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اإلمارات العربیة المتحدة دولة  – الشارقة

مدققي الحسابات المستقلين تقریر 
شركة مساهمة عامة   –إلى السادة مساهمي بنك أم القيوین الوطني 

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي 

ــــركة مســــــاهمة عامة ("البنك") وشــــــركته التابعة   –لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لبنك أم القيوین الوطني   ("المجموعة") والتي  شــ
، والبيانات الموحدة للدخل والدخل الشــامل والتغيرات في حقوق ٢٠٢١دیســمبر   ٣١تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في  

ـــاحـات حول البيـانـات المـاليـة الموحـدة، بمـا في ذلـك ملخص  ـــــــــ ــنـة المنتهيـة في ذلـك التـاریخ واإلیضــ الملكيـة والتـدفقـات النقـدیـة للســــــــــــ
لمحاسبية الهامة.السياسات ا

في رأینا إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهریة، عن المركز المالي الموحد للمجموعة  
ـــمبر   ٣١كما في  ـــنة المنتهية في ذلك التاریخ وفقًا للمعای٢٠٢١دیســــــ ير  ، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدیة الموحدة للســــــ

الدولية إلعداد التقاریر المالية.

أساس إبداء الرأي 

ــيحها في فقرة "مســــــــــــــؤولية مدققي  لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعایير التدقيق الدولية. إن مســــــــــــــؤولياتنا بموجب هذه المعایير تم توضــــــــــــ
ــتقلون عن   المجموعة وفـقًا لقواعد الســــــــــــــلوك المهني الحســــــــــــــابات عن تدقيق البـيانات المـالـية الموحدة" من هذا التقریر. نحن مســــــــــــ

للمحاسـبين القانونيين الصـادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية للمحاسـبين إلى جانب متطلبات أخالقيات المهنة ذات الصـلة  
قية األخرى وفقًا لهذه بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد اســــــــــتوفينا جميع مســــــــــؤولياتنا األخال

المتطلبات ولقواعد السـلوك المهني للمحاسـبين القانونيين الصـادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية للمحاسـبين. وباعتقادنا أن 
أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبداء رأینا حول البيانات المالية الموحدة.

دقيق الهامة أمور الت

ــنة   إن أمور التـدقيق الهـامـة هي تـلك األمور التي، في رأیـنا المهني، كـان لهـا أكثر أهمـية في تـدقيقـنا للبـياـنات المـالـية الموحـدة للســــــــــــ
ي الحالية. وقد تم التعامل مع تلك األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة بشكل إجمالي وعند تكوین رأینا حولها، وال نبد

ــفنا لكيفية معالجة تدقيقنا لهذا األمر  ــًال حول هذه األمور. وبخصـــــوص كل أمر من األمور الموضـــــحة أدناه، فإن وصـــ رأیًا منفصـــ
موضح في هذا السياق.

ــحة في فقرة مســــؤولية مدققي الحســــابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقریرنا، بما في  لقد قمنا بتنفيذ مســــؤولياتنا الموضــ
ــــتجابة إلى تقييمنا لمخاطر األخطاء  ذل ك ما یتعلق بتلك األمور. وبناًء عليه، فقد تضــــــمن تدقيقنا تنفيذ اإلجراءات المصــــــممة لالســ

الجوهریة في البيانات المالية الموحدة. وتوفر لنا نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل مع  
دناه، أساسًا إلبداء رأینا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة.األمور الموضحة أ
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كيف تمت معالجة األمر من خالل عملية التدقيق أمر التدقيق الهام 
والسلفيات   القروض  على  المتوقعة  االئتمان  خسائر 

ومستحقات التمویل اإلسالمي
اإلیضاح   على  االطالع  المالية    ٦ُیرجى  البيانات  حول 

الموحدة.
یمثل رصيد مخصصات الخسائر على القروض والسلفيات  

في  ومستحقات   اإلسالمي أفضل تقدیرات اإلدارة،  التمویل 
وفقًا   المتوقعة  االئتمان  لخسائر  العمومية،  الميزانية  تاریخ 
عليه   هو منصوص  كما  خسائر االئتمان المتوقعة  لنماذج 

) رقم  المالية  التقاریر  إلعداد  الدولي  المعيار    - )  ٩في 
األدوات المالية. 

إذا كانت مخاطر االئتمان  تقوم اإلدارة في البدایة بتقييم ما  
على القروض والسلفيات ومستحقات التمویل اإلسالمي إلى  
العمالء قد زادت بشكٍل جوهري منذ التثبيت األولي، ثم تقوم 
في   ثالث مراحل لالنخفاض  من  نموذج  بعد ذلك بتطبيق 

القيمة لحساب خسائر االئتمان المتوقعة.

یل اإلسالمي  بالنسبة للقروض والسلفيات ومستحقات التمو 
) المرحلة  ضمن  في  ١المصنف  جوهریة  زیادة  (بدون   (

) والمرحلة  االئتمان)  في  ٢مخاطر  جوهریة  زیادة  (بها   (
مخاطر االئتمان)، یتم تقييم مخصصات الخسائر باستخدام  
منهجية وضع نماذج عوامل الخطر التي تتضمن العوامل  

راض  األساسية، بما في ذلك احتمالية التعثر والخسارة بافت
التعثر والتعرض عند التعثر ومعدالت الخصم.

التمویل اإلسالمي   بالنسبة للقروض والسلفيات ومستحقات 
) المرحلة  ضمن  القيمة ٣المصنف  ومنخفض  (متعثر   (

االئتمانية)، یتم تقييم مخصصات الخسائر من خالل تقدیر  
التدفقات النقدیة المخصومة مستقبًال من القروض. 

لتقييم اإلدارة لالنخفاض في قيمة القروض توصلنا إلى فهم 
والسلفيات ومستحقات التمویل اإلسالمي، ونموذج التصنيف  
الداخلي للمجموعة وسياسة مخصص االنخفاض في القيمة 
االئتمانية للمجموعة ومنهجية تحدید نماذج خسائر االئتمان  

المتوقعة.

الرقابة   إجراءات  لتحدید  للعملية  معاینات  بتنفيذ  على  قمنا 
التصميم   باختبار  قمنا  المتوقعة.  االئتمان  خسائر  عملية 
فيما   التالية  الداخلية  الرقابة  إلجراءات  التشغيلية  والفعالية 

یتعلق بقياس خسائر االئتمان المتوقعة:
والسلفيات  - القروض  تصنيف  واعتماد  مراجعة 

وتسهيالت مستحقات التمویل اإلسالمي. 

یلي بصفة دوریة:تقوم اإلدارة بمتابعة ما -
المتوقعة )١ االئتمان  وخسائر  المراحل  تحدید 

على القروض والسلفيات ومستحقات التمویل  
اإلسالمي.

على  )٢ مؤشرات  بها  التي  القروض  تحدید 
االنخفاض في القيمة (بما في ذلك القروض 

  ٩٠التي تجاوزت موعد استحقاقها بأكثر من 
). ٣یومًا) في المرحلة (

تصاد الكلي متغيرات وتوقعات االق)٣
أداء نماذج خسائر االئتمان المتوقعة )٤

الخاصة  - التصنيف  إعادة  حاالت  واعتماد  مراجعة 
باإلدارة وعملية الحوكمة حول هذه التصنيفات. 

وحدة مستقلة للتحقق من صحة النموذج. -
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كيف تمت معالجة األمر من خالل عملية التدقيق أمر التدقيق الهام 
في   األحكام  من  كبير  مستوى  بتطبيق  أیضًا  قامت اإلدارة 

 ١٩جائحة كوفيد  تحدید تأثير    عندالمجاالت المذكورة أعاله  
على مخصصات خسائر االئتمان من خالل مراعاة ما یلي: 

المتغيرات  المعلومات  ال.١ ذلك  في  بما  مستقبلية، 
الكلي   االقتصاد  سيناریوهات  في  المستخدمة 

والترجيحات المرتبطة بها، 
ضغوط في مجاالت وقطاعات محددة.٢
الدعم الحكومي  إجراءاتتأثير .٣

والسلفيات   االئتمان المتوقعة للقروض  خسائر  قمنا بتحدید 
ومستحقات التمویل اإلسالمي على أنها أحد أمور التدقيق  
یتضمن   المتوقعة  االئتمان  خسائر  تحدید  إن  حيث  الهامة 

جوهری أحكام  تصنيف  إجراء  مثل  اإلدارة  جانب  من  ة 
إلى   اإلسالمي  التمویل  ومستحقات  والسلفيات  القروض 

)، واالفتراضات المستخدمة في ٣) أو (٢) أو (١المراحل (
النقدیة   التدفقات  مثل  المتوقعة  االئتمان  خسائر  نموذج 
المستقبلية المتوقعة وعوامل االقتصاد الكلي، إلخ. إن هذه 

جوهري  تأثير  لها  الموحدة   األحكام  الماليـة  البيانـات  على 
للمجموعة. 

قمنا بتنفيذ إجراءات التدقيق الجوهریة التالية: 
قمنا بمراجعة مدى معقولية ومدى مالءمة المنهجية -

واالفتراضات المستخدمة في مختلف عناصر تحدید  
نماذج خسائر االئتمان المتوقعة. وقد تضمن ذلك  

االفتراضات / على وجه التحدید التحقق من صحة 
األحكام الرئيسية التي تتعلق بالزیادة الجوهریة في  
التعثر   واحتمالية  التعثر  وتعریف  مخاطر االئتمان 
االسترداد   ومعدالت  التعثر  بافتراض  والخسارة 

ومعدل الخصم. 

المختارة، قمنا بتنفيذ اإلجراءات  - للعينات  بالنسبة 
االئتمان  للتأكد من أن الزیادة الجوهریة في مخاطر  

قد تم تحدیدها بشكٍل صحيح. 

قمنا  - المستقبلية،  القياس  إلجراءات  بالنسبة 
االقتصادیة   للمؤشرات  اإلدارة  اختيار  بمراجعة 
بتقييم   وقمنا  الترجيحات،  وتطبيق  والسيناریوهات 
مدى معقولية التنبؤ بالمؤشرات االقتصادیة وأجرینا  

تحليل الحساسية.

ع- التأثير  بمراجعة  قمنا  االئتمان  لقد  خسائر  لى 
كوفيد  بسبب  المتوقعة   التركيز   ١٩جائحة  مع 

االقتصاد    ترجيحاتبشكل خاص على إعادة تقييم  
على   المالية  الضغوط  وتأثير  القطاعات  الكلي 

الدعم    مع األخذ بعين االعتبار إجراءات  ،المختلفة
الحكومي. 

مدخالت - قمنا بفحص  بالنسبة للعينات المختارة، 
الرئيس االئتمان  البيانات  خسائر  نماذج  في  ية 

المتوقعة.

لحسابات  - الرئيسية  العناصر  تنفيذ  بإعادة  قمنا 
نتائج   مدى دقة  وتقييم  المتوقعة  خسائر االئتمان 

أداء النموذج. 

قمنا بتقييم مدى مالءمة اإلفصاحات الواردة في  -
الدولية   المعایير  مقابل  الموحدة  المالية  البيانات 

. إلعداد التقاریر المالية
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المعلومات األخرى 

تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقریر السنوي للبنك لسنة   تتحمل اإلدارة المسؤولية عن المعلومات األخرى.
وقد حصلنا على تقریر رئيس مجلس اإلدارة، قبل  ، بخالف البيانات المالية الموحدة وتقریر مدققي الحسابات الخاص بنا.  ٢٠٢١

یر السنوي بعد تاریخ تقریر مدققي الحسابات تاریخ تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا، ونتوقع الحصول على باقي أجزاء التقر 
الخاص بنا. 

إن رأینا حول البيانات المالية الموحدة ال یشمل المعلومات األخرى وإننا ال ولن نبدي أي استنتاج تدقيق حولها. 

أعاله عند توفرها والتحقق مما وفيما یتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تتمثل مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى المحددة 
إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة أو المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق أو  

ومات األخرى  وفي حال توصلنا إلى استنتاج، بناًء على اإلجراءات التي قمنا بها على المعل  التي یبدو أنها تتضمن أخطاًء جوهریة.
  التي حصلنا عليها قبل تاریخ تقریر التدقيق هذا، أن هناك أخطاًء جوهریة في تلك المعلومات األخرى، فإنه علينا اإلشارة إلى ذلك. 

وليس لدینا ما نبلغ عنه في هذا الصدد. 

مسؤولية اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن هذه البيانات المالية الموحدة

مسؤ  واألحكام إن اإلدارة  المالية  وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر  المالية الموحدة  والعرض العادل للبيانات  ولة عن اإلعداد 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وعن   ٢٠١٥) لسنة  ٢المعنية من عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك والقانون االتحادي رقم (

ها اإلدارة ضروریة إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من أخطاء جوهریة، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال  الرقابة الداخلية التي تعتبر 
أو خطأ. 

مبدأ االستمراریة   أساس  مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على االستمرار على  تتحمل اإلدارة  عند إعداد البيانات المالية الموحدة، 
هو مناسب، عن األمور  كما  مبدأ    واإلفصاح،  واستخدام  مبدأ االستمراریة  أساس  المجموعة على  بمواصلة أعمال  ذات العالقة 

االستمراریة كأساس للمحاسبة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو إیقاف أعمالها أو ليس لدیها أي بدیل واقعي سوى 
القيام بذلك. 

اد التقاریر المالية للمجموعة.یتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعد

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

خالية من األخطاء   إن أهدافنا هي الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة، بشكل إجمالي، 
وإصدار تقریر مدققي الحسابات الذي یتضمن رأینا حول البيانات المالية الموحدة. الجوهریة، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ،  

وإن التأكيدات المعقولة هي عبارة عن مستوى عاٍل من التأكيدات، لكنها ليست ضمانًا بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقًا لمعایير  
وقد تنشأ األخطاء نتيجة الحتيال أو خطأ، وتعتبر جوهریة إذا  التدقيق الدولية سوف یكتشف دائمًا األخطاء الجوهریة عند وجودها.  

كان من المتوقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، بشكل معقول على القرارات االقتصادیة للمستخدمين والتي یتم اتخاذها بناًء على  
هذه البيانات المالية الموحدة.

الدولية، نقوم بإجراء األحكام المهنية مع إبقاء مبدأ الشك المهني خالل عملية    في إطار عملية التدقيق التي تتم وفقًا لمعایير التدقيق
كما نقوم بما یلي: التدقيق. 



 

كات األعضاء  ارنست ويونغ  العالمية المحدودة إحدى ال

تقریر مدققي الحسابات المستقلين 
شركة مساهمة عامة (تتمة)   –إلى السادة مساهمي بنك أم القيوین الوطني 

(تتمة) تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة)

تحدید وتقييم مخاطر األخطاء الجوهریة في البيانات المالية الموحدة، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ  •
ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء رأینا حول البيانات   إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية

المالية الموحدة. إن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ الجوهري الناتج عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة عن األخطاء، نظرًا  
. ألن االحتيال قد یتضمن التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز الرقابة الداخلية

إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، وليس  • الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية المعني بتدقيق البيانات المالية لتصميم 
بهدف إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة. 

حات ذات العالقة التي قامت بها تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقدیرات المحاسبية واإلفصا•
اإلدارة. 

االستنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لطریقة المحاسبة وفقًا لمبدأ االستمراریة وتقييم، بناًء على أدلة التدقيق التي تم  •
بمزید من الشكوك حول  الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم یقين جوهري فيما یتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تلقي 

قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمراریة. إذا توصلنا إلى أن هناك عدم یقين جوهري، فإنه یتعين  
علينا أن نلفت االنتباه في تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة أو  

ا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. وتعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاریخ إصدار  تعدیل رأینا إذ
تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن االستمرار  

وفقًا لمبدأ االستمراریة. 

ل ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تقييم العرض العام وهيك•
تمثل المعامالت واألحداث المتضمنة بشكل یحقق العرض العادل للبيانات المالية الموحدة. 

األنشطة التجاریة داخل المجموعة إلبداء الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بخصوص المعلومات المالية للمنشآت أو  •
رأٍي حول البيانات المالية الموحدة. ونحن نتحمل المسؤولية عن توجيه وتنفيذ عملية تدقيق البيانات المالية للمجموعة واإلشراف  

عليها. ونتحمل وحدنا المسؤولية عن رأینا حول البيانات المالية. 

ن أموٍر أخرى، النطاق واإلطار الزمني المخطط للتدقيق ونتائج التدقيق الجوهریة،  نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص، من بي
بما في ذلك أي عيوب جوهریة في نظام الرقابة الداخلية نحددها خالل عملية التدقيق. 

ونبلغهم بكافة العالقات واألمور  كما نقدم إقرارًا لمسؤولي الحوكمة یفيد بأننا قد امتثلنا لقواعد السلوك المهني فيما یتعلق باالستقاللية،  
األخرى التي قد ُیعتقد بشكل معقول بأنها تؤثر على استقالليتنا، والضوابط ذات الصلة، إن وجدت. 

ومن بين األمور التي یتم اإلبالغ عنها لمسؤولي الحوكمة، یتم تحدید تلك األمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق  
الم المالية  بوصف تلك األمور في تقریر مدققي الحسابات البيانات  ونقوم  هامة.  أمور تدقيق  وبذلك تعتبر  وحدة للفترة الحالية، 

الخاص بنا إال إذا كان القانون أو اللوائح تمنع اإلفصاح عن هذا األمر للعامة أو، في حاالت نادرة للغایة، نرى أنه یجب عدم 
المتوقع أن تتجاوز التداعيات السلبية للقيام بذلك بشكل معقول فوائد المصلحة اإلفصاح عن هذا األمر في تقریرنا حيث أنه من  

العامة الناتجة عن هذا اإلفصاح. 



 

كات  األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة إحدى ال

تقریر مدققي الحسابات المستقلين 
(تتمة) شركة مساهمة عامة   –إلى السادة مساهمي بنك أم القيوین الوطني 

تقریر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، إلى ما یلي للسنة المنتهية    ٢٠١٥) لسنة ٢كما نشير، وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي رقم (
: ٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

تحتفظ المجموعة بسجالت محاسبية منتظمة؛)١

جميع المعلومات والتفسيرات التي رأیناها ضروریة ألغراض تدقيقنا؛ لقد حصلنا على )٢

تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي الجوهریة، وفقًا لألحكام المعنية من عقد التأسيس والنظام األساسي  )٣
في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛  ٢٠١٥) لسنة ٢للبنك والقانون االتحادي رقم (

فق المعلومات المالية الواردة في تقریر أعضاء مجلس اإلدارة مع الدفاتر والسجالت المحاسبية للمجموعة؛ تت)٤

 ٧  ضمن اإلیضاح ٢٠٢١دیسمبر  ٣١تم اإلفصاح عن االستثمارات في األسهم واألوراق المالية خالل السنة المنتهية في )٥
حول البيانات المالية الموحدة؛ 

ت المتعلقة بالمعامالت الجوهریة مع األطراف ذات العالقة والشروط التي اعتمدت عليها؛ اإلفصاحا  ٢٧یبين إیضاح )٦

استنادًا إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم یسترع انتباهنا ما یستوجب االعتقاد بأن البنك قد خالف، خالل السنة المالية   )٧
في دولة اإلمارات   ٢٠١٥) لسنة  ٢لقانون االتحادي رقم (، أي من األحكام المعنية من ا٢٠٢١دیسمبر    ٣١المنتهية في  

العربية المتحدة أو عقد التأسيس والنظام األساسي له على وجه قد یكون له تأثير جوهري على أنشطته أو مركزه المالي  
؛ و٢٠٢١دیسمبر  ٣١الموحد كما في 

المساهمات االجتماعية خالل السنة. ٣٧یبين إیضاح )٨

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، نفيدكم بأننا    ٢٠١٨) لسنة  ١٤ذلك، وفقًا لمتطلبات المرسوم بالقانون االتحادي رقم (عالوة على  
قد حصلنا على كافة المعلومات واإلیضاحات التي رأیناها ضروریة ألغراض تدقيقنا. 

عن ارنست ویونغ

موقعة من: 
خشر و أشرف وحيد أب

شریك
٦٩٠رقم التسجيل: 

٢٠٢٢فبرایر  ٩
الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة 





التابعة له بنك أم القيوین الوطني (ش. م. ع.) والشركة 

١١

الموحد بيان الدخل
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠٢١٢٠٢٠ات إیضاح
ألف درهــمألف درهــم 

١٨٢٩٨٬٦٥٣٣٨٩٬١٦١دخل فوائد 
٢٨٬٣٠٠٢٨٬٢٣٤دخل من منتجات تمویل إسالمي 

٣٢٦٬٩٥٣٤١٧٬٣٩٥إجمالي دخل الفوائد والدخل من منتجات التمویل اإلسالمي  

) ٨٧٬٠٩٠()٤٩٬٤٧٦(١٨مصاریف فوائد 
) ٥١٩()٣٢٥(منتجات إسالمية –توزیعات للمودعين 

صافي دخل الفوائد والدخل من المنتجات اإلسالمية بعد  
٢٧٧٬١٥٢٣٢٩٬٧٨٦خصم التوزیعات للمودعين 

١٩٤٣٬٧٨٢٧٣٬٧٤٣دخل الرسوم والعموالت  صافي 
٢٠٣٧٬٨٣٨٢٩٬٧٠٦دخل تشغيلي آخر 

٣٥٨٬٧٧٢٤٣٣٬٢٣٥إجمالي الدخل 

) ١٤٩٬٢٦٠()١٣٦٬٧٦٩(٢١مصاریف تشغيلية 

٢٢٣٤٬١٠٤٤٠٬٢٣٩أرباح االستثمار 

٢٥٦٬١٠٧٣٢٤٬٢١٤دخل تشغيلي 

) ٥١٠()١٩٧(٨شركة شقيقة  حصة البنك في خسارة

٢٥٥٬٩١٠٣٢٣٬٧٠٤الربح للسنة قبل انخفاض القيمة 

) ١١١٬٩٣٢(٢٤٨٬٢٥٨صافي خسائر انخفاض القيمة

٢٦٤٬١٦٨٢١١٬٧٧٢الربح للسنة  

٢٥٠.١٤٠٬١١الربح األساسي والمخفف للسهم الواحد (درهم)

.جزءًا ال یتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة  ٤٠إلى   ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
.٩ - ٣البيانات المالية الموحدة موضحة في الصفحات  إن تقریر مدققي الحسابات المستقلين حول  



التابعة له بنك أم القيوین الوطني (ش. م. ع.) والشركة 

١٢

الموحدالشامل بيان الدخل 
٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠٢١٢٠٢٠إیضاح 
ألف درهــمألف درهــم 

٢٦٤٬١٦٨٢١١٬٧٧٢الربح للسنة

بنود الدخل الشامل األخرى 

إعادة تصنيفها الحقًا ضمن األرباح أو الخسائر: بنود لن یتم 

(خسائر) القيمة العادلة لألوراق المالية أرباح/ صافي 
االستثماریة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل  

حقوق المساهمين–الشامل األخرى 
٨١٬٠٦٨(٧٢٣٦٬٩٨٥ (

) ٨١٬٠٦٨(٢٣٦٬٩٨٥األخرى للسنة (الخسائر الشاملة) /بنود الدخل الشامل 
٥٠١٬١٥٣١٣٠٬٧٠٤إجمالي الدخل الشامل للسنة

.جزءًا ال یتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة٤٠إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
.٩-٣إن تقریر مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة موضحة في الصفحات  



والشركة التابعة له الوطني (ش. م. ع.)يوینالقأمبنك 

١٣

الموحدبيان التغيرات في حقوق المساهمين
٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في  

إحتياطي عام إحتياطي قانونيرأس المال  
احتياطي انخفاض  

القيمة
التغيرات المتراكمة  
المجمـــوع أرباح غير موزعة في القيمة العادلة  

ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم 

٢٠١٩١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠١٦٬٣٨٥٢١١٬٩٧٦١٬٦٦٧٬٩٢٩٤٬٧٦٩٬٩٩٦دیسمبر ٣١الرصيد في 

٢١١٬٧٧٢٢١١٬٧٧٢-----األرباح للسنة
)٨١٬٠٦٨(-)٨١٬٠٦٨(----األخرى للسنةة الشاملالخسائر بنود  

٢١١٬٧٧٢١٣٠٬٧٠٤)٨١٬٠٦٨(----إجمالي الدخل الشامل للسنة

مصرف اإلمارات العربية  فائض بموجب متطلبات المخصص  
عداد  المعيار الدولي إلبخالف متطلبات المتحدة المركزي 

-١٦٬٣٨٥-)١٦٬٣٨٥(---٩رقم لتقاریر المالية ا
)٢٠٣٬٢٧٨()٢٠٣٬٢٧٨(-----) ٢٦توزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح 

الحركات األخرى الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من  
-)٤٬٧٢٤(٤٬٧٢٤----خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

١٣٥٬٦٣٢١٬٦٨٨٬٠٨٤٤٬٦٩٧٬٤٢٢-٢٠٢٠١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠دیسمبر ٣١الرصيد في 

٢٦٤٬١٦٨٢٦٤٬١٦٨-----األرباح للسنة
٢٣٦٬٩٨٥-٢٣٦٬٩٨٥----الشامل األخرى للسنةالدخلبنود  

٢٣٦٬٩٨٥٢٦٤٬١٦٨٥٠١٬١٥٣----إجمالي الدخل الشامل للسنة

مصرف اإلمارات العربية المتحدة  مخصص بموجب متطلبات ال
لتقاریر  عداد ا المعيار الدولي إلبخالف متطلبات  المركزي 
-)٣٥٬٩١١(-٣٥٬٩١١---) ١٦(إیضاح ٩رقم المالية 

)١٤٧٬٨٤٠()١٤٧٬٨٤٠(-----) ٢٦توزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح 

٢٠٢١١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠٣٥٬٩١١٣٧٢٬٦١٧١٬٧٦٨٬٥٠١٥٬٠٥٠٬٧٣٥دیسمبر ٣١الرصيد في 

.٩-٣إن تقریر مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة موضحة في الصفحات  ,جزءًا ال یتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة٤٠إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



والشركة التابعة له  الوطني (ش. م. ع.)  يوینالق أم بنك 

١٤

الموحد بيان التدفقات النقدیة
  ٢٠٢١دیسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهــمألف درهــم إیضاح 

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغيلية
٢٦٤٬١٦٨٢١١٬٧٧٢الربح للسنة

التعدیالت للبنود التالية: 
١٠٣٬٦٧٨)١١٬٩٩٦(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  
٩١٥٬٧٨٥١٠٬٣٥٨استهالك ممتلكات ومعدات  
١٬٧٢٩استهالك موجودات حق االستخدام 
٢٤٣٬٧٣٨٨٬٢٥٤مخصص االنخفاض في قيمة البضاعة  

١١٬٣٩٧٢٬٦٥٤-١٣مخصص مكافآت نهایة الخدمة للموظفين 
١٬٣٦١٣٬٠٦٩النقص في القيمة العادلة لإلستثمارات في أوراق مالية   
)٢٩(٧٨٩٢خصم تم إطفاؤه بشأن استثمارات في أوراق مالية  
) ٤٢٬٩٢٩()٣٦٬٣٥٨(٢٢دخل توزیعات األرباح  
٢٥١١٩الخسارة من إستبعاد ممتلكات ومعدات  
٨١٩٧٥١٠الحصة في خسائر/(أرباح) شركة شقيقة  

-١٣٧تكاليف التمویل على بند مطلوبات عقد اإلیجار 
 

ــغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات   التدفقات النقدیة التشــ
٢٤١٬٠٧٥٢٩٧٬٤٥٦التشغيلية

ــــتحق في األصــــــل بعد   النقص/ (الزیادة) في شــــــهادات اإلیداع التي تســ
) ١٢٥٬٠٠٠()٤٢٧٬٩٦٥(أكثر من ثالثة أشهر

مصـــــــرف اإلمارات العربية  (الزیادة)/ النقص في الودیعة اإللزامية لدى 
٢٢٥٬٢٥٩)٣٣٬٧٢١(المتحدة المركزي 

١٬٠٦٥٬٣٥٧٥٢٤٬٨٣٣النقص في القروض والسلفيات
) ٢٬٢٧٥()٣٬٣٩٧(١-١٣دفعات مكافآت نهایة الخدمة للموظفين

) ١٥٦٬٦٥٠(٤٬٥٩٤في موجودات أخرى   النقص/ (الزیادة)
) ٨١٠٬٢٥٠()٥٢٤٬٧٣٨((النقص) في ودائع العمالء
) ١٩٬٣٧٦()٨٧٬٧٠٢(الزیادة في مطلوبات أخرى 

) ٦٦٬٠٠٣(٢٣٣٬٥٠٣صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

.جزءًا ال یتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة  ٤٠إلى   ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
.٩-٣إن تقریر مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة موضحة في الصفحات  



والشركة التابعة له  الوطني (ش. م. ع.)  يوینالق أم بنك 

١٥

بيان التدفقات النقدیة الموحد
  (تتمة)  ٢٠٢١دیسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  

 ٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهــمدرهــم ألف إیضاح 

 
التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة

) ٦٬١٦٨()١٠٬٠٧٨(شراء ممتلكات ومعدات
٤٣٧٩٤مبالغ محصلة من إستبعاد ممتلكات ومعدات

) ١٦٥٬٢٨٥()١٢١٬٩٦٤(٧شراء أوراق مالية استثماریة
٧١٦٥٬٤٥١٢٣٨٬٧٤٦أوراق مالية استثماریة مبالغ محصلة من استحقاق واستبعاد 

٢٢٣٦٬٣٥٨٤٢٬٩٢٩توزیعات أرباح مقبوضة من أوراق مالية استثماریة 
-٨٤٩توزیعات أرباح مقبوضة من إستثمار في شركة شقيقة 

٧٠٬٢٥٣١١٠٬٣١٦ة االستثماری األنشطةصافي النقد الناتج من 

ةالتمویلي األنشطةالتدفقات النقدیة من 
) ٢٠٣٬٢٧٨()١٤٧٬٨٤٠(٢٦توزیعات أرباح مدفوعة
-)١٬٩٦٤(مدفوعات عقود اإلیجار

) ٢٠٣٬٢٧٨()١٤٩٬٨٠٤(في األنشطة التمویلية  ةالمستخدم  یةالنقد التدفقات  صافي

) ١٥٨٬٩٦٥(١٥٣٬٩٥٢في النقدیة وشبه النقدیة  (النقص) /صافي الزیادة

٢٨٣٬٤٧٤٬٠٩٤٣٬٦٣٣٬٠٥٩النقدیة وشبه النقدیة في بدایة السنة

٢٨٣٬٦٢٨٬٠٤٦٣٬٤٧٤٬٠٩٤النقدیة وشبه النقدیة في نهایة السنة

.جزءًا ال یتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة  ٤٠إلى   ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
.٩-٣إن تقریر مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة موضحة في الصفحات  



والشركة التابعة له الوطني (ش. م. ع.)يوینالقأم بنك 

١٦

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

معلومات عامة-١
اإلمارات العربية دولةفي")("أم القيوین") هو شركة مساهمة عامة تأسست في إمارة أم القيوینبنكبنك أم القيوین الوطني (ش.م.ع) ("ال

الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة أم القيوین، وقد بدأ ١٩٨٢ینایر ٥) بتاریخ ١بموجب المرسوم األميري رقم ((أ. ع. م.) المتحدة 
.١٩٨٢أغسطس ١عتبارًا من إ أعماله 

من البنك وشركته التابعة (ُیشار إليهما مجتمعين بـ "المجموعة’). ٢٠٢١دیسمبر ٣١تتألف البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

إن . )٣- ٣دبي (إیضاح  ،)ذ.م.م.(يةإلدارة التسویقلزن و توین تاو أم القيوین،بنك أم القيوین الوطني (ش.م.ع)" منالمجموعة"ألفتت
. اإلمارات العربية المتحدة–أم القيوین ،٨٠٠هو صندوق برید للبنكالمسجل  المركز الرئيسي عنوان  

في دولة اإلمارات العربية فرعاً ١٢في مجال تقدیم الخدمات المصرفية للمؤسسات واألفراد من خالل شبكة مؤلفة من  المجموعة  عمل  ت
. المتحدة

فروع شبكةفي ٢٠٠٥ت في عام  المصرفية اإلسالمية التي أنشأ مات  الخد نافذة العمليات المصرفية اإلسالمية من خاللب تقوم المجموعة
. البنك

٢٠١٥لسنة  ٢والذي ینص على تعدیل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  ٢٠٢٠لسنة  ٢٦القانون االتحادي رقم  بمرسوم  التم إصدار
. تقوم المجموعة حاليًا بمراجعة ٢٠٢١ینایر  ٢ودخلت التعدیالت حيز التنفيذ بتاریخ  ،٢٠٢٠سبتمبر ٢٧بشأن الشركات التجاریة بتاریخ 

األحكام الجدیدة وسوف تطبق متطلباتها في موعد ال یتجاوز سنة واحدة من تاریخ دخول التعدیالت حيز التنفيذ. 

تطبيق المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية الجدیدة والمعّدلة -٢

٢٠٢١ینایر ١لمعایير والتعدیالت والتفسيرات التي یسري مفعولها للفترة المحاسبية للمجموعة والتي تبدأ في ا١-٢

٢المرحلة –اإلفصاح الخاص بإعادة تشكيل أسعار الفائدة بين البنوك
، والذي یعدل المعيار  ٢المرحلة  -، أصدر مجلس المعایير المحاسبية الدولية إعادة تشكيل أسعار الفائدة بين البنوك  ٢٠٢٠في أغسطس  

المعيار الدولي  و األدوات المالية: التثبيت والقياس،  ٣٩األدوات المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ٩الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  
عقود التأمين والمعيار  -٤اإلفصاحات والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  -األدوات المالية  ٧إلعداد التقاریر المالية رقم  

عقود اإلیجار. -١٦الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

ة تسمح لعالقات التحوط الخاصة بالبنك باالستمرار عند تقدم المرحلة الثانية من إعادة تشكيل أسعار الفائدة بين البنوك إعفاءات مؤقت
استبدال معدل فائدة معياري حالي بمعدل فائدة خالي من المخاطر. تتطلب اإلعفاءات من البنك تعدیل تعيينات التحوط ووثائق التحوط. 

دة تعریف وصف أداة التحوط و / أو یتضمن ذلك إعادة تعریف المخاطر المحوطة لإلشارة إلى معدل فائدة خالي من المخاطر، مع إعا 
البند المحوط لإلشارة إلى معدل فائدة خالي من المخاطر وتعدیل طریقة تقييم فعالية التحوط. یتوجب إجراء تحدیثات على وثائق التحوط 

البنك باختيار التحوط على أساس بحلول نهایة الفترة المحاسبية والتي یتم فيها االستبدال. إلجراء تقييم بأثر رجعي لفعالية التحوط، قد یقوم
التحوط إلعادة تغيير القيمة العادلة التراكمية إلى الصفر. قد یقوم البنك بتصنيف سعر فائدة كمكون مخاطر تحوط غير محدد تعاقدیًا  

للتحدید بشكل منفصل. قامت  للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدیة للبند المحوط، بشرط أن یكون بند مخاطر سعر الفائدة قابًال 
المجموعة بتقييم تأثير المرحلة الثانية وخلصت إلى أنها ليست جوهریة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. 

تعمل تلعب أسعار الفائدة بين البنوك، مثل سعر الفائدة بين البنوك في لندن ("ليبور")، دورًا مهمًا في األسواق المالية العالمية، حيث  
كمعدالت مرجعية لألدوات المشتقة والقروض واألوراق المالية، وكمعایير في تقييم األدوات المالية. 

ركين وقد أدى عدم اليقين حول مدى سالمة أسعار الفائدة بين البنوك في السنوات األخيرة إلى دفع الجهات التنظيمية والبنوك المركزیة والمشا 
نتقال إلى أسعار مرجعية بدیلة خالية من المخاطر، وقد أوصت مجموعات العمل المدفوعة باألسواق  في السوق إلى العمل من أجل اال

لى  في الدول المعنية بأسعار فائدة مرجعية بدیلة خالية من المخاطر والتي یجري اعتمادها تدریجيًا. وقد أدى التقدم المحرز في االنتقال إ 
. ٢٠٢٢ینایر ١حول مستقبل معایير أسعار الفائدة بين البنوك بعد هذه المعایير الجدیدة إلى عدم یقين جوهري 



والشركة التابعة له  الوطني (ش. م. ع.)  يوینالق أم بنك 

١٧

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

دة والمعّدلة (تتمة)تطبيق المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية الجدی-٢

(تتمة)  ٢٠٢١ینایر   ١المعایير والتعدیالت والتفسيرات التي یسري مفعولها للفترة المحاسبية للمجموعة والتي تبدأ في ١-٢

(تتمة) ٢المرحلة  – اإلفصاح الخاص بإعادة تشكيل أسعار الفائدة بين البنوك

واستبدالها ببعض األسعار   ٢٠٢١دیسمبر    ٣١لندن وأسعار الفائدة بين البنوك األخرى بعد  سيتم إیقاف غالبية أسعار الفائدة بين البنوك في  
. ٢٠٢٣یونيو    ٣٠المرجعية البدیلة، باستثناء بعض أسعار الفائدة بين البنوك في لندن للدوالر األمریكي والتي تم تأجيل إیقافها حتى  

حدات األعمال والوظائف المساندة في المجموعة. یغطي هذا االنتقال من أسعار الفائدة بين البنوك معظم و 

ات ليس هناك معایير أخرى من المعایير الدولية للتقاریر المالية أو تعدیالت على المعایير المنشورة أو التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير 
مرة األولى على السنة المالية للمجموعة التي بدأت في  المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية والتي قد تم إصدارها ولكن لم یتم تطبيقها لل

للمجموعة.  الموحدة الموجزة المرحليةالمالية  المعلوماتوكان یتوقع أن یكون لها تأثير جوهري على  ٢٠٢١ینایر  ١

السياسات المحاسبية الهامة-٣

بيان التوافق ١-٣

للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية الصادرة عن مجلس المعایير المحاسبية الدولية والتفسيرات یتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا 
الصادرة عن لجنة تفسيرات التقاریر المالية الدولية ومتطلبات القوانين الساریة المفعول في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

وفقًا للتوجيهات الصادرة عن مصرف   ٣م المجموعة اإلفصاحات الواردة في اتفاقية بازل  وإلى جانب هذه البيانات المالية الموحدة، تقد
أثرًا على نوع ومبلغ اإلفصاحات الواردة في هذه   ٣. لقد كان التباع التوجيهات الصادرة في اتفاقية بازل المركزي  اإلمارات العربية المتحدة

، قدمت  ٣البيانات المالية الموحدة، لكن لم یكن لها أي تأثير على األرباح المعلنة أو المركز المالي للمجموعة. وفقًا لمتطلبات اتفاقية بازل  
كاملًة. المجموعة معلومات المقارنة

أسس إعداد البيانات المالية ٢-٣

، فيما عدا إعادة تقييم بعض األدوات المالية. ألغراض إعداد البيانات المالية سابقةتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة ال
)، وهي تمثل العملة ، باستثناء ما تم ذكرهباآلالف(بدرهم اإلمارات العربية المتحدة    مجموعةالموحدة، تم عرض النتائج والمركز المالي لل

وهي العملة المستخدمة في عرض البيانات المالية الموحدة. فيما یلي ملخصًا ألهم السياسات المحاسبية   ا نشاطه  لمجموعةمارس بها ا التي ت
 المتبعة.

بعرض بيان المركز المالي الموحد بشكل عام حسب السيولة، وتم التمييز بناء على توقعات التحصيل أو السداد خالل   تقوم المجموعة
شهرًا بعد تاریخ بيان المركز المالي الموحد (الجزء غير    ١٢شهرًا بعد تاریخ بيان المركز المالي الموحد (الجزء المتداول) وأكثر من    ١٢

.في اإلیضاحات متداول) حيث تم إظهار ذلك

) إلى حدوث تقلبات كبيرة في األسواق المالية في جميع أنحاء العالم. حيث أعلنت العدید من الحكومات،  ١٩-كورونا (كوفيد جائحة تأد
ثر الوباء بما فيها حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة، عن إجراء تدابير لتقدیم المساعدة المالية وغير المالية للمنشآت المتضررة. یؤ 

من هذه    ٣١على االفتراضات والتقدیرات غير المؤكدة المرتبطة بقياس الموجودات والمطلوبات، وتم بيان التفاصيل في اإلیضاح رقم  
البيانات المالية. 

أسس توحيد البيانات المالية ٣-٣

التابعة ("المجموعة") البيانات المالية للبنك والمنشأة المسيطر تتضمن البيانات المالية الموحدة لبنك أم القيوین الوطني (ش.م.ع.) والشركة  
عليها من قبل البنك (شركته التابعة).



والشركة التابعة له  الوطني (ش. م. ع.)  يوینالق أم بنك 

١٨

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

المحاسبية الهامة (تتمة)السياسات -٣

أسس توحيد البيانات المالية (تتمة) ٣-٣

تتحقق السيطرة عندما یكون للبنك: 

 القدرة على المنشأة المستثمر بها؛
 التعرض للعوائد المتغيرة، أو الحق في تلك العوائد، وذلك من ارتباطاتها مع المنشأة المستثمر بها؛ و
 السيـطرة على المنشأة المستثمر بها للتأثير على مبالغ عوائد المستثمر. القدرة على ممارسة

یقوم البنك بإعادة تقييم ما إذا كان یسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث 
تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعاله.

عندما تقل حقوق التصویت الخاصة بالبنك في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصویت بها، فيكون للبنك القدرة على  
بالمنشأة  ذات الصلة  كافية لمنحه قدرة عملية لتوجيه األنشطة  التصویت  حقوق  تكون  بها عندما  السيطرة على تلك المنشأة المستثمر 

یأخذ البنك بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للبنك حقوق التصویت   فرد.المستثمر بها بشكل من
في المنشأة المستثمر بها بشكل كاٍف لمنحه السيطرة. تشمل تلك الحقائق والظروف ما یلي: 

لتصویت اآلخرین؛ حجم حقوق التصویت التي یمتلكها البنك بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق ا
 حقوق التصویت المحتلمة التي یمتلكها البنك وحاملي حقوق التصویت اآلخرین واألطراف اآلخرى؛
الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدیة اآلخرى؛ و
ت الحاجة  أیة حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن البنك له، أو ليس لدیه، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وق

التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية التصویت في إجتماعات المساهمين السابقة. 

لبنك تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتم السيطرة من قبل البنك على تلك الشركة التابعة، بينما تتوقف عملية التوحيد عندما یفقد ا
یتم تضمين إیرادات ومصاریف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل السنة  السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص،  

في بيان الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد من تاریخ حصول البنك على السيطرة حتى التاریخ الذي تنقطع فيه سيطرة البنك على  
الشركة التـابعة.

خل الشامل األخرى موزعة على مالكي البنك ومالكي األطراف غير المسيطرة. إجمالي  إن الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الد
الدخل الشامل للشركة التابعة موزع على مالكي البنك واألطراف غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى حدوث عجز في أرصدة األطراف  

غير المسيطرة. 

م سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل  التابعة لكي تتالء  لمالية للشركةحيثما لزم األمر، یتم إجراء تعدیالت على البيانات ا
وحقوق الملكية واألرباح والمصاریف والتدفقات النقدیة الناتجة   والمطلوبات  الموجوداتیتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك    المجموعة.

. عن المعامالت الداخلية بين أعضاء المجموعة عند التوحيد

الشركة التابعة :
: ٢٠٢١دیسمبر  ٣١فيما یلي تفاصيل الشركة التابعة للبنك كما في 

  إسم الشركة
التابعة

نسبة الملكية في 
مكان التأسيس الشركة التابعة 

النشاط األساسي للشركة 
التابعة

تقدیم خدمات التسویق اإلمارات العربية المتحدة ٪ ١٠٠توین تاونز لإلدارة التسویقية (ش.ذ.م.م.)



والشركة التابعة له الوطني (ش. م. ع.)يوینالقأم بنك 

١٩

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)-٣

استثمارات في شركة شقيقة  ٤-٣

الشركة الشقيقة هي تلك المنشأة التي للمجموعة تأثيرًا جوهریًا عليها، ویمثل التأثير الجوهري قدرة المجموعة على المشاركة في إتخاذ  
مشتركةالقرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها وال یصل هذا التأثير إلى درجة السيطرة المطلقة أو السيطرة ال

على هذه السياسات. 

تم إدراج نتائج موجودات ومطلوبات الشركات الشقيقة في هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام طریقة حقوق الملكية. وطبقًا لطریقة 
الحقًا لتثبيت حصة حقوق الملكية، یتم تثبيت االستثمار في الشركات الشقيقة مبدئيـًا في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة ویتم تعدیلها  

المجموعة من أرباح أو خسـائر وبنود الدخل الشامل األخرى للشركة الشقيقة. في حال زیادة حصة المجموعة في خسـائر الشركة الشقيقة 
عن اإلستثمار في تلك الشركة الشقيقة (والتي تتضمن أي حصص طویلة األجل، والتي في جوهرها، تشكل جزءًا من صافي استثمار  

وعة في الشركة الشقيقة)، توقف المجموعة عن تثبيت حصتها في الخسـائر الالحقة. وال یتم تثبيت الخسـائر اإلضافية سـوى إلى  المجم
المدى الذي تحمل فيه المجموعة التـزامات قانونية أو استداللية أو قامت بدفعات بالنيـابة عن الشركة الشقيقة.

. وعند شقيقةباستخدام طریقة حقوق الملكية من تاریخ تحول الشركة المستثمر بها إلى شركة  شقيقةیتم تسجيل االستثمار في الشركة ال
في صافي القيمة العادلة للموجودات مجموعة، فإن أیة زیادة في تكلفة الشراء عن حصة الشقيقةاالستحواذ على االستثمار في شركة  

ها كشهرة، ویتم تضمينها في القيمة تثبيتوالتي تم تسجيلها بتاریخ الشراء، یتم  قيقةشوالمطلوبات والمطلوبات المحتملة المحددة للشركة ال
في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة عن تكلفة مجموعةالمدرجة لإلستثمار. إن أي زیادة في حصة ال

خل الموحد في الفتـرة التي تم فيها اإلستحواذ على االستثمار. ها مباشرة في بيان الد تثبيتالشراء، بعد إعادة التقييم، یتم 

أي خسارة النخفاض القيمة فيما یتعلق تثبيتلتحدید ما إذا كان من الالزم  المعایير الدولية إلعداد التقاریر الماليةتم تطبيق متطلبات  
ى كامل مبلغ القيمة المدرجة لالستثمار (بما في ذلك الشهرة) . عند الضرورة، یتم إجراء اختبار علشقيقةالشركة الفي مجموعةباستثمار ال

واحد وذلك كبند موجودات  الموجوداتانخفاض قيمة  ٣٦لتحدید ما إذا ما كان هناك انخفاض في القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
ًا تكاليف البيع، أیهما أعلى) مع قيمتها المدرجة. إن خسائر  االستخدام والقيمة العادلة ناقص يمة القابلة لالسترداد (القيمة قيدبمقارنة الق 

أي استرجاع لخسائر انخفاض القيمة وفقًا للمعيار  تثبيتتشكل جزءًا من القيمة المدرجة لالستثمار. یتم  المثبتةاإلنخفاض في القيمة  
إلى الحد الذي تزید عنده قيمة اإلستثمار القابلة لالسترداد.٣٦المحاسبي الدولي رقم 

األدوات المالية ٥-٣

تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

الموجودات المالية 
المالية بناًء على قياسه: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل عند التثبيت األولي، یتم تصنيف بند الموجودات  

ين ولم األخرى أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم قياس بند الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التالي
لربح أو الخسارة: یتم تحدیده بالقيمة العادلة من خالل ا

أن یتم االحتفاظ ببند الموجودات ضمن نموذج أعمال یهدف لالحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدیة التعاقدیة. و
 أن یتـرتب على الشروط التعاقدیة للموجودات المالية في تواریخ محددة تدفقات نقدیة متمثلة فقط بمدفوعات المبلغ األصلي والفائدة

لغ األصلي القائم. على المب

مة ال یتم قياس أداة الدین بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى إال إذا استوفت الشرطين التاليين ولم یتم تحدیدها بالقي
العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

  التدفقات النقدیة التعاقدیة وبيع الموجودات أن ُیحتفظ ببند الموجودات ضمن نموذج أعمال یتحقق هدفه عن طریق تحصيل
المالية؛ و 

 أن یتـرتب على الشروط التعاقدیة للموجودات المالية في تواریخ محددة تدفقات نقدیة متمثلة فقط في مدفوعات المبلغ األصلي
وفائدة على المبلغ األصلي القائم. 

حتفظ بها للمتاجرة، یجوز للمجموعة أن تختار اختياًرا غيـر قابل للتغييـر لعرض عند التثبيت األولي لالستثمارات في أسهم الملكية غيـر الم
التغيـرات الالحقة في القيمة العادلة في بنود الدخل الشامل األخرى. یتم إجراء هذا االختيار على أساس كل استثمار على حده. 



والشركة التابعة له الوطني (ش. م. ع.)يوینالقأم بنك 

٢٠

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١بر  دیسم٣١للسنة المنتهية في 

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)-٣

األدوات المالية (تتمة) ٥-٣

تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تتمة) 

الموجودات المالية (تتمة) 
ویتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

باإلضافة إلى ذلك، یمكن للمجموعة عند التثبيت األولي أن تحدد نهائًيا أن یتم قياس أي من الموجودات المالية المستوفي لمتطلبات 
ن  القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إن كا

نيف یخفض أو یحد بشكل كبيـر من عدم التطابق الحسابي الذي قد ینشأ خالًفا لذلك. هذا التص

المطلوبات المالية 
بالتكلفة المطفأة، وذلك ًا  الحق مطلوبات مالية أخرى وتقاس  باعتبارها  ُتصنف المطلوبات المالية في الفتـرة الحالية والفتـرة السابقة كُمقاسة  

باستثناء: 

  حيث یسري التصنيف على المشتقات والمطلوبات المالية األخرى المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
. ویتم عرض األرباح والخسائر على المطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو التثبيت األوليالمحددة كذلك عند 

في بنود الدخل الشامل األخرى (مبلغ التغيـر في القيمة العادلة للمطلوبات المالية والذي ُیعزى إلى التغيـرات في  الخسارة بشكل جزئي 
مخاطر اإلئتمان لتلك المطلوبات، والتي یتم تحدیدها على أنها المبلغ الذي ال یعزى إلى التغيـرات في األوضاع السوقية التي تؤدي  

)، وذلك في حال ال یؤدي لبند المطلوباتلخسارة الجزئية (المبلغ المتبقي من التغيـر في القيمة العادلة  إلى مخاطر السوق) والربح أو ا
مثل هذا العرض لوجود أو تكبير عدم التطابق المحاسبي، حيث یتم عرض المكاسب أو الخسائر المتعلقة بالتغيـرات في المخاطر 

االئتمانية للمطلوبات في الربح أو الخسارة. 
أو عند تطبيق منهج المشاركة المستمرة.  للتوقف عن التثبيتلوبات المالية الناتجة من تحویل موجودات مالية لم تكن مؤهلة  المط

بقيمة المقابل المستلم لقاء  بند المطلوبات الماليةتثبيت، یتم  التثبيتللتوقف عنوفي حال لم یكن تحویل المطلوبات المالية مؤهالً 
التحویل؛ و

مان المالي وتعهدات القروض. عقود الض

التوقف عن تثبيت المطلوبات المالية كمطلوبات مالية 
(أي عندما یتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء یتم التوقف عن تثبيت المطلوبات المالية كمطلوبات مالية عند إطفاءها 

صالحيته). 

تقييم نموذج األعمال 
ُتّقيم المجموعة الهدف من نموذج العمل الذي یتم فيه االحتفاظ بموجودات على مستوى المحفظة إذ یعكس ذلك الطریقة المثلى إلدارة 

وتتضمن المعلومات التي یتم النظر فيها: األعمال وتقدیم المعلومات إلى اإلدارة.

 كانت إذا  ما  الخصوص،  وجه  على  الفعلي.  للتطبيق  السياسات  تلك  ووضع  للمحفظة  بالنسبة  المعلنة  واألهداف  السياسات 
مطابقة مدة  إستـراتيجية اإلدارة تـركز على تحقيق إیـرادات الفوائد التعاقدیة والمحافظة على جانب محدد لسعر الفائدة وكذلك  

الموجودات المالية مع المطلوبات المالية لها أو تحقيق التدفقات النقدیة من خالل بيع الموجودات؛
 كيفية تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة المجموعة بها؛
هذه المخاطر؛ المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج العمل) وكيفية إدارة
  على سبيل المثال، ما إذا كان التعویض یستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة  -كيفية تعویض مدیـري النشاط التجاري

أو التدفقات النقدیة التعاقدیة المحصلة؛ و
  المبيعات في المستقبل. ومع ذلك،  وتيـرة وحجم وتوقيت المبيعات في فتـرات سابقة، وأسباب هذه المبيعات؛ وتوقعاتها بشأن نشاط

فإن المعلومات حول نشاط المبيعات ال یتم اعتبارها بمنأى عن ذلك، ولكن كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن  
للمجموعة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدیة. 

ودات المالية المدارة والتي ُیقيم أداؤها بناًء على القيمة العادلة یتم قياسها من خالل الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو الموج 
األرباح أو الخسائر حيث أنها غيـر محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدیة التعاقدیة، وكذلك غيـر محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدیة 

التعاقدیة ولبيع الموجودات المالية. 



والشركة التابعة له  الوطني (ش. م. ع.)  يوینالق أم بنك 

٢١

حول البيانات المالية الموحدةإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)-٣

األدوات المالية (تتمة) ٥-٣

والفائدة المبلغ األصليالتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة هي فقط مدفوعات 

. یتم تعریف "الفائدة" التثبيت األوليعند لبند الموجودات المالية " على أنه القيمة العادلة المبلغ األصليألغراض هذا التقييم، یتم تعریف "
أنها مقابل للقيمة الزمنية   خالل فتـرة زمنية معينة ولخيارات وتكاليف  على  للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم 

اإلقراض األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلداریة)، وكذلك هامش الربح.

وفائدة، فإن المجموعة تأخذ بعين االعـتبار الشروط   مبلغ أصليوعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة هي فقط مدفوعات  
یتضمن مدة تعاقدیة یمكن أن تغيـر توقيت أو مقدار التدفقات النقدیة  بند الموجودات الماليةالتعاقدیة لألداة. ویشمل ذلك تقييم ما إذا كان 

التعاقدیة بحيث ال تستوفي هذا الشرط.

باالعتبار: عند إجراء التقييم، تأخذ المجموعة 

أحداث طارئة من شأنها أن تغيـر مقدار وتوقيت التدفقات النقدیة؛
 .ميزات رفع القدرة المالية
شروط الدفع المسبق والتمدید؛
  الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدیة من موجودات معينة (على سبيل المثال ترتيبات تعاقدیة لموجودات ال

ها)؛ و یمكن الرجوع في
 على سبيل المثال، إعادة ضبط دوریة لسعر الفائدة.   -الميزات التي تعدل مقابل القيمة الزمنية للنقود

إعادة التصنيف 
إذا تغير نموذج األعمال الذي تحتفظ بموجبه المجموعة بموجودات مالية، یتم إعادة تصنيف الموجودات المالية التي تعرضت للتأثير.  

ف والقياس المتعلقة بالفئة الجدیدة بأثر مستقبلي اعتباًرا من اليوم األول من فترة التقریر األولى بعد التغيير في تسري متطلبات التصني
ك  نموذج األعمال والذي ینتج عنه إعادة تصنيف الموجودات المالية للمجموعة. خالل الفترة الحالیة والفترة المحاسبیة السابقة، لم یکن ھنا

المجموعة بالموجودات المالية وبالتالي لم یتم إعادة تصنیف.   ھعمال الذي تحتفظ بأي تغییر في نموذج األ

التوقف عن التثبيت 
ل إن أي ربح/خسارة متراكمة مثبتة ضمن بنود الدخل الشامل األخرى المتعلقة باالستثمار في أسهم الملكية المحددة بالقيمة العادلة من خال 

بنود الدخل الشامل األخرى ال یتم تثبيته في الربح أو الخسارة عند التوقف عن تثبيت هذه اإلستثمارات. 
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لموحدةإیضاحات حول البيانات المالية ا
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)-٣

األدوات المالية (تتمة) ٥-٣

قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية  

استثمارات في أوراق مالية 

تشمل فئة "إستثمارات في أوراق مالية" في بيان المركز المالي الموحد:

وال تكاليف المعاملة المباشرة،  مع  بالقيمة العادلة  مبدئًيا  قياسها  یتم  والتي  المطفأة  بالتكلفة  استثمار الدیون المقاسة  حًقا أوراق 
بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلية؛ 

  األوراق المالية االستثماریة الخاصة بحقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو المحددة بالقيمة العادلة
تم تثبيتها مباشرة في الربح أو الخسارة؛ ومن خالل الربح أو الخسارة؛ والتي یتم قياسها بالقيمة العادلة مع التغيرات التي ی

 .األوراق المالية االستثماریة لألسهم المحددة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

تختار المجموعة عرض التغيرات على بنود الدخل الشامل األخرى في القيمة العادلة الستثمارات معینة في أدوات حقوق ملکیة غیر  
بها للمتاجرة. ویتم االختيار، الذي یعتبر غير قابل لإللغاء، على أساس كل أداة على حده عند التثبيت األولي.  محتفظ

ال یتم على اإلطالق إعادة تصنيف األرباح والخسائر على أدوات الملكية هذه إلى الربح أو الخسارة وال یتم قيد أي انخفاض في القيمة 
يت توزیعات األرباح في الربح أو الخسارة إال إذا كانت تمثل بوضوح استرداًدا لجزء من تكلفة االستثمار، في الربح أو الخسارة. یتم تثب 

حيث یتم في هذه الحالة تثبيتها في بنود الدخل الشامل األخرى. یتم تحویل األرباح والخسائر المتراكمة المثبتة في بنود الدخل الشامل 
استبعاد أي استثمار. األخرى إلى األرباح المستبقاة عند 

المطلوبات المالية 
تقاس جميع المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة إال في حال تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

انخفاض القيمة 

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

المتوقعة على األدوات المالية التالية غير المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو مخصص للخسائر االئتمانية بتثبيت المجموعة تقوم 
الخسارة:

 من البنوك؛  ومستحقاتودائع وأرصدة
أدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة؛
القروض والسلف للعمالء؛
العمالء والموجودات المالية األخرى؛  قبوالت
 تعهدات القروض؛ و
 .الضمانات المالية وخطابات الضمان

الملكية.  حقوق  أي خسارة انخفاض في القيمة على استثمارات تثبيتال یتم 
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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انخفاض القيمة (تتمة) 

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة (تتمة) 

قيمتها االئتمانية،   فيتطلب قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل وباستثناء الموجودات المالية المشتراة أو الممنوحة المتدنية في 
مخصص خسارة بقيمة تعادل: 

 شهًرا، أي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناجمة من أحداث التعثر على األدوات المالية المحتملة   ١٢خسارة ائتمانية متوقعة لمدة
)؛ أو١ بعد تاریخ التقاریر المالية (ویشار إليها بالمرحلة شهراً  ١٢خالل 

أي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناجمة من جميع حاالت التعثر  على مدى العمر الكامل لألداة   المتوقعة  االئتمانيةلخسارة  ا ،
).٣و المرحلة  ٢المحتملة على مدار عمر األداة المالية (یشار إليها بالمرحلة 

بالكامل لألداة المالية إذا زادت مخاطر االئتمان عن تلك األداة المالية  ویقتضي تكوین مخصص خسارة للعمر الزمني للخسارة االئتمانية  
. بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، یتم قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة بمبلغ یعادل الخسارة التثبيت األوليبشكل جوهري منذ  

ًا. شهر  ١٢االئتمانية المتوقعة لمدة 

لمتوقعة هي تقدیر مرجح للمخاطر للقيمة الحالية للخسائر االئتمانية، حيث یتم قياسها على أنها القيمة الحالية  وتعد الخسارة االئتمانية ا
والتي تنشأ من ترجيح عدة   للفرق بين التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة للمجموعة والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمها 

.لبند الموجوداتية، مخصومة بمعدل الفائدة سيناریوهات اقتصادیة مستقبل

  لتدفقات للفرق بين ابالنسبة لتعهدات القروض غير المسحوبة، فإن الخسارة االئتمانية المتوقعة هي الفرق بين القيمة الحالية
تتوقع المجموعة استالمها النقدیة التعاقدیة المستحقة للمجموعة إذا قام صاحب االلتزام بسحب القرض والتدفقات النقدیة التي  

حال تم سحب القرض، و 
  حامل أداة الدین المدفوعات المتوقعة لتسدید  بين  هي الفرق  االئتمانية المتوقعة  الخسارة  المالي، فإن  بالنسبة لعقود الضمان 

المضمونة ناقًصا أي مبالغ تتوقع المجموعة استالمها من حامل أداة الدین أو المدین أو أي طرف آخر. 

وم المجموعة بقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس فردي (محفظة تجارة الجملة)، أو على أساس جماعي لمحافظ القروض تق
التي تتشارك خصائص مخاطر اقتصادیة مماثلة (محفظة تجارة التجزئة). ویستند قياس مخصص الخسارة إلى القيمة الحالية للتدفقات 

جودات باستخدام معدل الفائدة الفعلي لبند الموجودات، وذلك بغض النظر عما إذا كان ُیقاس على أساس فردي النقدیة المتوقعة لبند المو 
أو على أساس جماعي. 
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة)  -٣

األدوات المالية (تتمة)  ٥-٣

انخفاض القيمة (تتمة) 

العمر المتوقع 
، فإن مخصصات الخسارة تعكس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي المتوقع ٣أو المرحلة   ٢بالنسبة لألدوات في المرحلة  

ذات  األدوات  لبعض  إعفاء  تقدیم  ویتم  المتبقية.  التعاقدیة  الفترة  على  المتوقع  الزمني  العمر  یقتصر  األدوات،  لمعظم  وبالنسبة  لألداة. 
الية: (أ) أن تكون األداة مشتملة على كل من مكونات التمویل والتعهد غير المسحوب؛ (ب) القدرة التعاقدیة على طلب الخصائص الت 

السداد وإلغاء االلتزام غير المسحوب؛ (ج) ال یقتصر التعرض لخسائر االئتمان على فترة اإلخطار التعاقدي. بالنسبة للمنتجات الموجودة 
تجاوز الفترة المتوقعة الفترة التعاقدیة المتبقية، وهي الفترة التي ال یتم فيها تخفيف التعرض لمخاطر االئتمان في نطاق ھذا اإلعفاء، قد ت

ابقة من خالل إجراءات إدارة المخاطر االئتمانیة العادیة. تختلف هذه الفترة حسب المنتج وفئة المخاطر ویتم تقدیرها استناًدا إلى خبرتنا الس
نظر في إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي یتم اتخاذها كجزء من دورة مراجعة االئتمان الدوریة. تشتمل المنتجات للتعرضات المماثلة وال

التي تدخل في نطاق هذا اإلعفاء على بطاقات االئتمان وأرصدة السحب على المكشوف وبعض فئات االئتمان المتجددة. ویستند تحدید 
وممارسات تخفيف مخاطر االئتمان على    السابقةفاء وتقدیر العمر المتبقي المناسب على خبراتنا  األدوات التي تقع في نطاق هذا اإلع

أحكام هامة.

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية 

یعتبر أي من الموجودات المالية "منخفضة القيمة االئتمانية" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدیة المستقبلية 
. وتتضمن األدلة على  ٣. ویشار إلى الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية كموجودات المرحلة  لبند الموجودات الماليةالمقدرة  

ي القيمة االئتمانية بيانات یمكن مالحظتها حول األحداث التالية:االنخفاض ف

 مواجهة المقترض أو الجهة المصدرة صعوبة مالية كبيرة ؛
 خرق للعقد كحاالت التعثر في السداد أو تخطي تاریخ االستحقاق؛
 اختفاء سوق نشط لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية ؛ أو
 بسعر مخفض جًدا یعكس خسائر االئتمان المتكبدة.  بند موجودات ماليةشراء

فبدًال من ذلك، فأنه من المحتمل أن یكون التأثير المشترك لعدة أحداث قد تتسبب في تحول الموجودات   -وقد یتعذر تحدید حدث منفصل  
إلى منخفضة القيمة االئتمانية. وتقوم المجموعة بتقييم ما إذا کانت أدوات الدین التي تمثل الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المالية  

المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى منخفضة القيمة االئتمانية في تاریخ كل تقریر مالي. ومن أجل تقييم ما 
دوات الدین السيادیة أو التجاریة منخفضة القيمة االئتمانية، تأخذ المجموعة بعين االعتبـار عوامل مثل توقيت دفعات الكوبون إذا كانت أ

والتصنيفات االئتمانية وقدرة المقترض على زیادة التمویل. 
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة)  -٣

األدوات المالية (تتمة)  ٥-٣

انخفاض القيمة (تتمة) 

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية (تتمة) 

ویعتبر القرض منخفض القيمة االئتمانية عند منح االمتياز للمقترض نتيجة تدهور وضعه المالي، وذلك ما لم یكن هناك دليل على أنه 
نتيجة لمنح االمتياز قد انخفض إلى حد بعيد خطر عدم استالم التدفقات النقدیة التعاقدیة مع عدم وجود مؤشرات أخرى تتعلق بانخفاض 

يمته قفي    اً منخفض   بند الموجوداتعند مراعاة منح تنازالت، ولكن لم یتم منحها بعد، فيعتبر  المالية  تعلق بالموجودات  القيمة. وفيما ی
وجود دليل ملحوظ على االنخفاض االئتماني یتضمن استيفاء تعریف التعثر في السداد   ما یتضمن (انظر أدناه)  االئتمانية عند  وهو 

أو أكثر.  یوماً  ٩٠عدم احتمالية سداد والدعم إذا تخطى تاریخ استحقاق المبالغ  مؤشرات

الزیادة الجوهریة في مخاطر االئتمان 
  تقوم المجموعة بمراقبة جميع الموجودات المالية واإللتزامات المالية الصادرة وعقود الضمان المالي التي تخضع لمتطلبات انخفاض القيمة 

في مخاطر االئتمان، تقوم  جوهریةاألولي. إذا كانت هناك زیادة   التثبيتفي مخاطر االئتمان منذ  جوهریةناك زیادة  لتقييم ما إذا كانت ه
مدى الحياة بدًال من الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة الخسائر االئتمانية المتوقعة على  المجموعة بقياس مخصص الخسارة على أساس  

أن الموجودات المالية ذات المخاطر   ية للمجموعة ال تستخدم االستثناءات التي تسمح بها المعایير مثلإن السياسة المحاسب  .شهراً   ١٢
في مخاطر اإلئتمان. نتيجًة لذلك، تقوم المجموعة   جوهریةاالئتمانية "المنخفضة" بتاریخ بيان المركز المالي ال تعتبر أنه قد حدث لها زیادة  

في    الجوهریةواإللتزامات المالية الصادرة وعقود الضمان المالي التي تخضع إلنخفاض القيمة للزیادة  بمراقبة جميع الموجودات المالية  
مخاطر اإلئتمان. 

بمقارنة مخاطر  تقوم المجموعةاألولي،  التثبيتمنذ  اً یعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األداة المالية قد ارتفعت ارتفاًعا جوهر 
ًا قع حدوث التعثر في السداد على األداة المالية في تاریخ التقریر استنادًا إلى اإلستحقاق المتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث تعثر كان متو 

 المجموعة التقييم، تأخذ  األداة المالية ألول مرة. عند إجراء هذا    تثبيتالي عندما تم  مال  رة االستحقاق المتبقية في تاریخ بيان المركز فتخالل  
والمعلومات المستقبلية المتاحة   سابقةباالعتبار كٍل من المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة ال

بما في ذلك المعلومات المستقبلية.  وتقييم الخبير اإلئتماني للمجموعة  سابقةدون تكلفة أو جهد ال مبرر له، بناًء على الخبرة ال

تحدید احتمالية التعثر في السداد عند   أساس  السيناریوهات االقتصادیة المتعددة  تواریخ    التثبيتتمثل  وفي  بيان المركز المالي  األولي 
هذه السيناریوهات المختلفة   ن المرجح منإالالحقة. سينتج عن السيناریوهات االقتصادیة المختلفة احتمالية مختلفة للتعثر عن السداد.  

. اً ییشكل أساس اإلحتمال المرجح للتعثر عن السداد والذي یستخدم لتحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد ارتفعت ارتفاًعا جوهر 

حصول عليها من والتي یتم ال   ،بالنسبة إلى تمویل الشركات، تتضمن المعلومات المستقبلية التوقعات المستقبلية لمؤشرات االقتصاد الكلي
إلى    اإلرشادات التنظيمية، وتقاریر الخبراء االقتصادیين، والمحللين الماليين، والهيئات الحكومية وغيرها من المنظمات المماثلة، باإلضافة

ن معلومات النظر في مختلف المصادر الداخلية والخارجية. من المعلومات االقتصادیة الفعلية والمتوقعة. أما بالنسبة لألفراد، فتتضم
التمویل المستقبلي نفس التوقعات االقتصادیة مثل تمویل الشركات مع توقعات إضافية للمؤشرات االقتصادیة المحلية. 

 وتراعي المجموعة درجة مخاطر االئتمان الداخلي ذات الصلة بناًء على الجودة االئتمانية.  حسب  المجموعة األطراف المقابلة    تصنف
عند   االئتمان  الموجودات  األولي    تثبيتالمخاطر  فيهلبند  كبيرة  زیادة  هناك  كانت  إذا  أساس    ا وما  االستمراریة  على  فترة  ال طوال  مبدأ 

. على وجه الخصوص أدرجت المؤشرات التالية:والمثبتةالمتاحة المستقبلية . وتنظر في المعلومات المحاسبية
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الزیادة الجوهریة في مخاطر االئتمان (تتمة) 

 الداخلية؛ درجة المخاطر
التصنيف االئتماني الخارجي (بقدر ما هو متاح)؛
  التغيرات السلبية الجوهریة الفعلية أو المتوقعة في أوضاع األعمال أو األحوال المالية أو االقتصادیة التي من المتوقع أن تؤدي

إلى تغيير كبير في قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته؛ 
 و المتوقعة في النتائج التشغيلية للعميل؛الفعلية أ الجوهریةالتغييرات
  تغييرات كبيرة لألداء المتوقع وسلوك العميل، بما في ذلك التغييرات في حالة سداد العمالء في المجموعة والتغيرات في النتائج

التشغيلية للعميل؛ و 
مستقبلية كمدخالت اقتصادیة، إلى معلومات االقتصاد الكلي: یعتمد البنك في نماذجه على مجموعة واسعة من المعلومات ال

جمیع   دائماً   المتوقعة قد ال تحتسب االئتمان خسائر لحسابالمستخدمة والنماذج  المدخالت جانب التحوالت المختلفة. لذلك. إن
ائتماني ذو ق في تاریخ البیانات المالیة. ولبيان ذلك، یتم إجراء تعدیالت نوعية كتسویات مؤقتة باستخدام حكم  والسخصائص  

خبرة. 

وبخالف التحليل أعاله، فمن المفترض وجود زیادة ملحوظة في مخاطر االئتمان إن تعثر العميل عن سداد الدفعات التعاقدیة ألكثر من 
. یوماً  ٣٠

االئتمان تنعكس في نماذج    جوهریةإن العوامل النوعية التي تشير إلى زیادة   مخاطر  اد في الوقت في السدالعميل  تعثر  احتمالية  في 
المناسب. 

تنظر بشكل منفصل في بعض العوامل النوعية لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت    تزال المجموعةوعلى الرغم من ذلك، ال  
 یدرج أن التعرض    على اعتبار. بالنسبة إلقراض الشركات، هناك تركيز خاص على الموجودات المدرجة في "قائمة المراقبة"  جوهري بشكل  

على قائمة المراقبة عندما یكون هناك قلق من تدهور الجدارة االئتمانية لطرف مقابل محدد.  

حدوث زیادة  تضع المجموعة في االعتبار  ،  یوماً   ٣٠كثر من  أل  السدادمتأخر عن  بند الموجودات  بالنسبة إلى تمویل األفراد، عندما یصبح  
في المرحلة الثانية من نموذج انخفاض القيمة، بمعنى أن مخصص الخسارة یقاس بالعمر بند الموجودات  كبيرة في مخاطر االئتمان ویكون  

الزمني للخسائر االئتمانية المتوقعة.

العوامل الكمية 

محفظة المستحق من البنوك  محفظة الخدمات المصرفیة لألفراد الخدمات المصرفیة للشركات والمؤسسات محفظة المرحلة 
واالستثمارات 

٢»١

 التقییم الذي تم تخفیضھ وفًقا للمعاییر المحددة
التثبیت األولي من التصنیف المعیّن عند داخلیاً 

 محفظة تم إعادة ھیكلتھا

یوماً  ٩٠ -٣١ أیام االستحقاق التي مضت

 محفظة تم إعادة ھیكلتھا

أیام االستحقاق التي مضت
(متضمن)  یوماً  ٨٩-٣٠

 التقییم الذي تم تخفیضھ وفًقا
للمعاییر المحددة داخلیاً من 

التصنیف المعیّن عند 
التثبیت األولي 

 تصنیف ائتماني منCaa1
Caa3إلى 

٢یتم تصنیفھ كمرحلة 
٣»١
٣»٢

 تعرضت لالنخفاض بالقیمةمحفظة ائتمان
یوماً  ٩٠أیام االستحقاق التي مضت أكثر من

 محفظة ائتمان تعرضت
لالنخفاض بالقیمة 

 أیام االستحقاق التي مضت≤  
یوماً  ٩٠

 Cالتصنیف االئتماني من  
فــھ   ـی ـــن تصـــ م  ـت ـی وأقــل، 

٣كمرحلة 



والشركة التابعة له  الوطني (ش. م. ع.)  يوینالق أم بنك 

٢٧

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة)  -٣

األدوات المالية (تتمة)  ٥-٣

انخفاض القيمة (تتمة) 

موضحة أدناه. ٩الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  مؤشرات تقييم المرحلة، على النحو المنصوص عليه في المعيار 

توفر البيانات وسير عملية التقييم.  حسب توقيتویمكن أن ینظر فيها البنك   مؤشراتإن هذه 

. التغير في هامش االئتمان الداخلي (أو عالوة المخاطرة) ١
. التغيير الفعلي أو المتوقع في التصنيف االئتماني الداخلي ٢
جوهري فعلي أو متوقع في النتائج التشغيلية للمقترض  . تغيير٣
. البيئة التنظيمية أو االقتصادیة أو التكنولوجية للمقترض ٤
. جودة الضمان ٥
. التغيير المتوقع في وثائق القرض (التنازل الدائم، زیادة الضمان، تأجيل الدفع، إلخ) ٦
مل) لدى البنك فيما یتعلق باألداة المالية . التغييرات في منهجية إدارة االئتمان (أو قدرة التح ٧
. فرق جوهري في معدالت أو شروط العقود المماثلة الصادرة حدیًثا٨
. تغيير فعلي أو متوقع في التصنيف االئتماني الخارجي ٩
. وجود أو توقع تغييرات سلبية في ظروف العمل المالية أو االقتصادیة ١٠
االئتمان على أدوات مالية أخرى لذات المقترض . زیادة جوهریة في مخاطر ١١
. تخفيضات في الدعم المالي من المنشأة األم أو جودة تحسين االئتمان ١٢
. تغييرات كبيرة في األداء المتوقع والسلوك أو المقترض أو المجموعة ١٣

مرحلة خسائر االئتمان المتوقعة تصاعدیة في حركة  -معایير المعالجة 

 ) ٩معایير المعالجة مع إرشادات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي الخاصة بالمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (تتوافق 
ویتم تحدیدها بناًء على العوامل النوعية التالية: 

 حركة أیام االستحقاق التي مضت
 فترة االختبار
 تغيرات في الحركة التصاعدیة للتصنيفات

شهرًا)  ١٢(خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  ١(خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر) إلى المرحلة  ٢رحلة من الم

  شهرًا   ١٢في حالة وجود دليل على حدوث انخفاض كبير في مخاطر االئتمان، یتم مراقبة األدوات المالية لفترة اختبار مدتها
. ١إلى المرحلة  ٢السداد قد انخفض بشكل كاٍف قبل رفع مستوى التعرض من المرحلة للتأكد مما إذا كان خطر التعثر عن 

 أو/و الماضية؛ شهراً  ١٢ فترة مدار على یوماً  ٣٠≤یجب أن تكون أیام االستحقاق التي مضت
 .تنعكس الحركة التصاعدیة لمعدالت المخاطر وفقًا للمعایير المحددة داخليًا



والشركة التابعة له  الوطني (ش. م. ع.)  يوینالق أم بنك 

٢٨

البيانات المالية الموحدةإیضاحات حول 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة)  -٣

األدوات المالية (تتمة)  ٥-٣

انخفاض القيمة (تتمة) 

العوامل النوعية (تتمة) 

(خسائر االئتمان    ٢تعرض النخفاض القيمة االئتمانية) إلى المرحلة    -(خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر    ٣المرحلة  من  
لم یتعرض النخفاض في القيمة االئتمانية)  -المتوقعة على مدى العمر 

شهًرا ضمن  ١٢بعد مراقبة فترة التخفيف لمدة  ٢ مباشرة ویجب ترقيته إلى المرحلة ١إلى المرحلة  ٣ال یمكن ترقية التعرض من المرحلة 
وعليه، سيكون لدى الحساب فترة .  ١قبل الترقية إلى المرحلة    ٢في المرحلة  ًا  شهر   ١٢، ومن ثم تتبع فترة االختبار والتي تبلغ  ٣المرحلة  

. ١إلى المرحلة  ٣شهًرا من المرحلة  ٢٤تخفيف لمدة 

، ٣استنادًا إلى عكس الظروف األصلية التي أدت إلى االنتقال إلى المرحلة  ١أو المرحلة  ٢مرحلة إلى ال ٣یتم تقييم الحركة من المرحلة 
شهرًا. ١٢وظروف األداء المحسنة هذه والتي تستمر لمدة "فترة التعافي" والبالغة 

في األصل أو عند الشراء  االئتمانيةالموجودات المالية منخفضة القيمة 

كان عند بند الموجودات ألن  اً بشكل مختلف نظر في األصل أو عند الشراء یتم التعامل مع الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية 
لخسائر االئتمانية امنخفض القيمة االئتمانية. وتقوم المجموعة فيما یتعلق بهذه الموجودات بإثبات جميع التغيرات على    التثبيت األولي

كمخصص خسارة مع أیة تغيرات مثبتة في الربح أو الخسارة. ویؤدي   التثبيت األوليمنذ  على مدى العمر المتوقع لبند الموجودات  المتوقعة  
التغيير اإلیجابي على مثل هذه الموجودات إلى تحقيق ربح من انخفاض القيمة. 

الموجودات المالية المعاد هيكلتها 

تم   بسبب  إذا  جدید  بأصل  الحالية  المالية  الموجودات  أحد  استبدال  أو  تعدیلها  أو  المالية  الموجودات  بند  شروط  على  التفاوض  إعادة 
الصعوبات المالية للمقترض، یتم عندها تقييم ما إذا كان یجب استبعاد بند الموجودات المالية وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على  

النحو التالي: 

  نلم تؤدي إعادة الهیکلة المتوقعة إلى التوقف عن تثبيت بند الموجودات القائم، فإن التدفقات النقدیة المتوقعة الناتجة عإذا  
بند الموجودات القائم.  ناألصل المالي المعدل یتم استخدامها في احتساب العجز النقدي م

الم بند  تثبيت  عن  التوقف  إلى  المتوقعة  الهيكلة  إعادة  أسفرت  المتوقعة إذا  العادلة  القيمة  اعتبار  یتم  عندها  القائم،  وجودات 
للموجودات الجدیدة على أنها التدفق النقدي النهائي من بند الموجودات المالية القائم في وقت استبعاده. یتم تضمين هذا المبلغ 

ارًا من التاریخ المتوقع لالستبعاد إلى  عند احتساب العجز النقدي من الموجودات المالية الموجودة. ویتم خصم العجز النقدي اعتب
تاریخ التقریر باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لبند الموجودات المالية القائم. 

الشطب
یتم شطب الموجودات المالية عندما ال توجد توقعات معقولة بشأن االسترداد، ویشمل ذلك عدم قيام المدین بالدخول في خطة سداد مع  

المجموعة.  

إذا كان المبلغ الذي سيتم شطبه أكبر من مخصص الخسائر المتراكمة، ُیعامل الفرق في البدایة على أنه إضافة إلى المخصص والذي 
وفي حال تم شطب القروض أو الذمم المدینة، تستمر المجموعة في محاولة استرداد   یتم بعد ذلك استخدامه مقابل المبلغ اإلجمالي المدرج.

. على أنها "دخل آخر" المستحقة. ویتم تثبيت االستردادات، إن تمت، في الربح أو الخسارة الذمم المدینة



والشركة التابعة له  الوطني (ش. م. ع.)  يوینالق أم بنك 

٢٩

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

المحاسبية (تتمة) ملخص بأهم السياسات  -٣

األدوات المالية (تتمة)  ٥-٣

انخفاض القيمة (تتمة) 

عقود الضمان المالي 
ُیعرف عقد الضمان المالي على أنه العقد الذي یقتضي من المصدر سداد دفعات محددة لتعویض صاحب العقد مقابل أي خسارة تكبدها 

استحقاقها وفًقا لشروط أداة الدین.  بسبب إخفاق أي من المدینين في سداد الدفعات المالية عند

ة  یتم قياس عقود الضمان المالي المصدرة من أحد منشآت المجموعة مبدئًيا بقيمها العادلة، بينما تقاس الحًقا، إن لم یتم تحدیدها بالقيم
القيمتين التاليتين: العادلة من خالل الربح أو الخسارة ولم تنشأ من تحویل أي من الموجودات المالية، باألعلى من 

 ؛ و ٩قيمة مخصص الخسارة المحدد وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم
  للدخل    اً مخصوم   اً مبدئي   المثبتةالقيمة المتراكمة  القيمة  األمر،  لزم  إن  المجموعة  المثبت  منها،  سياسات  تثبيت في  بموجب 

اإلیرادات.

ددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمخصص في بيان المركز المالي الموجز الموحد تظهر عقود الضمان المالي غير المح 
بينما ُیعرض إعادة التقييم في اإلیرادات األخرى. 

لم ُتحدد المجموعة أي من عقود الضمان المالي كعقود بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

البنوك األخرى المبالغ المستحقة من   ٦-٣

ائدة الفعلية. یتم تقييم  یتم تثبيت المبالغ المستحقة من البنوك األخرى في البدایة بالقيمة العادلة ویتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الف
أعاله.   ٥-٣المالية ضمن اإلیضاح انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من البنوك األخرى على النحو المبين في السياسة المحاسبية لألدوات 

الممتلكات والمعدات ٧-٣

هذه الموجودات كما هو    تظهر أعمال رأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة مطروحًا منها أي خسائر ناتجة عن اإلنخفاض في القيمة. یتم إستهالك
الحال مع موجودات الممتلكات األخرى یبدأ عندما تصبح جاهزة لإلستخدام الذي أنشأت من أجله. 

بالتكلفة السابقة ناقصًا اإلستهالك المتراكم. یتم إحتساب اإلستهالك باستخدام طریقة القسط الثابت إلطفاء تكلفة   الممتلكات والمعداتتظهر  
تها المتبقية وفقًا لطریقة القسط الثابت مبنيًا على مدة الخدمة المتوقعة على النحو التالي: الموجودات إلى قيم

سنــوات 
٢٠مباني 

٥-١أجهزة كمبيوتر ومعدات
٥أثاث وتجهيزات

٥-٣تحسينات على مبنى مستأجر 
٥سيارات

محدد. ال یتم إستهالك األرض بإعتبار أن ليس لدیها عمر إفتراضي

بالرجوع إلى قيمتها الدفتریة وتؤخذ في اإلعتبار عند تحدید أرباح العمليات. یتم   الممتلكات والمعداتیتم تحدید أرباح وخسائر إستبعاد  
الممتلكات في بيان الدخل الموحد عند تكبدها. عندما تكون القيمة الدفتریة ألحد    الممتلكات والمعداتإثبات مصاریف تصليح وتجدید  

أكبر من القيمة الممكن إستردادها، فإنه یتم خفض قيمته الدفتریة مباشرة إلى القيمة الممكن إستردادها، حيث أنها أعلى من   لمعداتوا
القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع والقيمة المتبقية قيد االستخدام. 



والشركة التابعة له  الوطني (ش. م. ع.)  يوینالق أم بنك 

٣٠

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة) -٣

البضاعة ٨-٣

تسویة الدیون، والتي تظهر بسعر التكلفة أو صافي القيمة البيعية أیهما أقل. إن سعر  عندفي الممتلكات المستحوذ عليها    تتمثل البضاعة
تدرج كجزء من تكلفة الموجودات. تمثل صافي القيمة البيعية صافي سعر البيع   البضاعةالتكلفة المباشرة المتكبدة نتيجة اإلستحواذ على  

سوق كما في تاریخ بيان المركز المالي الموحد. المقدر في سياق األعمال اإلعتيادیة، على أساس أسعار ال

إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة  ٩-٣

، تقوم المجموعة بمراجعة القيمة الحالية للموجودات الملموسة لتحدید فيما إذا كان هناك أي مؤشر یدل على  نهایة كل فترة محاسبيةفي  
الة وجود ذلك المؤشر، فانه یتم تقدیر القيمة القابلة لإلسترداد للموجودات وذلك وجود إنخفاض في القيمة الدفتریة لتلك الموجودات، وفي ح

 لبند الموجودات وفي حال صعوبة تقدیر القيمة القابلة لإلسترداد    .بهدف تحدید مدى الخسارة الناتجة عن إنخفاض القيمة (إن وجدت)
. عند وجود أسس معقولة للتوزیع، فإنه یتم بند الموجوداتالتي ینتمي لها    المنتجة للنقد للوحدةفردیًا تقوم المجموعة بتقدیر القيمة المستردة  

لنقد بناًء على  منتجة للنقد بشكل إفرادي أو یتم توزیعها على أصغر مجموعة من وحدات  منتجة لتوزیع الموجودات العامة على وحدات  
معقولة یمكن تحدیدها. أسس

لى. عند تتمثل القيمة القابلة لإلسترداد في القيمة العادلة مخصومًا منها التكلفة حتى إتمام البيع أو القيمة الناتجة عن اإلستعمال أیهما أع 
ة الحالية بإستخدام معدل خصم تقييم القيمة الناتجة عن اإلستعمال، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلية المتوقعة للوصول بها إلى القيم

والتي بسببها تم تعدیل  لبند الموجوداتمناسب ليعكس قيمتها السوقية الحالية مع مراعاة أثر مرور الوقت على القيمة والمخاطر المحددة  
تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلية.

) أقل من قيمته الدفتریة، فإنه یتم خفض القيمة الدفتریة الوحدة المنتجة للنقد( الموجوداتلبند أما إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد المقدرة 
) إلى القيمة التي یمكن إستردادها. إن خسارة إنخفاض القيمة تحمل مباشرة على األرباح أو الخسائر  الوحدة المنتجة للنقد(  لبند الموجودات

.ه وفي هذه الحالة فإن خسارة اإلنخفاض في القيمة تعامل كإنخفاض في إعادة التقييمقد تم إعادة تقييم بند الموجوداتإال إذا كان 

 في حال تم الحقًا تراجع خسارة إنخفاض القيمة، یتم زیادة القيمة الدفتریة لبند الموجودات (الوحدة المنتجة للنقد) إلى إن تصل للقيمة 
أعلى من القيمة الدفتریة فيما لو لم یكن هناك إنخفاض في قيمة بند الموجودات المقدرة التي یمكن إستردادها على أن ال تكون الزیادة  

بند  كان  إذا  إال  الخسائر  أو  األرباح  في  تدرج  القيمة  في  اإلنخفاض  خسارة  إسترداد  إن  السابقة.  السنوات  في  للنقد)  المنتجة  (الوحدة 
ة اإلنخفاض في القيمة یعامل كزیادة في إعادة التقييم. الموجودات قد تم إعادة تقييمه، وفي هذه الحالة فإن إسترداد خسار 

مبالغ مستحقة للبنوك األخرى وودائع العمالء١٠-٣

ها بالتكلفة یتم قياس المستحقات للبنوك وودائع العمالء مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف المعامالت العائدة لها مباشرة. الحقًا، یتم قياس
باستخدام طریقة الفائدة الفعلية باستثناء الحاالت التي تختار فيها المجموعة ترحيل المطلوبات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  المطفأة  

الموحد. تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند التسدید.

مكافأة نهایة الخدمة للموظفين  ١١-٣

ساهمة بإلتزام معاشات التقاعد والتأمين اإلجتماعي للموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقًا للقانون تقوم المجموعة بالم
المتعلق بالمعاشات والتأمينات اإلجتماعية. یتم تكوین مخصص بكامل   ١٩٩٩) لعام  ٧االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

مكافآت نهایة الخدمة   المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقًا لقانون العمل في دولة اإلمارات مبلغ 
العربية المتحدة وذلك عن فترة خدمتهم حتى تاریخ بيان المركز المالي الموحد. یتم إدراج هذا المخصص تحت بند مطلوبات أخرى. 

افآت نهایة الخدمة للموظفين بموجب قانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة. وبموجب تقوم اإلدارة بقياس المطلوبات المتعلقة بمك
هذه الطریقة، یتم إعداد تقييم لمدة الخدمة المتوقعة للموظف مع البنك والراتب األساسي المتوقع بتاریخ تركه للخدمة. 
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة) -٣

مخصصات  ١٢-٣

  خارجي   تدفق، ویكون من المحتمل أن یستدعي األمر  حالي  استدالليلتزام قانوني أو  ایتم أخذ المخصصات عندما یترتب على البنك  
. مع توفر إمكانية تقدیر معقول لمبلغ اإللتزام ،منافع إقتصادیة لتسویة اإللتزامل

كما بتاریخ بيان المركز المالي    كمخصص حسب أفضل التقدیرات للمصروفات المستقبلية لسداد اإللتزاماتالمثبت  یتم إحتساب المبلغ  
عند تحدید المخصص بإستخدام التدفقات النقدیة   جوهریاً   الموحد مأخوذًا في عين اإلعتبار أیة أخطار وأحداث غير متوقعة متعلقة باإللتزام

قدیة (حيث یكون تأثير القيمة الزمنية للنقود فإن القيمة الدفتریة لإللتزام تمثل القيمة الحالية لهذه التدفقات الن  ،المتوقعة لسداد اإللتزام الحالي
). جوهریاً 

فإنه یتم تسجيل المبالغ المدینة كأصل إذا  ،سترداد بعض أو جميع المنافع اإلقتصادیة المطلوبة لتسدید االلتزام من طرف ثالثاعند توقع 
.قابلة للقياس بشكل موثوق ما تم التأكد فعًال من أن التسدیدات سوف یتم تحصيلها وأن تكون المبالغ المدینة 

قروض ١٣-٣

ویتم إظهارها الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طریقة معدل   ،القروض مبدئيًا بالقيمة العادلة مخصومًا أي مصاریف متعلقة بها   تثبيتیتم  
وصافي المقبوضات بعد خصم المصاریف المتعلقة بها ضمن بيان الدخل الموحد   حتساب أي فرق بين قيمة اإلستردادا یتم    .الفائدة الفعلي

على مدى فترة القروض بإستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي. 

العمالت األجنبية  ١٤-٣

المالية الموحدة لل البيانات  المدرجة في  قياس البنود  والت  مجموعةیتم  اإلمارات العربية المتحدة  تعد  بدرهم  البيئة   العملة الوظيفيةي  في 
بالعمالت األجنبية إلى درهم اإلمارات العربية المتحدة بالسعر السائد   المصنفةالمعامالت    تحویلیتم    تعمل بها المجموعة.اإلقتصادیة التي  
ية المتحدة بأسعار الصرف بعمالت أجنبية إلى درهم اإلمارات العربالمصنفة  الموجودات والمطلوبات المالية  تحویل  یتم    .بتاریخ المعاملة

. الموحد السائدة بتاریخ بيان المركز المالي الموحد. یتم إثبات أیة أرباح أو خسائر ناتجة ضمن بيان الدخل

أدوات مشتقة ١٥-٣

مبدئيًا بالقيمة العادلة بالتاریخ الذي یتم فيه إبرام العقد. یتم  ،العمالت األجنبيةبیتم إدراج األدوات المشتقة، والتي تتكون من العقود اآلجلة 
 . العمالت األجنبية كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون قيمتها العادلة سالبةبإدراج كافة العقود اآلجلة  

العمالت األجنبية في بيان الدخل الموحد. ببية ضمن إیرادات المتاجرة العمالت األجنب یتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة للعقود اآلجلة 

إیرادات ومصاریف الفوائد  ١٦-٣

مصاریف الفوائد في بيان الدخل الموحد لكافة األدوات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة بإستخدام طریقة معدل تثبيت دخل و یتم  
. الفائدة الفعلي

أو المدفوعة لموجودات أو مطلوبات   المستلمةیتمثل معدل الفائدة الفعلي بالمعدل الذي یتم بموجبه خصم التدفقات النقدیة المستقبلية المقدرة  
 مالية خالل األعمار المتوقعة لها أو فترة أقصر، حسبما یكون مناسبًا، إلى صافي القيم الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المالية. یتم 

ما لم تتم إعادة التسعير.  تحدید معدل الفائدة الفعلي عند التثبيت األولي للموجودات أو المطلوبات المالية وال یتم تعدیله الحقاً 

مالية عند احتساب معدالت الفائدة الفعلية، تقوم المجموعة بتقدیر التدفقات النقدیة مع األخذ باالعتبار كافة األحكام التعاقدیة لألدوات ال
المستلمة من قبل المجموعة التي باستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية. یتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلي كافة المبالغ المدفوعة أو  

تشكل جزءًا ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي بما في ذلك تكاليف المعاملة وكافة العالوات أو الخصومات األخرى.  
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة) -٣

إیرادات ومصاریف الفوائد  ١٦-٣

فإنه یتم إثبات إیرادات الفوائد بناًء   ،عند تخفيض قيمة الموجودات المالية بشكل منفرد أو كمجموعة مشابهة نتيجة لخسارة إنخفاض القيمة
على معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلية لغرض قياس خسارة إنخفاض القيمة. 

سالمي اإلتمویل ال من منتجات الدخل 

. ٢٢- ٣منتجات التمویل إسالمي مبينة في إیضاح دخل  بتثبيتإن سياسة المجموعة فيما یتعلق 

إیرادات الرسوم والعموالت  ١٧-٣
تحصل المجموعة على دخل الرسوم من مجموعة متنوعة من الخدمات التي تقدمها لعمالئها. یمكن تقسيم دخل الرسوم بشكل أساسي إلى  

الفئتين التاليتين: 

دخل الرسوم المكتسبة من الخدمات التي یتم تقدیمها خالل فترة زمنية معينة؛ و -
المكتسبة من تقدیم خدمات المعامالت.دخل الرسوم -

بطریقة  . یتم تثبيت إیرادات العموالت إصدار اإلعتمادات المستندیة وخطابات الضمانتكتسب المجموعة إیرادات العموالت من 
تندیة  القسط الثابت على مدى فترة إصدارها إبتداًء من تاریخ سریانها. یتم تحقق إیرادات الرسوم عن إصدار اإلعتمادات المس

وخطابات الضمان عندما یتم تنفيذ المعامالت.
ها  تثبيتیتم  ، رسوم القرض المشترك ورسوم اإلنتساب  فيها رسوم خدمات إدارة الحسابات  إیرادات الرسوم والعموالت األخرى بما 

.كإیرادات عند تقدیم الخدمات المتعلقة بها

وتوزیعات األرباح  إیرادات اإلیجارات ١٨-٣

یتم تثبيت دخل اإلیجار على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. یتم تثبيت دخل توزیعات األرباح عندما یكون هناك  
حق للمجموعة في الحصول على توزیعات األرباح.

ربحية السهم ١٩-٣

ألسهمها العادیة. یتم احتساب ربحية السهم األساسية عن طریق  تقوم المجموعة بعرض ربحية السهم األساسية والمخففة بالنسبة  
تقسيم األرباح أو الخسائر العائدة إلى حاملي األسهم العادیة للمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة القائمة خالل  

العائدة إل الخسائر  األسهم المخففة بتعدیل األرباح أو  ربحية  تحدید  یتم  بينما  ى المساهمين العادیين وتعدیل المـتوسط السنة. 
الـمرجح لعدد األسهم العادیة القائمة لبيان تأثير التخفيض على األسهم العادیة المحتملة.

القبوالت ٢٠-٣

كبند مطلوبات مالية ضمن بيان المركز المالي الموحد مع حق تعاقدي في إعادة السداد من العميل كبند    یتم تثبيت القبوالت
موجودات مالية. وبناًء عليه، تم معالجة االلتزامات المتعلقة بالقبوالت كموجودات مالية ومطلوبات مالية.

النقدیة وشبه النقدیة ٢١-٣

موحد، فإن النقدیة وشبه النقدیة تتضمن النقد في الصندوق واألموال المودعة في الحسابات لغرض إعداد بيان التدفقات النقدیة ال
الودائع   من  األدنى  الحد  باستثناء  أشهر  ثالثة  عن  تقل  إستحقاق  لفترات  المودعة  والمبالغ  الطلب  تحت  والحسابات  الجاریة 

حدة المركزي.اإلحتياطيـة المطلوب اإلحتفاظ بها لدى مصرف اإلمارات العربية المت
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة) -٣

اإلسالمي  التمویل منتجات٢٢-٣

خاضعة للفائدة لعمالئه  المصرفيـة غير  ال  منتجاتال  بعض  بتقدیم   تقوم المجموعةباإلضافة إلى الخدمات المصرفيـة التقليدیة،  
ة.لرقابة الشرعيتم الموافقة عليها من قبل مجلس اوالتي 

المصرفيـة اإلسالمية وفقًا للسياسات المحاسبية المبينة أدناه:  منتجاتجميع ال تسجيلیتم 

التعریفات 

فيما یلي مصطلحات یتم استخدامها في التمویل اإلسالمي:  

مرابحة ال

  عليها   باإلستحواذبشرائها أو    قامت المجموعةللعمالء، والتي قد    أصلو  من خاللها ببيع بضاعة أ تقوم المجموعة    بيع  هي اتفاقية
. سعر البيع یتكون من تكلفة البضاعة وهامش الربح المتفق عليه.ویقوم العميل بسداد ثمن السلعة على أقساط خالل مدة محددة

مضاربة ال

و  باستثمار تلك األموال في مشروع أ   وتقوم المجموعةالعميل األموال  والعميل حيث یقدم    مجموعةبين ال   شراكة في الربح  إتفاقية
یتحمل  .  كة من الربحاالشر   ة المتفق عليها مسبقًا في اتفاقيةبنشاط معين ویتم توزیع أي أرباح متحققة بين األطراف وفقًا للنس

.مضاربةفي حالة اإلهمال أو عدم قدرة العميل على السداد أو إخالله ألي من شروط الالعميل الخسائر  

(استثمارات الوكالة)   الوكالة
محدد وباإلضافة إلى   رسموفقًا ألحكام وشروط الوكالة مقابل    مبلغ معين  إلستثمار  مجموعةالعميل بتعيين ال قوم بموجبها  یاتفاقية  

شروط و   أحكام  ألي من اأو إخالله  اأو إهماله   ا سوء إدارتهفي حال    خسائرال  تتحمل المجموعة  أي ربح بتجاوز األرباح المتوقعة.
الوكالة.

السياسة المحاسبية  
یتم قياس منتجات التمویل اإلسالمية بالتكلفة المطفأة، باستخدام طریقة الربح الفعلي، بعد طرح كافة المبالغ المعدومة، ومخصص  

الدیون المشكوك في تحصيلها واألرباح غير المحققة، إن وجدت. 

المبالغ النقدیة المتوقع استالمعدل الربح مها في المستقبل خالل المدة المتوقعة  الفعلي هو المعّدل الفعلي الذي یخصم قيمة 
للموجودات أو المطلوبات المالية أو إن كان مناسبًا، خالل فترة أقصر.

یتم تكوین مخصص االنخفاض في قيمة التمویل اإلسالمي والمنتجات اإلستثماریة حينما یكون تحصيلها أمرًا مشكوك فيه مع  
الدولي متطلبات المعایير  رقم  األخذ بعين االعتبار  المالية (المبينة في اإلیضاح  التقاریر  إلعداد  شطب التمویل ٦- ٣ة  یتم   .(

اإلسالمي والمنتجات اإلستثماریة فقط عند استنفاذ كافة إجراءات التحصيل المتاحة.

سياسة تثبيت اإلیرادات 

یتم تثبيت اإلیرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات اإلستثماریة في بيان الدخل الموحد باستخدام طریقة الربح الفعلي.  

المرابحة 
یتم احتساب إیراد المرابحة على أساس معّدل الربح الفعلي على مدى فترة العقد وعلى أساس المبلغ األصلي غير المسدد.  
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البيانات المالية الموحدةإیضاحات حول 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة) -٣

منتجات التمویل اإلسالمية (تتمة) ٢٢-٣

المودعينودائع العمالء اإلسالمية والتوزیع على 

بالقيمة العـادلة والتي عادًة ما تمثل صافي المبلغ المقبوض بعد خصم تكاليف المعاملة المباشرة  م قياس ودائع العمالء اإلسالمية مبدئياً یت
المتكبدة ویتم الحقًا قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طـریقة الربح الفعلي.  

 . یتم إحتساب التوزیعات مجموعةالدخل للمودعين في ال  المخصصة من  حصةال اإلسالمية) في    منتجات(ال  توزیعات على المودعينتتمثل ال
. مجموعةلا الشریعة في رقابة قبل مجلس القياسية ویتم الموافقة عليها من  مجموعةوفقًا إلجراءات ال خصيصها وتوزیعها وت

المحاسبية الهامةوالتقدیرات اإلفتراضات ٢٣-٣

یتم تقييم التقدیرات والتوقعات   .وتقدیرات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المدرجة في السنة المالية القادمة  إفتراضات  تطبق المجموعة
بما فيها التوقعات الخاصة باألحداث المستقبلية التي یعتقد أن تكون معقولة   ،بشكل متواصل إستنادًا إلى الخبرة السابقة والعوامل األخرى 

. بموجب الظروف المتوفرة

تقييم نموذج األعمال

یعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية علی نتائج اختبار مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم واختبار نموذج 
مجموعة نموذج األعمال على مستوى یعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية مًعا لتحقيق هدف أعمال محدد. األعمال. تحدد ال

ویتضمن هذا التقييم الحكم الذي یعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقياس أدائها، والمخاطر التي  
وكيفية   الموجودات  بالتكلفة تؤثر على أداء  الموجودات المالية المقاسة  الموجودات. تراقب المجموعة  تعویض مدراء  وكيف یتم  إدارتها 

المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى والتي تم استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت 
بها. وتعتبر المراقبة جزًءا من التقييم المتواصل للمجموعة حول ما إذا كان نموذج األعمال    األسباب متفقة مع الهدف من األعمال المحتفظ

 الذي یتم بموجبه باالحتفاظ بالموجودات المالية المتبقية مناسًبا، وإذا كان من غير المناسب ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال 
تلك الموجودات.لتصنيف   اً مستقبلي وبالتالي یتم إدخال تغييراً 
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة) -٣

المحاسبية الهامة والتقدیرات (تتمة) اإلفتراضات٢٤-٣

زیادة كبيرة في مخاطر االئتمان 
االئتمانية المتوقعة لمدة   یعادل الخسارة  كمخصص  قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة  لموجودات المرحلة    ١٢یتم  الخسارة ١شهرًا  أو   ،

إلى المرحلة الثانية في حال زیادة مخاطر  بند الموجودات  . ینتقل  ٣أو المرحلة    ٢االئتمانية على مدى العمر الزمني للموجودات من المرحلة  
ما الذي یشكل زیادة كبيرة في مخاطر    ٩. ال یحدد المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  التثبيت األوليان بشكل كبير منذ  االئتم

االئتمان. وعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألي من الموجودات قد ارتفعت بشكل كبير، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات 
والنوعي متخطًيا  الكمية  كان العميل  إن  مخاطر االئتمان  جوهریة في  وجود زیادة  ذات النظرة المستقبلية. یفترض  والمدعومة  ة المعقولة 

. یوماً  ٣٠الستحقاق دفع المبالغ التعاقدیة بأكثر من 

إنشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة 

عندما یتم قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس جماعي، یتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة 
). وتراقب المجموعة مدى مالءمة خصائص مخاطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال مشابهة، حيث المنتج(مثل نوع  

مان أنه في حالة تغيير خصائص مخاطر االئتمان فإن هناك إعادة تصنيف مالئم للموجودات. وقد ینتج عن یعتبر ذلك من المطلوب لض
ذلك إنشاء محافظ جدیدة أو انتقال موجودات إلى محفظة حالية تعكس بشكل أفضل خصائص مخاطر االئتمان المماثلة لتلك المجموعة 

بين المحافظ یعد أمًرا أكثر شيوًعا عندما تحدث زیادة كبيرة في مخاطر االئتمان (أو  من الموجودات. إن إعادة تقسيم المحافظ واالنتقاالت
شهًرا إلى الخسارة   ١٢عندما یتم عكس تلك الزیادة الكبيرة) وبالتالي تنتقل الموجودات من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تتراوح مدتها بين  

ولكنها قد تحدث أیًضا ضمن المحافظ التي یستمر قياسها على نفس األساس من الخسائر    االئتمانية على مدى العمر الزمني، أو العكس،
مخاطر    ١٢االئتمانية المتوقعة لمدة   شهرا أو على مدى العمر الزمني ولكن مع تغير قيمة الخسارة االئتمانية المتوقعة نظًرا الختالف 
االئتمان بالنسبة للمحافظ. 

سيناریوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات / السوق وتحدید المعلومات المستقبلية ذات الصلة  تحدید العدد والوزن النسبي لل
بكل سيناریو 

عند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة، تستخدم المجموعة معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إلى افتراضات الحركة المستقبلية  
وكيف تؤثر هذه المحركات على بعضها البعض.  لمختلف المحركات االقتصادیة

احتمالية التعثر 

في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. وتعتبر احتمالية التعثر تقدیًرا الحتمالية التعثر عن السداد خالل   سياً تشكل احتمالية التعثر مدخًال رئي
واالفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظروف المستقبلية. سابقةأفق زمني معين، ویشمل حسابه البيانات ال

الخسارة عند التعثر 

للخسارة الناتجة عن التعثر في السداد. ویستند إلى الفرق بين التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وتلك    تعتبر الخسارة عند التعثر تقدیراً 
فقات النقدیة من الضمانات اإلضافية والتعدیالت االئتمانية المتكاملة. التي یتوقع المقرض تحصيلها، مع األخذ في الحسبان التد
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة) -٣

اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقدیرات (تتمة)٢٤-٣

النماذج واالفتراضات المستخدمة 

تســــــــتخدم المجموعة نماذج وافتراضــــــــات متنوعة لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية وكذلك لتقييم خســــــــارة االئتمان المتوقعة. وینطبق 
الحكم عند تحدید أفضـل النماذج المالئمة لكل نوع من الموجودات وكذلك لتحدید االفتراضـات المسـتخدمة في تلك النماذج، والتي تتضـمن 

نتيجة   ٢٠٢٠دیســـــــمبر   ٣١لقد ازداد مســـــــتوى عدم اليقين في التقدیرات منذ  ل بالمحركات الرئيســـــــية لمخاطر االئتمان.  افتراضـــــــات تتصـــــــ 
). یتضمن ذلك األحكام الجوهریة والمتعلقة بما یلي:١٩-كورونا (كوفيد  جائحةلالضطراب االقتصادي والتأثير الناتج عن 

اختيار وترجيح سيناریوهات االقتصاد الكلي؛-
ير الدعم الحكومي وإجراءات الدعم األخرى والموضوعة للتخفيف من اآلثار االقتصادیة السلبية؛تأث-
حالة عدم اليقين حول مدة وشدة تأثير الوباء وكذلك توقيت ومدة التعافي؛-
ددات المطلوبة في تحدید تأثير ســــيناریوهات االقتصــــاد الكلي على الخســــائر االئتمانية المتوقعة وما إذا كان یمكن عمل نموذج للمح -

ضوء عدم توفر أیة معلومات سابقة لحدث مشابه؛ و
ــلوا على الـدعم بموجـب  - تحـدـید وتقييم الزـیادات الجوهریـة في مخـاطر االئتمـان واالنخـفاض في القيمـة خـاصــــــــــــــة للعمالء الـذین حصــــــــــــ

مختلف خطط الدعم الحكومية والدعم من البنوك.

الكلي المتـاحـة في نموذج الخســـــــــــــــائر االئتمـانيـة المتوقعـة ليعكس التغير في توقعـات قـامـت المجموعـة بـدمج أحـدث مـدخالت االقتصـــــــــــــــاد  
من هذه البيانات المالية الموحدة.   ٣١االقتصاد الكلي، مع توضيح كافة التفاصيل في اإلیضاح رقم 

إعداد التقاریر القطاعية ٢٤-٣

أنشطة تجاریة والذي یمكن من خالله أن تحقق إیرادات وتتكبد مصروفات، بما یتمثل القطاع التشغيلي بأحد عناصر المجموعة التي تزاول 
قطاع   تتم مراجعة النتائج التشغيلية لكل  من عناصر المجموعة األخرى.  مع أي  بالمعامالت  والمصروفات المتعلقة  ذلك اإلیرادات  في 

جنة التنفيذیة") التخاذ القرارات الخاصة بالموارد المخصصة لكل تشغيلي بصورة منتظمة من قبل اللجنة التنفيذیة للبنك (یشار إليها بـ "الل
قطاع معني وتقييم أدائه، والذي تتوافر معلومات مالية منفصلة بشأنه.

عقود االیجار٢٥-٣

نح الحق في السيطرة تقوم المجموعة، في بدایة العقد، بتقييم ما إذا كان العقد عبارة عن، أو یحتوي على، عقد إیجار. وهذا إذا كان العقد یم
على استخدام بند موجودات محدد لفترة معينة نظير مقابل مادي. تقوم المجموعة بتطبيق منهج واحد للتثبيت والقياس بالنسبة لجميع عقود 

لمجموعة اإلیجار التي تكون فيها المستأجر، باستثناء عقود اإلیجار قصيرة األجل وعقود اإلیجار للموجودات منخفضة القيمة. وتقوم ا
بتثبيت مطلوبات اإلیجار لتسدید دفعات اإلیجار وموجودات حق االستخدام والتي تمثل حق استخدام الموجودات المعنية. 

موجودات حق االستخدام
م تقوم المجموعة بتثبيت موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر بند الموجودات األساسي لالستخدام). یت

قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصًا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة، وتعدیلها لغرض أي إعادة تقييم لمطلوبات 
عقد اإلیجار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مبلغ مطلوبات اإلیجار المثبت والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ومدفوعات 

ر التي تمت في أو قبل تاریخ البدء، ناقصًا أي حوافز إیجار مستلمة. إذا لم تكن المجموعة متأكدة بشكل معقول من الحصول  عقد اإلیجا 
على ملكية بند الموجودات المؤجر في نهایة مدة عقد اإلیجار، یتم استهالك موجودات حق االستخدام المثبتة على أساس القسط الثابت 

لالستخدام ومدة عقد اإلیجار، أیهما أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام إلى انخفاض القيمة.على مدى األعمار المقدرة  
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

المحاسبية (تتمة) ملخص بأهم السياسات -٣

عقود االیجار (تتمة) ٢٥-٣

مطلوبات عقود اإلیجار 
في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بتثبيت مطلوبات عقد اإلیجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات عقد اإلیجار التي یتوجب 

الممارسة لخيار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسه المجموعة ودفع سدادها على مدة عقد اإلیجار. وتشمل دفعات اإلیجار أیضًا سعر  
غرامات إنهاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة اإلیجار تعكس أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء. یتم تثبيت دفعات اإلیجار المتغيرة التي ال  

الشرط الذي یؤدي لحدوث الدفعة. تعتمد على المؤشر أو المعدل كمصروف في الفترة التي یحدث فيها الحدث أو

من أجل احتساب القيمة الحالية لدفعات عقد اإلیجار، تستخدم المجموعة نسبة االقتراض المتدرج في تاریخ بدء عقد اإلیجار. بعد تاریخ 
ة. باإلضافة إلى ذلك، یتم بدء العقد، تتم زیادة مبلغ مطلوبات عقد اإلیجار لتعكس ازدیاد الفائدة وتخفيضه مقابل دفعات اإلیجار المسدد

إعادة قياس القيمة الدفتریة لمطلوبات عقد اإلیجار إذا كان هناك تعدیل أو تغيير في مدة عقد اإلیجار أو تغيير في دفعات عقد اإلیجار  
الثابتة والجوهریة أو تغيير في التقييم لشراء بند الموجودات األساسي.

لموجودات منخفضة القيمة عقود اإلیجار قصيرة األجل وعقود إیجار ا 
تقوم المجموعة بتطبيق إعفاء تثبيت عقود اإلیجار قصيرة األجل على عقود اإلیجار قصيرة األجل للممتلكات والمعدات (أي عقود اإلیجار  

فاء تثبيت الموجودات شهرًا أو أقل ابتداًء من تاریخ بدء العقد وال تتضمن خيار الشراء). كما یطبق أیضًا إع  ١٢هذه التي لها مدة إیجار من  
التي تعتبر منخفضة القيمة. یتم تثبيت الدفعات على عقود اإلیجار قصيرة األجل   الممتلكات والمعداتمنخفضة القيمة على عقود إیجار 

وعقود إیجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار. 

ر، یوجد لدى المجموعة خيار إیجار الموجودات لفترات إضافية. تطبق المجموعة حكم حول تقييم ما إذا كان  بموجب بعض عقود اإلیجا
يذ من المؤكد بشكل معقول تنفيذ خيار التجدید. وهذا یعني، أنه یراعي كافة العوامل ذات العالقة والتي تؤدي لوجود حافزًا اقتصادیًا لتنف

لمجموعة بإعادة تقييم مدة عقد اإلیجار إذا كان هناك حدث أو تغير جوهري في الظروف الخاضعة التجدید. بعد تاریخ البدء، تقوم ا
لسيطرته والتي تؤثر على قدرته على تنفيذ (أو عدم تنفيذ) خيار التجدید (على سبيل المثال، تغيير في استراتيجية األعمال). 

المتحدة المركزي مصرف اإلمارات العربية رصدة لدى األ نقد و ال-٤

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهـــم ألف درهـــم 

:مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أرصدة لدى 
٣٤٬١٠٤١٢٬٩١٢حساب جاري   
٣٤٥٬٦٣٥٣١١٬٩١٤ودیعة االحتياطي النقدي اإللزامية   
-٣٤٩٬٩٥٧أذونات نقدیة  
٦٢٥٬٠٠٠٦١٠٬٠٠٠ودائع لليلة واحدة   
٤٧٥٬٠٠٠-شهادات اإلیداع  

١٬٣٥٤٬٦٩٦١٬٤٠٩٬٨٢٦
٩٦٬٦٨٨١٠١٬٠٨٥نقد في الصندوق  

١٬٤٥١٬٣٨٤١٬٥١٠٬٩١١

لمجموعة.  اليومية لعمليات  الغير متاحة لتمویل  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لدى   القانونيةإن الودیعة 



والشركة التابعة له  الوطني (ش. م. ع.)  يوینالق أم بنك 

٣٨

البيانات المالية الموحدةإیضاحات حول 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى -٥

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

٢٬٦٤٢٬٦٣٤٢٬٧٥٦٬٢٠٤ودائع ألجل 
٢٩٬٦٦٣٢٧٬١٩٣ودائع تحت الطلب 

٧٥٢٬٩٦٥١٦٥٬٢٨٥قروض لمؤسسات مالية

٣٬٤٢٥٬٢٦٢٢٬٩٤٨٬٦٨٢إجمالي المبالغ المستحقة من بنوك أخرى 
) ١٬٥٥٣()٢٬٦٩٩(مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 

٣٬٤٢٢٬٥٦٣٢٬٩٤٧٬١٢٩صافي المبلغ المستحق من بنوك أخرى 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

إجمالي المبالغ المستحقة من البنوك األخرى حسب المنطقة الجغرافية 
٢٬٧٥٦٬٤٩٧٢٬٩٢١٬٤٨٩داخل اإلمارات العربية المتحدة 

١٨٠٬٦٧٥١٬٠٣٧ضمن دول مجلس التعاون الخليجي 
٤٨٨٬٠٩٠٢٦٬١٥٦دول أخرى 

٣٬٤٢٥٬٢٦٢٢٬٩٤٨٬٦٨٢

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهـــم درهـــم ألف 

إجمالي المبالغ المستحقة من البنوك األخرى حسب العملة
١٬٦٩٥٬٠٠٠٢٬١٤٥٬٠٠٠درهم 

١٬٧٢٣٬٨١٠٧٨٣٬٤٣٣دوالر أمریكي 

١٤٠٢٢٩ریال سعودي

٦٬٣١٢٢٠٬٠٢٠أخرى 
٣٬٤٢٥٬٢٦٢٢٬٩٤٨٬٦٨٢



والشركة التابعة له  الوطني (ش. م. ع.)  يوینالق أم بنك 

٣٩

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى (تتمة)-٥

فيما یلي تحليل المبالغ المستحقة من البنوك األخرى استنادًا إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمألف 

١٢٬٥٠١٢٠٨٬٢٣١- أ أ 
١٥٠٬٢٠٣١٬٦١٨٬٨٩٣أ + 
١٬٠٧١٬٩٩٧٨٤٨٬٣١٦أ

٤٦٧٬٥٢٩٢٧٠٬٥٢٨- أ 
١٬٠٨١٬٢٨٠٢٢٩ب ب ب + 

-٢٬٢١٦ب ب ب 
٦٣٩٬٥٣٦٢٬٤٨٥وأقل -ب ب ب 

٣٬٤٢٥٬٢٦٢٢٬٩٤٨٬٦٨٢

المرحلةمستحقة من البنوك حسب المبالغ تحليل ال

. تمثل القيمة الدفتریة اإلجمالية المستحقة من البنوك األخرى  یتضمن الجدول التالي تحليل التعرض لمخاطر االئتمان المستحقة من البنوك
أدناه، الفوائد / األرباح المستحقة، والحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان على هذه الموجودات: األخرى 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١

المرحلة  ١المرحلة 
المجموع ٣المرحلة ٢

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣٬٤٢٥٬٢٦٢--٣٬٤٢٥٬٢٦٢الرصيد القائم 
)٢٬٦٩٩(--)٢٬٦٩٩(مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 

٣٬٤٢٢٬٥٦٣--٣٬٤٢٢٬٥٦٣القيمة الدفتریة 

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٬٩٤٨٬٦٨٢--٢٬٩٤٨٬٦٨٢الرصيد القائم 
)١٬٥٥٣(--)١٬٥٥٣(مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 

٢٬٩٤٧٬١٢٩--٢٬٩٤٧٬١٢٩القيمة الدفتریة

، وبالتالي ليس لها خسارة ائتمان متوقعة جوهریة. الفترةهي في المرحلة األولى خالل  األخرى  المالية المستحقة من البنوك  المبالغ    إن جميع
وفقًا لذلك، لم تكن هناك تحركات بين المراحل فيما یتعلق بهذه الموجودات المالية.



والشركة التابعة له  الوطني (ش. م. ع.)  يوینالق أم بنك 

٤٠

الموحدةإیضاحات حول البيانات المالية 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

القروض والسلفيات ومستحقات التمویل اإلسالمي-٦

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

٥٬٦٦٣٬٨٣٤٦٬٢٢٤٬٦٨١قروض
٨٥٣٬٤٨٢١٬٤٠١٬٥٧٠عمليات سحب على المكشوف

١٩٥٬٠٩٥٢٣٢٬٨٥٩منتجات التمویل اإلسالمي 
١٢٩٬٤٢٠١٠٨٬٠٨٧القروض مقابل إیصاالت األمانة 

٤٨٬٢٨٢٢٤٬٦٣٦أخرى 

٦٬٨٩٠٬١١٣٧٬٩٩١٬٨٣٣إجمالي القروض والسلفيات ومستحقات التمویل اإلسالمي
) ٣٥٢٬١٧٧()٣٠١٬٥٥٩(مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 

٦٬٥٨٨٬٥٥٤٧٬٦٣٩٬٦٥٦صافي القروض والسلفيات ومستحقات التمویل اإلسالمي

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

حسب القطاع االقتصادي
٨٧٦٬١٣٧١٬٠٩٩٬٤٧١تجارة الجملة والتجزئة 
٣٬٣٦٩٬٧٣٦٢٬٤٨٨٬٠٣١العقارات واإلنشاءات 

٤٠٤٬٠٨٠٤٨٥٬٤٢٧وأخرى قروض شخصية 
٤١١٬٧٠٤٣٨٧٬١٦٦تصنيع

١٬١٧٥١٬٢١٣الزراعة واألنشطة المرتبطة بها
١٦٤٬١٢٠٢٣٢٬٧٨٦النقل واالتصاالت 
٣٣٢٬٨٩٦٥٣٥٬٠٤٢المؤسسات المالية 
١٬٣٣٠٬٢٦٥٢٬٧٦٢٬٦٩٧الخدمات وأخرى 

٦٬٨٩٠٬١١٣٧٬٩٩١٬٨٣٣



والشركة التابعة له  الوطني (ش. م. ع.)  يوینالق أم بنك 

٤١

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

القروض والسلفيات ومستحقات التمویل اإلسالمي (تتمة)-٦

حقات التمویل اإلسالمي هي من عمالء داخل اإلمارات العربية المتحدة. إن جميع القروض والسلفيات ومست

الحركة في إجمالي أرصدة القروض والسلفيات ومستحقات التمویل اإلسالمي 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

دیسمبر   ٣١الدفتریة كما في  إجمالي القيمة 
٢٠٢٠٦٬٨١٣٬٥٢٩٣٨٢٬٨٧٧٧٩٥٬٤٢٧٧٬٩٩١٬٨٣٣

 ٣٧٤٬٦٧٠-٣٧٤٬٣٠٦٣٦٤الموجودات المنشأة أو المشتراة حدیثاً 
الموجودات التي تم التوقف عن تثبيتها أو 

)١٬٤٤٥٬٠٢٩()٢١١٬٧٢٥()١٩٩٬٠٠٩()١٬٠٣٤٬٢٩٥(سدادها 
--)٥٬٦٨٩(١٥٬٦٨٩المحول إلى المرحلة 
-)٦٬٤١٩(٢٦٠٬٦٧٥)٢٥٤٬٢٥٦(٢المحول إلى المرحلة 
-٤٥٬٨١٥)١٤٬٩٩٥()٣٠٬٨٢٠(٣المحول إلى المرحلة 

)٣١٬٣٦١()٣١٬٣٦١(--المشطوبات

٢٠٢١٥٬٨٧٤٬١٥٣٤٢٤٬٢٢٣٥٩١٬٧٣٧٦٬٨٩٠٬١١٣دیسمبر  ٣١كما في 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

دیسمبر   ٣١إجمالي القيمة الدفتریة كما في  
٢٠١٩٧٬١١٤٬٣٢٤٧٧٣٬٨٣٠٧٥٢٬٦٧٨٨٬٦٤٠٬٨٣٢

٢٥٠٬٣٦٤-٢٤٩٬٣١٢١٬٠٥٢الموجودات المنشأة أو المشتراة حدیثاً 
التوقف عن تثبيتها أو الموجودات التي تم 

) ٧٧٥٬١٩٧() ١٩٬٤٣٢() ٢٢٧٬٠٩٣() ٥٢٨٬٦٧٢(سدادها 

--) ٣٠٩٬١١١(١٣٠٩٬١١١المحول إلى المرحلة 
-) ٦٧٬٨٥٩(١٨٥٬٨٩٣) ١١٨٬٠٣٤(٢المحول إلى المرحلة 
-٢٥٤٬٢٠٦) ٤١٬٦٩٤() ٢١٢٬٥١٢(٣المحول إلى المرحلة 

) ١٢٤٬١٦٦() ١٢٤٬١٦٦(--المشطوبات

٢٠٢٠٦٬٨١٣٬٥٢٩٣٨٢٬٨٧٧٧٩٥٬٤٢٧٧٬٩٩١٬٨٣٣دیسمبر  ٣١كما في 



والشركة التابعة له  الوطني (ش. م. ع.)  يوینالق أم بنك 

٤٢

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

القروض والسلفيات ومستحقات التمویل اإلسالمي (تتمة)-٦

التمویل اإلسالمي: لقروض والسلفيات ومستحقات ل خسارة االئتمان المتوقعةالحركة في مخصص 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

مخصصات خسارة االئتمان المتوقعة كما 
٣٥٢٬١٧٧ ٢٠٠٬٣٣٦ ٣٩٬٥٢٣ ١١٢٬٣١٨ ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في  

)٨٬٨٧٧(٢٦٬٢٤٦ )٦٬٢٨٩()٢٨٬٨٣٤(صافي انخفاض القيمة خالل الفترة 
)٥٬٣٨٠()٥٬٣٨٠(- - االستردادات

- - )٢٢٣(٢٢٣ ١المحول إلى المرحلة 
- - ٤٬٠٢٨ )٤٬٠٢٨(٢المحول إلى المرحلة 
- ١٬١٨٠ )٧٩٨()٣٨٢(٣المحول إلى المرحلة 

)٣٦١٬٣٦()٣٦١٬٣٦(- - المشطوبات

٥٥٩٬٣٠١ ٠٢١٬١٨٦ ٢٤١٬٣٦ ٢٩٧٬٧٩ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١الرصيد الختامي كما في 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

مخصصات خسارة االئتمان المتوقعة كما 
٣٧٧٬٥٦٣ ٢٣١٬٥٠٨ ٤٨٬٩٠٩ ٩٧٬١٤٦ ٢٠١٩دیسمبر  ٣١في 

١٠٧٬١٣٢ ٩٧٬١٥٩ ٦٬٨١٢ ٣٬١٦١ انخفاض القيمة خالل الفترة صافي 
) ٨٬٣٥٢() ٨٬٣٥٢(- - االستردادات

- - ) ١٥٬٠٤٧(١٥٬٠٤٧ ١المحول إلى المرحلة 
- - ١٬٤٦٩ ) ١٬٤٦٩(٢المحول إلى المرحلة 
- ٤٬١٨٧ ) ٢٬٦٢٠() ١٬٥٦٧(٣المحول إلى المرحلة 

) ١٢٤٬١٦٦() ١٢٤٬١٦٦(- - المشطوبات

٣٥٢٬١٧٧ ٢٠٠٬٣٣٦ ٥٢٣٣٩٬ ٣١٨١١٢٬ ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١الرصيد الختامي كما في 

تصنيف القروض والسلفيات ومستحقات التمویل اإلسالمي مع المراحل:
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

──────────────────────────────────────
المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٦٬١٠٥٬٢٥٠ - ٢٣١٬٠٩٧ ٥٬٨٧٤٬١٥٣ ) ٨- ١منتجة (فئات 
١٩٣٬١٢٦ - ١٩٣٬١٢٦ - ) ١٢-٩منتجة تستدعي المراقبة (فئات 

١١٠٬٦٠٨ ١١٠٬٦٠٨ - -) ١٣غير قياسية (فئة 
٤٤٨٬١٨٧ ٤٤٨٬١٨٧ - -)١٤مشكوك فيها (فئة 

٩٤٢٬٣٢ ٩٤٢٬٣٢ - -) ١٥خسارة (فئة 

٦٬٨٩٠٬١١٣  ٥٩١٬٧٣٧ ٤٢٤٬٢٢٣ ٥٬٨٧٤٬١٥٣ مجموع القيمة الدفتریة اإلجمالية 
)٥٥٩٬٣٠١()٠٢١٬١٨٦()٢٤١٬٣٦()٢٩٧٬٧٩(خسارة االئتمان المتوقعة

٥٥٤٬٥٨٨٬٦ ٧١٦٬٤٠٥ ٩٨٢٬٣٨٧ ٨٥٦٬٧٩٤٬٥ القيمة الدفتریة 



والشركة التابعة له  الوطني (ش. م. ع.)  يوینالق أم بنك 

٤٣

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

القروض والسلفيات ومستحقات التمویل اإلسالمي (تتمة)-٦

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
──────────────────────────────────────

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٧٬١٩٦٬٤٠٦ - ٣٨٢٬٨٧٨ ٦٬٨١٣٬٥٢٨ ) ١٢- ١منتجة (فئات 
١٨٧٬٦٨٨ ١٨٧٬٦٨٨ - -) ١٣غير قياسية (فئة 
٥٧٨٬٦٠٨ ٥٧٨٬٦٠٨ - -)١٤مشكوك فيها (فئة 

١٣١٢٩٬ ١٣١٢٩٬ - -) ١٥خسارة (فئة 

٧٬٩٩١٬٨٣٣  ٧٩٥٬٤٢٧ ٣٨٢٬٨٧٨ ٦٬٨١٣٬٥٢٨ مجموع القيمة الدفتریة اإلجمالية 
) ٣٥٢٬١٧٧() ٢٠٠٬٣٣٦() ٥٢٣٣٩٬() ٣١٨١١٢٬(خسارة االئتمان المتوقعة

٧٬٦٣٩٬٦٥٦ ٥٩٥٬٠٩١ ٣٥٥٣٤٣٬ ٢١٠٦٬٧٠١٬ القيمة الدفتریة

كما في   المنتجة  وقدره    ٢٠٢١دیسمبر    ٣١بلغت القروض غير  (  ٥٩١٬٧٤مبلغًا  درهم). إن   ٧٩٥٬٤٣  –  ٢٠٢٠مليون درهم  مليون 
مليون   ٢٠٠٬٣٤ – ٢٠٢٠( ٢٠٢١دیسمبر  ٣١مليون درهم كما في  ١٨٦٬٠٢مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بهذه القروض بلغت 

). ٣١درهم) (انظر اإلیضاح رقم 

األوراق المالية االستثماریة  -٧

تتألف األوراق المالية االستثماریة من التالي: 
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمدرهمألف 

األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
١٧٬٧٣٠ ١٦٬٣٦٦ أوراق حقوق الملكية المتداولة 

٢٤٨ ٢٥٠ أوراق حقوق الملكية المتداولة  –األموال التقدیریة التي تدیرها أطراف ثالثة  

 ١٧٬٩٧٨ ١٦٬٦١٦



والشركة التابعة له  الوطني (ش. م. ع.)  يوینالق أم بنك 

٤٤

البيانات المالية الموحدةإیضاحات حول 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(تتمة) األوراق المالية االستثماریة -٧

(تتمة)  تتألف األوراق المالية االستثماریة من التالي:

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
٧٥٩٬٥٩٣ ٩٩٦٬٥٨١ أوراق حقوق الملكية المتداولة 

٧٤٧ ١٬١٩٤ أوراق حقوق الملكية غير المتداولة

 ٧٦٠٬٣٤٠ ٧٧٥٬٩٩٧

األوراق المالية بالتكلفة المطفأة 
١٦٥٬٢٨٥ ٤٥٧٬١٢٠ أدوات الدین المتداولة

٩٤٣٬٦٠٣ ١٬١٣٤٬٨٤٨ إجمالي األوراق المالية االستثماریة 
) ٢٤٩()٬٢٢٧٢(المتوقعة يةاالئتمان ةخسار المخصص 

٩٤٣٬٣٥٤ ٦٢١٬١٬١٣٢ صافي األوراق المالية االستثماریة 

إجمالي األوراق المالية االستثماریة حسب الموقع الجغرافي
٨٦٥٬٠٣٨ ٩٣٣٬٩٢٨ دولة اإلمارات العربية المتحدة  داخل
٤٤٬١٥٢ ١٦٦٬٥٣٦ دول مجلس التعاون الخليجي  داخل

٣٤٬٤١٣ ٣٨٤٬٣٤ بلدان أخرى 

 ٩٤٣٬٦٠٣ ٨٤٨٬١٬١٣٤

 ٣١درهم (مليون  ٢٬٢٣) بمبلغ خسارة ائتمان متوقعة ١المرحلة    - ٢٠٢٠دیسمبر   ٣١( ١یتم تصنيف كل استثمارات الدین في المرحلة 
ألف درهم). ٢٤٩ – ٢٠٢٠دیسمبر 



والشركة التابعة له  الوطني (ش. م. ع.)  يوینالق أم بنك 

٤٥

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(تتمة) األوراق المالية االستثماریة -٧

مليون درهم) تمثل استثمارات المجموعة في السندات   ١٦٥٬٢٩  –  ٢٠٢٠مليون درهم (  ١٢٠٬٤٦مجتمعة    المتداولة  بلغت سندات الدین
واألوراق المالية المدرجة في البورصات المعترف بها ومعدالت الصرف واألسعار المثبتة والمتاحة على منصات رویترز وبلومبرج المعترف 

بها دوليًا وتكون ذات سيولة في ظروف السوق العادیة. 

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف ألف درهم

الحركة في األوراق المالية االستثماریة 
٩٤٣٬٦٠٣١٬١٠١٬١٧٢ینایر  ١الرصيد في 

١٢١٬٩٦٤١٦٥٬٢٨٥شراء أوراق مالية استثماریة 
) ٢٣٨٬٧٤٦()١٦٥٬٤٥١(استبعاد واستحقاق األوراق المالية االستثماریة

القيمة العادلة لألوراق المالية االستثماریة المدرجة بالقيمة  خسائرصافي 
) ٣٬٠٦٩()١٬٣٦٤(العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

صافي الخصم الذي تم إطفاؤه على األوراق المالية االستثماریة بالتكلفة 
٢٩)٨٩٢(المطفأة 

-٣إعادة تقييم صرف العمالت األجنبية 
القيمة العادلة لألوراق المالية االستثماریة المدرجة بالقيمة صافي أرباح 

) ٧٧٬٦١٩(٢٣٦٬٩٨٥العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
) ٣٬٤٤٩(-الحركات األخرى في االستثمارات

١٬١٣٤٬٨٤٨٩٤٣٬٦٠٣دیسمبر  ٣١الرصيد في 

التصنيفات االئتمانية الخارجية:فيما یلي تحليل لالستثمارات استنادًا إلى 

حقوق   استثمارات سندات الدین٢٠٢١
المجموع خرى الملكية األ

ألف درهمألف درهمألف درهم

٤٥٧٬٣٦٤٤٥٧٬٣٦٤-- أ أ
٣٦٬١١٩٣٦٬١١٩-أ + 
١٧٤٬٩٧٢١٧٤٬٩٧٢-أ

١١٣٬١٩٦١١٣٬١٩٦-- أ 
٧٩٬٤٤٢٧٩٬٤٤٢-ب ب ب + 

١٢٠٬٤٥٧١٥٣٬٢٩٨٢٧٣٬٧٥٥وأقل  – ب  ب ب
)٢٬٢٢٧(-)٢٬٢٢٧(ناقصًا: مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

١١٨٬٢٣٠١٬٠١٤٬٣٩١١٬١٣٢٬٦٢١



والشركة التابعة له  الوطني (ش. م. ع.)  يوینالق أم بنك 

٤٦

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

األوراق المالية االستثماریة (تتمة) -٧

استثمارات حقوق  سندات الدین ٢٠٢٠
المجموع الملكية األخرى 

ألف درهمألف درهمألف درهم

٣٢٤٬٠٣٤٣٢٤٬٠٣٤-- أ أ
١٤٣٬١٢٣١٤٣٬١٢٣-أ + 
١٦٥٬٢٨٥٦٢٬٠٥٧٢٢٧٬٣٤٢أ

٧٩٬٣٤٤٧٩٬٣٤٤-- أ 
٦٦٬٢٨٧٦٦٬٢٨٧-ب ب ب + 
١٠٣٬٤٧٣١٠٣٬٤٧٣-وأقل  – ب ب ب 

) ٢٤٩(-) ٢٤٩(ناقصًا: مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

٧٧٨٬٣١٨٩٤٣٬٣٥٤  ١٦٥٬٠٣٦

حسب المرحلة تحليل استثمارات الدین 

االئتمان الستثمارات الدین واألدوات اإلسالمية. تمثل القيمة الدفتریة اإلجمالية الستثمارات یتضمن الجدول التالي تحليل التعرض لمخاطر 
الدین أدناه، الفوائد/األرباح، والحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان على هذه الموجودات

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

ألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف 

١٢٠٬٤٥٧--١٢٠٬٤٥٧الرصيد القائم 
)٢٬٢٢٧(--)٢٬٢٢٧(مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

١١٨٬٢٣٠--١١٨٬٢٣٠القيمة الدفتریة 

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

ألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف 

١٦٥٬٢٨٥--١٦٥٬٢٨٥الرصيد القائم 
) ٢٤٩(--) ٢٤٩(مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

١٦٥٬٠٣٦--١٦٥٬٠٣٦القيمة الدفتریة

، وبالتالي ال تتعدى قيمة خسائر االئتمان المتوقعة. وفقًا لذلك، لم تكن هناك الفترةمعظم استثمارات الدین هي في المرحلة األولى خالل  
تحركات مهمة بين المراحل فيما یتعلق بهذه الموجودات المالية. 



والشركة التابعة له  الوطني (ش. م. ع.)  يوینالق أم بنك 

٤٧

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

شقيقة ستثمار في شركة ا-٨

:الشقيقةفيما یلي تفاصيل الشركة 

٢٠٢١(%)  الملكية نسبة مكان التأسيس النشاط األساسيالشقيقة سم الشركة ا
ألف درهــــم 

٢٠٢٠
درهـــــم ألف 

ــاریح لخـدمـات   مركز تصــــــــــــ
رجال األعمال ذ.م.م.

تقدیم خدمات طلب 
التأشيرات وتجدیدها  

وخدمات رجال األعمال  
األخرى 

دبي، اإلمارات 
العربية المتحدة 

٧٤٤٩٩٠٪ ٣٠

خالل السنة كما یلي: شقيقةكانت الحركة على اإلستثمار في شركة 
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهـــم درهـــم ألف 

٩٩٠١٬٥٠٠ینایر  ١الرصيد كما في  
)٥١٠()١٩٧(حصة المجموعة في خسائر شركة شقيقة 
-)٤٩(توزیعات أرباح مقبوضة من شركة شقيقة

٧٤٤٩٩٠دیسمبر  ٣١الرصيد كما في  

بطریقة حقوق الملكية:  تها تم محاسبتللمجموعة والتي الشقيقة فيما یلي المعلومات المالية الملخصة فيما یتعلق بالشركة 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهــــم ألف درهــــم 

٧٬٩٦١٦٬٥١٤إجمالي الموجودات 
٥٬٤٨١٣٬٢١٤إجمالي المطلوبات 

٢٬٤٨٠٣٬٣٠٠صافي الموجودات 

٧٤٤٩٩٠حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الشقيقة 

١٠٬٦٩٧١٠٬٢٤٥إجمالي اإلیرادات 

) ١٬٧٠٠()٦٥٧(صافي الخسارة للسنة

) ٥١٠()١٩٧(حصة المجموعة في صافي خسارة الشركة الشقيقة للسنة



 والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٤٨

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١لسنة المنتهية في ل
ممتلكات ومعدات-٩

أرض ومباني 
أجهزة كمبيوتر  

أثاث وتركيبات ومعدات 

موجودات حق 
االستخدام 

تحسينات على  و 
سيارات مباني مستأجرة 

أعمال رأسمالية  
المجمـوع قيد التنفيذ 

ألف درهــم ألف درهــم درهــم ألف ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم 
التكلفة

  ٢٥١٬٣١٦  ١٦٬٣١٦ ٩٧٤   ٨٬٩٧٠   ٥٬٩٤٧   ١٠٩٬١٧٩   ١٠٩٬٩٣٠ ٢٠١٩دیسمبر   ٣١كما في 
٣٬٠٥٥٣٤٬٠١٧   -   -٢٧٬٨٤٩٣٬١٠٩٤إضافات

) ١٬٩٣٩()٧٧() ١٦٢() ١٬٢٥٨()٩٤() ١٨٧() ١٦١(إستبعادات
-) ١٢٬٢٧٥(   -١٢٬١٩٣٣٥٤٧   -تحویالت

٢٠٢٠١٣٧٬٦١٨١٢٤٬٢٩٤٥٬٨٩٢٧٬٧٥٩٨١٢٧٬٠١٩٢٨٣٬٣٩٤دیسمبر   ٣١كما في 
٨٬٠٠٦١٧٬١٤٧   -     ٣٩٢٬٠٠٦٢٧٧٬٠٦٩إضافات

) ٨٬٨٤٤() ٣٥٥() ٢٦٣() ٨٩٩() ١٥٠() ٧٬١٦٩()٨(إستبعادات
-) ١١٬٦٥٦(   -١٥٤١١٬٠٢٥٣٤٧٤تحویالت

٢٠٢١١٣٧٬٨٠٣١٣٠٬١٥٦٥٬٧٧٢١٤٬٤٠٣٥٤٩٣٬٠١٤٢٩١٬٦٩٧دیسمبر   ٣١كما في 

اإلستهالك المتراكم
١٨٨٬٤٠٠-٢٠١٩٧٤٬٧٩٦١٠٠٬٣٨٣٥٬٥٥٥٧٬١٢٨٥٣٨دیسمبر  ٣١

١٠٬٣٥٨-٤٬٩٥٠٤٬٣٣٢٢٣٥٧٢٧١١٤اإلستهالك للسنة
) ١٬٧٢٦(-) ١٦٥() ١٬١٦٩()٩٤() ١٧٠() ١٢٨(حذوفات متعلقة باإلستبعادات

١٩٧٬٠٣٢-٢٠٢٠٧٩٬٦١٨١٠٤٬٥٤٥٥٬٦٩٦٦٬٦٨٦٤٨٧دیسمبر  ٣١
١٧٬٥١٨-٥٬٢٦٩٩٬٧٧٥١٣٣٢٬٢٥٣٨٨اإلستهالك للسنة

) ٨٬٣٨١(-) ١٩٠() ٨٩٩() ١٣٦() ٧٬١٥٠()٦(حذوفات متعلقة باإلستبعادات

٢٠٦٬١٦٩-٢٠٢١٨٤٬٨٨١١٠٧٬١٧٠٥٬٦٩٣٨٬٠٤٠٣٨٥دیسمبر  ٣١

صافي القیمة الدفتریة
٢٠٢١٥٢٬٩٢٢٢٢٬٩٨٦٧٩٦٬٣٦٣١٦٤٣٬٠١٤٨٥٬٥٢٨دیسمبر   ٣١

٢٠٢٠٥٨٬٠٠٠١٩٬٧٤٩١٩٦١٬٠٧٣٣٢٥٧٬٠١٩٨٦٬٣٦٢دیسمبر  ٣١



والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٤٩

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(تتمة) ممتلكات ومعدات-٩

مليون درهم) والتي لم یتم استهالكها. تمثل أعمال    ٢٢٬٩  -  ٢٠٢٠مليون درهم (  ٢٢٬٩یتضمن بند األرض والمباني أعاله تكلفة أرض بمبلغ  
والتحسينات على المباني المستأجرة.  الكمبيوتر والمعدات واألثاث والتركيباتو  األرض والمبانيرأسمالية قيد التنفيذ مصاریف متكبدة لشراء 

موجودات أخرى - ١٠

٢٠٢٠ ٢٠٢١
ألف درهـــم ألف درهـــم 

١٧٨٬٣٦٢٦٣٬٧٢٦البضاعة* 
٣٢٬٦٢٠٣٩٬١٠٥فوائد مدینة 

٢٨٬٠٠٤١٩٬١٥٧دفعات مقدمًا وودائع 
٤٬١١٧١٢٩٬٤٤٧أخرى** 

٢٤٣٬١٠٣٢٥١٬٤٣٥

نخفاض في قيمة البضاعة  ا ، قامت المجموعة بتسجيل  ٢٠٢١ة  خالل سن  ,دیون كتسویة  مستحوذ عليها  التتمثل البضاعة في الممتلكات  *  
.مليون درهم) ٨٬٢٥ – ٢٠٢٠( مليون درهم ٣٬٧٤بمبلغ لدیها 

إیداعه لدى محاكم اإلمارات العربية المتحدة للمزادات ) تم  مليون درهم  ١٢٤٬٨٧  –   ٢٠٢٠(ال شيءتتضمن الموجودات األخرى مبلغ    **
. التي یجریها البنك

بنوك أخرى ل مبالغ مستحقة - ١١
٢٠٢٠ ٢٠٢١

ألف درهـــم ألف درهـــم 

١٩٨٬٥٦٠-من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي* سلفيات
٢٥-ودائع حتت الطلب

-١٩٨٬٥٨٥

حسب المنطقة الجغرافية 
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهـــم ألف درهـــم 

١٩٨٬٥٦٠-المتحدةداخل دولة اإلمارات العربية 
٢٥-دول أخرى خارج اإلمارات العربية المتحدة 

* تمثل تمویل بتكلفة صفریة تم الحصول عليه من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ضمن خطة الدعم االقتصادي الشاملة الموجهة.



والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٥٠

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

والودائع اإلسالمية للعمالء عمالءالودائع  -١٢

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهـــم ألف درهـــم 

٤٬٤٩٩٬٢٢٠٥٬٣٠٧٬١٠٠ودائع ألجل 
٢٬٨٩١٬٨٥٦٢٬٦١٦٬١٦٦حسابات جاریة 

١٧١٬٤٥٩١٩١٬٨٩٨ودائع توفير 
٨٤٬٧٢١٨٠٬٢٧٤ ودائع إسالمية للعمالء 

٥٢٬٨٦٤٢٩٬٤٢٠ودائع التأمين 
٧٬٧٠٠٬١٢٠٨٬٢٢٤٬٨٥٨

.دولة اإلمارات العربية المتحدةجميع ودائع العمالء هي لعمالء من داخل 

مطلوبات أخرى  -١٣

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهـــم ألف درهـــم 

٢٦٬٦٢٥٢٥٬٦٣٨ذمم دائنة
١٢٬٥١٤٢٦٬٥٨٨فوائد مستحقة الدفع

١٨٬٨٧٣٢٠٬٨٧٣) ١-١٣(إیضاح  مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين
١٬٢٨٤٧٦١مزایا أخرى للموظفين  

١٠٬٦١٩١٠٬٦١٩توزیعات أرباح مستحقة الدفع
٣٩٤٤٢١مخصص لخسارة االئتمان المتوقعة على القبوالت 

مخصص لخسارة االئتمان المتوقعة على االلتزامات والمطلوبات الطارئة 
٦٬٣٤١٧٬١٧٧) ١٧(إیضاح  

٧٤٬٠٤٩١٤٤٬٤٨١شيكات مؤجلة 
-٥٬٢٣٥بند مطلوبات عقود اإلیجار 

١٧٬٧٠٨٢٢٬٤١٤أخرى 
١٧٣٬٦٤٢٢٥٨٬٩٧٢



والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٥١

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(تتمة)مطلوبات أخرى   -١٣

 كما یلي:  الحركة على مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين ١-١٣
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهـــم ألف درهـــم 

٢٠٬٨٧٣٢٠٬٤٩٤ینایر  ١الرصيد كما في  
١٬٣٩٧٢٬٦٥٤)٢٣المخصص خالل السنة (إیضاح 
)٢٬٢٧٥()٣٬٣٩٧(الدفعات التي تمت خالل السنة

١٨٬٨٧٣٢٠٬٨٧٣دیسمبر  ٣١الرصيد كما 

رأس المال- ١٤

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهـــم ألف درهـــم 

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل :
١٬٨٤٨٬٠٠٠ ١٬٨٤٨٬٠٠٠درهم للسهم الواحد ١مليون سهم عادي بقيمة   ١٬٨٤٨

حتياطي قانونيا–١٥

وتعدیالته والقانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية   ٢٠١٥لسنة    )٢(وفقًا لمتطلبات القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  
إلى أن یصل رصيد هذا   وتحویله إلى إحتياطي قانوني لسنةامن ربح  ٪١٠قتطاع ما نسبته ا، یتم وتعدیالته ١٩٨٠لسنة  )١٠المتحدة رقم (

إلى االحتياطي القانوني خالل السنة الحالية للربح  لم یتم إجراء أي تحویل    .بالكامل  من رأس المال المدفوع  ٪٥٠إلى ما نسبته    اإلحتياطي 
. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزیع .مجموعةلل صدرمن رأس المال الم ٪٥٠حيث أنه یتجاوز 

حتياطي عاما–١٦

یمكن استخدام هذا االحتياطي   مجلس اإلدارة.أعضاء لتقدیر  وفقاً تحتفظ المجموعة باحتياطي عام ویتم تقدیم المساهمات في هذا االحتياطي 
.العادیة خالل إجتماع الجمعية العمومية نمساهميالألي غرض یتم تحدیده بقرار من  



والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٥٢

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

احتياطي عام (تتمة)–١٦

احتياطي انخفاض القيمة بموجب مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

  ٢٠١٨أبریل   ٣٠بتاریخ    ٩أصــدر مصــرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي توجيهاته المتعلقة بالمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
ــعار رقم  ـــ ــ ــ والمتعلق بمختلف تحدیات التنفيذ واآلثار العملية المترتبة على اتباع البنوك للمعيار   CBUAE/BSD/2018/458من خالل إشــ

منه، فإن التســویة بين المخصــص    ٤-٦في اإلمارات العربية المتحدة ("اإلرشــاد التوجيهي"). وفقًا للفقرة   ٩الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
ـــــوص عليه في التعميم رقم  ـــــنة   ٢٨العام والخاص والمنصــــ ــ ـــــــرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمعيار الدولي إلعداد   ٢٠١٠لســ لمصــ

هي كما یلي: ٩التقاریر المالية رقم 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

احتياطي انخفاض القيمة: عام 
الصادر عن مصرف   ٢٠١٠لسنة  ٢٨رقم أحكام عامة بموجب التعميم 

١٥١٬٤٤٩١٤٩٬٠٢٢المتحدة المركزي اإلمارات العربية 
المعيار الدولي إلعداد بموجب  ٢والمرحلة  ١ناقصًا: مخصصات المرحلة 

١٥١٬٨٤١)١١٥٬٥٣٨(* ٩التقاریر المالية رقم  

-٣٥٬٩١١مخصص عام تم تحویله إلى احتياطي انخفاض القيمة 

احتياطي انخفاض القيمة: محدد 
الصادر عن مصرف   ٢٠١٠لسنة  ٢٨رقم بموجب التعميم  محددةأحكام 

١٨٦٬٠٢١٢٠٠٬٣٣٦اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
المعيار الدولي إلعداد التقاریر  بموجب  ٣ناقصًا: مخصصات المرحلة 

) ٢٠٠٬٣٣٦()١٨٦٬٠٢١(٩المالية رقم 

--مخصص خاص تم تحویله إلى احتياطي انخفاض القيمة 

القروض والسلفيات والذمم المدینة عن التمویل اإلسالمي فقط.  ٢والمرحلة  ١* یتضمن مخصص المرحلة 

لتزامات ومطلوبات طارئة ا- ١٧

كما یلي: كانت مجموعةللالطارئة والمطلوبات إللتزامات لالمبالغ التعاقدیة إن أ) 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهـــم ألف درهـــم 

١٬٨٠٥٬٣٤٩٢٬٣٦٢٬٢٩٣ضمانات 
١٣٩٬٨١٦٧٢٬١٧١إعتمادات مستندیة 

١٬١٣١٬٧٢٣٩٥٦٬٩٧٢التزامات لتمدید اإلئتمان 
٤٥٧٬٠٢٨٢٥٩٬١٩٣أخرى 
٣٬٥٣٣٬٩١٦٣٬٦٥٠٬٦٢٩دیسمبر  ٣١في 



والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٥٣

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

لتزامات ومطلوبات طارئة (تتمة)ا- ١٧

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهـــم ألف درهـــم 

حسب المنطقة الجغرافية 
٣٬٤٥٤٬٠٤٤٣٬٦٣٢٬٤٦٠داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
٧٩٬٨٧٢١٨٬١٦٩خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

٣٬٥٣٣٬٩١٦٣٬٦٥٠٬٦٢٩

لتزاماته  ا بالسداد عند عدم قدرة العميل على الوفاء ب   المجموعةبموجبها    تلتزمتحمل خطابات الضمان، والتي تمثل تأكيدات غير قابلة للنقض  
. تحملها القروضالتي مخاطر اإلئتمان نفسها  ،تجاه األطراف الثالثة

المبلغ  حدنيابة عن العميل یفوض بموجبها طرفًا ثالثًا بسحب مبالغ تصل قيمتها ل  مجموعةتعهدات خطية من ال تمثل اإلعتمادات المستندیة
، وبالتالي  ة بشحنات البضائع التي تتعلق بها اإلعتمادات المستندیة مضمونهذه  المنصوص عليه وذلك بموجب أحكام وشروط محددة. إن  

فهي معرضة لمخاطر أقل بكثير. 

اعتمادات إئتمان األجزاء غير المستخدمة من التسهيالت الصادرة بمنح إئتمان على شكل قروض أو ضمانات أو    تمدیدتمثل اإللتزامات  
لخسارة محتملة بمبلغ یساوي مجموع  ةمعرض مجموعةاإلئتمان، فان اللتمدید . فيما یتعلق بمخاطر اإلئتمان الناشئة من اإللتزامات مستندیة

، هو أقل بكثير من إجمالي اإللتزامات غير من عدم إمكانية تحدید قيمتهمبلغ الخسارة المحتمل، بالرغم  اإللتزامات غير المستخدمة. إال أن 
. تمتع العمالء بمعایير إئتمانية محددةاإلئتمان تشترط بتمدید لتزامات المستخدمة خاصة وأن معظم اإل

متواضعة حيث أنها تنشأ أوًال    -أنها مخاطر منخفضة  ب  نظر إليها لتزامات، إال أنه یوفي حين أن هنالك بعض المخاطر المرتبطة ببقية اإل 
تقوم  ستحقاقها.  امن احتمال قيام العميل بسحب الجزء غير المستخدم من القروض، وثانيًا من احتمال عدم تسدید هذه السحوبات عند  

األجل تفوق مخاطر اإللتزامات قصيرة األجل بشكل   لتزامات اإلئتمان وذلك ألن مخاطر اإللتزامات طویلةابمراقبة فترة إستحقاق  المجموعة
عام. 

مليون درهم ضمن   ٦٬٣٤والبالغة  الموضحة أعاله  یتم تصنيف مخصص خسارة اإلئتمان المتوقعة مقابل البنود خارج الميزانية العمومية  
). (ب) ١٧(إیضاح مليون درهم)  ٧٬١٨ – ٢٠٢٠(المطلوبات األخرى 

رأسمالية  ب) إلتزامات

 .مليون درهم) ٤٬٤٠:  ٢٠٢٠مليون درهم ( ٤٬٧٩إلتزامات رأسمالية بقيمة  مجموعة، ترتب على ال٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في 



والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٥٤

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

لتزامات ومطلوبات طارئة (تتمة)ا- ١٧

ب) إلتزامات رأسمالية (تتمة) 

تحليل التعرضات لخارج الميزانية العمومية حسب المرحلة 

خارج الميزانية العمومية وخسارة االئتمان المتوقعة. تمثل القيمة   التعرضاتالخاصة ب الجدول التالي تحليل التعرض لمخاطر االئتمان  یتضمن  
الميزانية العمومية أدناه الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان على هذه الموجودات: خارج لتعرضات لالدفتریة اإلجمالية 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف 

١٬٨٩٦٬٩٦٣٣٬٨٦٧٤٩٬٧٤٨١٬٩٥٠٬٥٧٨الرصيد القائم 
مخصصات االنخفاض في القيمة (خسارة  

)٦٬٣٤١(-)٧()٦٬٣٣٤(االئتمان المتوقعة) 
١٬٨٩٠٬٦٢٩٣٬٨٦٠٤٩٬٧٤٨١٬٩٤٤٬٢٣٧القيمة الدفتریة 

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٬٣٨٢٬٥٣٨٢٬٢٥٢٤٩٬٦٧٤٢٬٤٣٤٬٤٦٤القائم  الرصيد
مخصصات االنخفاض في القيمة  

) ٧٬١٧٧(-)٦() ٧٬١٧١((خسارة االئتمان المتوقعة)
٢٬٣٧٥٬٣٦٧٢٬٢٤٦٤٩٬٦٧٤٢٬٤٢٧٬٢٨٧القيمة الدفتریة

االلتزام والمطلوبات الطارئة الحركة في إجمالي رصيد 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة الرصيد القائم 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٢١٢٬٣٨٢٬٥٣٩٢٬٢٥١٤٩٬٦٧٤٢٬٤٣٤٬٤٦٤ینایر  ١ -إجمالي القيمة الدفتریة 
٢٧٤٬٤٦٩--٢٧٤٬٤٦٩جدیدة نشأت أو تم شراؤها موجودات 

موجودات تم التوقف عن تثبيتها أو سدادها (باستثناء  
) ٧٥٨٬٣٥٥(--) ٧٥٨٬٣٥٥(المشطوبات)

--١٬٦١٦) ١٬٦١٦(٢المحول من المرحلة 
-٧٤-)٧٤(٣المحول من المرحلة 

٢٠٢١١٬٨٩٦٬٩٦٣٣٬٨٦٧٤٩٬٧٤٨١٬٩٥٠٬٥٧٨دیسمبر  ٣١ –إجمالي القيمة الدفتریة 



والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٥٥

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

إلتزامات ومطلوبات طارئة (تتمة) -١٧

ب) إلتزامات رأسمالية (تتمة) 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة القائم الرصيد 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

    ٢٠٢٠٣٬٧٨٧٬٧٠٩٢٢٬٢٥٩٤٩٬٩٧٧٣٬٨٥٩٬٩٤٥ینایر  ١ -إجمالي القيمة الدفتریة 
   -   -) ١٥٬١٤٦(١١٥٬١٤٦المحول من المرحلة 

) ١٬٤٢٥٬٤٨١() ٣٠٣() ٤٬٨٦١() ١٬٤٢٠٬٣١٧(صافي انخفاض القيمة المحمل خالل الفترة 
٢٠٢٠٢٬٣٨٢٬٥٣٨٢٬٢٥٢٤٩٬٦٧٤٢٬٤٣٤٬٤٦٤دیسمبر  ٣١ –إجمالي القيمة الدفتریة 

الحركة في مخصص انخفاض قيمة االلتزامات والمطلوبات الطارئة

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة خسارة االئتمان المتوقعة 
ألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهم

دیسمبر   ٣١ -مخصصات خسارة االئتمان المتوقعة 
٧٬١٧٧-٢٠٢٠٧٬١٧١٦

٣٬٦٢٩--٣٬٦٢٩موجودات جدیدة نشأت أو تم شراؤها 
موجودات تم التوقف عن تثبيتها أو سدادها (باستثناء  

) ٤٬٤٦٥(-١) ٤٬٤٦٦(المشطوبات)
دیسمبر   ٣١ –المتوقعة مخصصات خسارة االئتمان 

٦٬٣٤١-٢٠٢١٦٬٣٣٤٧

  ٧٬١٨ –  ٢٠٢٠مليون درهم ( ٦٬٣٤إن مخصص خسارة االئتمان المتوقعة مقابل التعرضات خارج الميزانية العمومية موضحة أعاله بمبلغ 
مليون درهم) وتم تصنيفها ضمن المطلوبات األخرى. 
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

إلتزامات ومطلوبات طارئة (تتمة) -١٧

ب) إلتزامات رأسمالية (تتمة) 

تصنيف االلتزامات والمطلوبات الطارئة مع المراحل: 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٬٨٩٨٬٢٣٤-١٬٨٩٦٬٩٦٣١٬٢٧١) ٨- ١منتجة (فئات 
٢٬٥٩٧-٢٬٥٩٧-) ١٢-٩منتجة تستدعي المراقبة (فئات 

٣٥٩٣٥٩--) ١٣غير قياسية (فئة 
١٠٬٧٦٥١٠٬٧٦٥--)١٤مشكوك فيها (فئة 

٣٨٬٦٢٣٣٨٬٦٢٣--) ١٥خسارة (فئة 

١٬٨٩٦٬٩٦٣٣٬٨٦٨٤٩٬٧٤٧١٬٩٥٠٬٥٧٨مجموع القيمة الدفتریة اإلجمالية 
٦٬٣٤١-٦٬٣٣٤٧خسارة االئتمان المتوقعة

١٬٨٩٠٬٦٢٩٣٬٨٦١٤٩٬٧٤٧١٬٩٤٤٬٢٣٧القيمة الدفتریة 

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٬٣٨٢٬٥٣٨--٢٬٣٨٢٬٥٣٨) ٨- ١منتجة (فئات 
٢٬٢٥٢-٢٬٢٥٢-) ١٢-٩منتجة تستدعي المراقبة (فئات 

٢٨٥٢٨٥--) ١٣غير قياسية (فئة 
١٠٬٧٦٥١٠٬٧٦٥--)١٤مشكوك فيها (فئة 

٣٨٬٦٢٤٣٨٬٦٢٤--) ١٥خسارة (فئة 

٢٬٣٨٢٬٥٣٨٢٬٢٥٢٤٩٬٦٧٤٢٬٤٣٤٬٤٦٤مجموع القيمة الدفتریة اإلجمالية 
) ٧٬١٧٧(-)٦() ٧٬١٧١(خسارة االئتمان المتوقعة

٢٬٣٧٥٬٣٦٧٢٬٢٤٦٤٩٬٦٧٤٢٬٤٢٧٬٢٨٧القيمة الدفتریة
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  إیرادات ومصاریف فوائد- ١٨

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهـــم ألف درهـــم 

الفوائد  دخل
قروض وذمم مدینة 

٢٨٧٬٢٣٦٣٤٨٬٠١٩قروض وسلفيات  
٢٬٠٤٧٣٬٩٤٧ودائع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي   
٦٬٠٧١٢٧٬٠٢١بنوك أخرى   

٣٬٢٩٩١٠٬١٧٤إستثمارات في أدوات دین  
٢٩٨٬٦٥٣٣٨٩٬١٦١

٢٠٢١٢٠٢٠
درهـــم ألف ألف درهـــم 

مصاریف الفوائد 
المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة 

٤٩٬٤٨٨٨٦٬٩٨٤ودائع عمالء   
١٠٦)١٢(قروض من بنوك أخرى   

٤٩٬٤٧٦٨٧٬٠٩٠

دخل الرسوم والعموالت صافي - ١٩

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

٤٥٬٤٩٦٧٥٬١٥٤دخل الرسوم والعموالت 
) ١٬٤١١()١٬٧١٤(مصاریف الرسوم والعموالت

٤٣٬٧٨٢٧٣٬٧٤٣صافي دخل الرسوم والعموالت 

آخر تشغيلي   دخل- ٢٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهـــم ألف درهـــم 

٤٬٥٥٨٤٬٦٧٩دخل التأجير 
٣٬٤٠٢٣٬٤٣٢بالصافي  –دخل صرف العمالت األجنبية 

٢٩٬٨٧٨٢١٬٥٩٥*  أخرى 
٣٧٬٨٣٨٢٩٬٧٠٦

مليون درهم). ٢٠٬٦٠ – ٢٠٢٠مليون درهم ( ٢٨٬١٩* یتضمن بند أخرى المبالغ المستردة من العمالء المشطوبين البالغة 
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

مصاریف تشغيلية- ٢١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهـــم ألف درهـــم 

٧٣٬١٢٦٧٥٬٦٨٦) ٢٣تكاليف الموظفين (إیضاح  
٨٬٦٤٧١١٬٨٨٠تكاليف اإلشغال 

١٧٬٥١٨١٠٬٣٥٨) ٩استهالك (إیضاح 
٦٬٧٧٩٧٬٧٣٢) ٢٣مزایا الموظفين ( إیضاح 

٣٠٬٦٩٩٤٣٬٦٠٤أخرى 

١٣٦٬٧٦٩١٤٩٬٢٦٠

اإلستثماراترباح أ- ٢٢

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهـــم ألف درهـــم 

: توزیعات أرباح دخل
٣٦٬١٥٤٤٢٬٩٦١استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

٢٠٤١٠٣استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
خسارة القيمة العادلة لالسثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  

) ٣٬٠٦٩()١٬٣٦٤(أو الخسائر  
٢٢١٥إعادة تقييم صرف العمالت األجنبية 

٢٩)٨٩٢(على سندات الدین صافي خصم تم إطفاؤه  

٣٤٬١٠٤٤٠٬٢٣٩

تكاليف الموظفين- ٢٣

 ٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهـــم ألف درهـــم 

تكاليف الموظفين 
٧٠٬٩٣٩٧٣٬٤٥١رواتب وبدالت
٥١٧٤١٧تدریب موظفين

١٬٦٧٠١٬٨١٨سكن وتأمين طبي 
٧٣٬١٢٦٧٥٬٦٨٦

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهـــم ألف درهـــم 

مزایا الموظفين 
٣٬٦٥٩٣٬٤٦٧تقاعد 

١٬٣٩٧٢٬٦٥٤مكافآت نهایة الخدمة 
١٬٧٢٣١٬٦١١أخرى 

٦٬٧٧٩٧٬٧٣٢
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

صافي خسائر االنخفاض في القيمة- ٢٤

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

) ٩٨٬٧٨٠(١٤٬٢٥٧القروض والسلفيات ومستحقات التمویل اإلسالمي 
) ١٬١٠٩()١٬١٤٦(بنوك أخرى مبالغ مستحقة من 

)٩٤()١٬٩٧٨(األوراق المالية االستثماریة 
) ٣٬٦٩٥(٨٦٣قبوالت وبنود خارج الميزانية العمومية

) ٨٬٢٥٤()٣٬٧٣٨(انخفاض قيمة بند موجودات المستحوذ عليه في تسویة الدیون 

١١١٬٩٣٢(٨٬٢٥٨ (

للسهم  والمخفف الربح األساسي- ٢٥

یتم احتساب ربحية السهم األساسية عن طریق تقسيم األرباح العائدة إلى المساهمين حسب متوسط عدد األسهم العادیة قيد اإلصدار خالل  
السنة.

٢٠٢١٢٠٢٠

٢٦٤٬١٦٨٬٠٠٠٢١١٬٧٧٢٬٠٠٠الربح للسنة (بالدرهـم)
١٬٨٤٨٬٠٠٠٬٠١٥ ١٬٨٤٨٬٠٠٠٬٠١٥اإلصدارالمتوسط المرجح لعدد األسهم قيد 

٠٬١٤٠٬١١الربح األساسي للسهم الواحد (درهـم)

. ٢٠٢٠و  ٢٠٢١دیسمبر   ٣١كما في بشكل محتمل لم یكن هناك أي أسهم مخففة 

للسهم الواحدتوزیعات األرباح - ٢٦

مليون درهم للسنة المنتهية   ١٤٧٬٨٤بمبلغ  ٪ من رأس المال  ٨وافق مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي على توزیع أرباح نقدیة بنسبة  
.مليون درهم) ١٤٧٬٨٤ - ٢٠٢٠( ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في 
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

معامالت مع أطراف ذات عالقة - ٢٧

تقوم المجموعة ضمن سير األعمال العادیة بمعامالت مع أطراف ذات عالقة، تعرف بالمساهمين الذین لدیهم حصة جوهریة في حقوق  
ملكية المجموعة وأعضاء مجلس إدارة المجموعة والشركات التي یكون فيها لهؤالء المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة حصة جوهریة وموظفي  

اإلدارة العليا للمجموعة. 

أبرمت المجموعة خالل السنة المعامالت الجوهریة التالية مع األطراف ذات العالقة أثناء األعمال العادیة.

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهـــم ألف درهـــم 

٢٬١٥١٤٬٧٦٨دخل فوائد 
٢٨٬٥٦٠٤٨٬٩٥١مصاریف فوائد 

٨١٩٣دخل آخر 
٢٬٨٠٠٣٬٠٠٠أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

مكافآت موظفي اإلدارة العليا 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهـــم ألف درهـــم 

٥٬٥٩٨١٬٩٩٦المزایا قصيرة األجل رواتب وغيرها من 
١١٣٧٨مكافأة نهایة الخدمة للموظفين 

التي تم إبرامها بنفس الشروط، متضمنة أسعار الفائدة والضمانات، والتي كانت سائدة  عالقةدخلت المجموعة في معامالت مع أطراف ذات 
مماثلة مع أطراف ثالثة.  لمعامالتفي ذلك الوقت بالنسبة 

كما یلي: كانت مع األطراف ذات العالقة من المعامالت القائمة األرصدة فإن ، تاریخ نهایة التقریر الماليكما في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهـــم ألف درهـــم 

أطراف ذات عالقة (باستثناء اإلدارة العليا) 
٨٢٬٩٩٦٨٢٬٧٩٨قروض وسلفيات ومستحقات التمویل اإلسالمي 

٢٬٧٥٠٬٧٧٠٢٬٧٢٨٬٢١٧ودائع عمالء والودائع اإلسالمية للعمالء
٢٠٥٬٧٠٦٢٦٠٬٢٢٩مطلوبات طارئة  و  غير قابلة للنقض إلتزامات

اإلدارة العليا 
٥٣٤-قروض وسلفيات ومستحقات التمویل اإلسالمي 

٨٢٢٤١٢ودائع عمالء والودائع اإلسالمية للعمالء

مليون درهم   ٦١٬١٥إن القروض والسلفيات ومستحقات التمویل اإلسالمي التي تم منحها ألطراف ذات عالقة مضمونة مقابل رهن بمبلغ  
  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١(  ١مرحلة  ضمن المصنفة    إن جميع القروض والسلفيات الممنوحة ألطراف ذات عالقة  مليون درهم).  ٦١٬١٥  –  ٢٠٢٠(
مليون درهم). ١٬٨٨ – ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١مليون درهم (  ١٬٩١بمبلغ  خسارة ائتمان متوقعةمع ) ١مرحلة ال –
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر   ٣١للسنة المنتهية في 

النقدیة وشبه النقدیة- ٢٨

٢٠٢٠ ٢٠٢١
ألف درهـــم ألف درهـــم 

١٬٤٥١٬٣٨٤١٬٥١٠٬٩١١)٤لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (إیضاح وأرصدة  نقد
٣٬٤٢٥٬٢٦٢٢٬٩٤٨٬٦٨٢) ٥أخرى (إیضاح مبالغ مستحقة من بنوك 

٤٬٨٧٦٬٦٤٦٤٬٤٥٩٬٥٩٣

) ٣١١٬٩١٤()٣٤٥٬٦٣٥(احتياطي قانوني 
بعد أكثر من ثالثة في األصل تستحق   مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

) ٤٧٥٬٠٠٠()٩٠٢٬٩٦٥(أشهر
) ١٩٨٬٥٨٥(-) ١١مبالغ مستحقة لبنوك أخرى (إیضاح 

٣٬٦٢٨٬٠٤٦٣٬٤٧٤٬٠٩٤

قطاعات األعمال - ٢٩

هما: ينرئيسي ينقطاعإلى   مجموعةتنقسم أعمال ال

وتتكون األعمال البنكية لألفراد من الحسابات الجاریة الشخصية، حسابات التوفير، الودائع، بطاقات    -والشركات  البنكية لألفراد    الخدمات
اإلئتمان والخصم، وقروض العمالء وعمليات الرهن.  

من    الخدماتأما   وتتكون  والهيئات العامة  ذلك الدوائر الحكومية  بما في  مع المؤسسات  بالمعامالت  للمؤسسات تتعلق  معامالت  البنكية 
القروض والسلفيات والودائع والتمویل التجاري. 

وتضم أنشطة غرفة التداول والسوق المالي ذو العالقة ومعامالت صرف العمالت األجنبية مع البنوك والمؤسسات   -الخزینة واإلستثمارات  
رئيسي للبنك ككل، وال یشكل أي منها بشكل مشترك المالية األخرى بما في ذلك مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وعمليات المركز ال

قطاعًا یمكن إعداد تقاریر منفصلة عنه.

الرئيسي أو غير المرتبطة مباشرة بقطاعات  المركز  إلى  العائدة    المصاریفو   الدخلو الموجودات والمطلوبات  تتكون األخرى من    -أخرى  
. األعمال

من األحكام والشروط التجاریة العادیة. وال یوجد بنود جوهریة للدخل والمصاریف التي  تتم المعامالت التي تجري بين قطاعات األعمال ض
تنشأ بين قطاعات األعمال. تتمثل الموجودات والمطلوبات لكل قطاع في الموجودات والمطلوبات التشغيلية حيث أنها تشكل أغلبية بنود 

. المركز المالي الموحد المرحلي الموجز
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البيانات المالية الموحدةإیضاحات حول 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

قطاعات األعمال (تتمة)- ٢٩
معلومات حول القطاع األساسي

الخدمات البنكية  
لألفراد والشركات 

الخزینة  
المجموع أخرى واالستثمارات 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٢١دیسمبر  ٣١في 
صافي دخل الفوائد والدخل من المنتجات 
٢٧٧٬١٥٢-٢٦١٬٣٣٨١٥٬٨١٤اإلسالمية بعد خصم التوزیع إلى المودعين 

٤٣٬٧٨٢)١٩٣(-٤٣٬٩٧٥الرسوم والعموالت صافي دخل 
١٧٣٬٤١١٣٤٬٤١٠٣٧٬٨٣٨دخل تشغيلي آخر 

٣٠٥٬٣٣٠١٩٬٢٢٥٣٤٬٢١٧٣٥٨٬٧٧٢إجمالي الدخل 

)١٣٦٬٧٦٩()١٠٠٬٣٧٨()٢٬٠٦٥()٣٤٬٣٢٦(المصاریف التشغيلية 
٣٤٬١٠٤-٣٤٬١٠٤-االستثمار  أرباح

)١٩٧()١٩٧(--الحصة من األرباح من شركة شقيقة
للموجودات المالية  مخصص انخفاض القيمة
٨٬٢٥٨)٣٬٧٣٧()٣٬١٢٥(١٥٬١٢٠والموجودات غير المالية

٢٦٤٬١٦٨)٧٠٬٠٩٥(٢٨٦٬١٢٤٤٨٬١٣٩نتائج القطاع 

٦٬٨٣٤٬٦٦٦٥٬٥٦٩٬٠٤٥٧٣٨٬٣١٤١٣٬١٤٢٬٠٢٥موجودات القطاع
٥٬٢٢٤٬١٩٧١٣٬١٤٢٬٠٢٥-٧٬٩١٧٬٨٢٨مطلوبات القطاع وحقوق الملكية 

الخدمات البنكية 
لألفراد والشركات

الخزینة 
المجموع أخرى واالستثمارات

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في 
صافي دخل الفوائد والدخل من المنتجات 

٣٢٩٬٧٨٦-٢٩٣٬٨٠٩٣٥٬٩٧٧المودعين اإلسالمية بعد خصم التوزیع إلى  
٦٩٬٥٢٣٣٬١٨٣١٬٠٣٧٧٣٬٧٤٣صافي دخل الرسوم والعموالت 

١٬٣٤٠١٠١٢٨٬٢٦٥٢٩٬٧٠٦دخل تشغيلي آخر 
٣٦٤٬٦٧٢٣٩٬٢٦١٢٩٬٣٠٢٤٣٣٬٢٣٥إجمالي الدخل 

) ١٤٩٬٢٦٠() ١٠٤٬٦١٠() ٢٬٠٩٢() ٤٢٬٥٥٨(المصاریف التشغيلية 
٤٠٬٢٣٩-٤٠٬٢٣٩-االستثمار  أرباح

) ٥١٠() ٥١٠(--من شركة شقيقة  الخسائرالحصة من 
للموجودات المالية  مخصص انخفاض القيمة
) ١١١٬٩٣٢() ٣٬٦٩٤() ١٬٢٠٣() ١٠٧٬٠٣٥(والموجودات غير المالية

٢١١٬٧٧٢) ٧٩٬٥١٢(٢١٥٬٠٧٩٧٦٬٢٠٥نتائج القطاع 

٧٬٨٤٣٬٩٣٧٤٬٩٩٠٬٢٦٠٧١١٬٨٤٧١٣٬٥٤٦٬٠٤٤موجودات القطاع 
٨٬١٣٩٬٦٦٨٤٥٠٬٦٦٥٤٬٩٥٥٬٧١١١٣٬٥٤٦٬٠٤٤مطلوبات القطاع وحقوق الملكية



والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٦٣

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

التصنيف والقيمة العادلة لألدوات المالية وغير المالية- ٣٠

بالتكلفة المطفأةالموجودات 

بالقيمة العادلة  
من خالل بنود  
االرباح والخسائر 

بالقيمة العادلة  
من خالل بنود  
الدخل الشامل  

األخرى 
أدوات غير  

المجموع مالية 
درهــم ألف ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات 

العربية المتحدة المركزي 
١٬٤٥١٬٣٨٤---١٬٤٥١٬٣٨٤

٣٬٤٢٢٬٥٦٣---٣٬٤٢٢٬٥٦٣مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
ـــــــــــتحقات   ــلفيات ومســ ـــــــــ قروض وســ

٦٬٥٨٨٬٥٥٤---٦٬٥٨٨٬٥٥٤تمویل إسالمي
١١٨٬٢٣٠١٦٬٦١٦٩٩٧٬٧٧٥١٬١٣٢٬٦٢١في أوراق مالية  إستثمارات

٢١٧٬٥٢٨---٢١٧٬٥٢٨قبوالت عمالء
٧٤٤٧٤٤---إستثمار في شركة شقيقة

٨٥٬٥٢٨٨٥٬٥٢٨---ممتلكات ومعدات
٢١٠٬٤٨٣٢٤٣٬١٠٣--٣٢٬٦٢٠موجودات أخرى 

١١٬٨٣٠٬٨٧٩١٦٬٦١٦٩٩٧٬٧٧٥٢٩٦٬٧٥٥١٣٬١٤٢٬٠٢٥مجموع الموجودات 

بالتكلفة المطفأة الموجودات

بالقيمة العادلة من 
خالل بنود االرباح  

والخسائر 

بالقيمة العادلة 
من خالل بنود  
الدخل الشامل  

األخرى 
أدوات غير  

المجموع مالية
ألف درهــمألف درهــمألف درهــمألف درهــمألف درهــم

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
وأرصدة لدى مصرف اإلمارات نقد  

العربية المتحدة المركزي 
١٬٥١٠٬٩١١---١٬٥١٠٬٩١١

٢٬٩٤٧٬١٢٩---٢٬٩٤٧٬١٢٩مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
ـــــــــــتحقات   ــلفيات ومســ ـــــــــ قروض وســ

---٧٬٦٣٩٬٦٥٦تمویل إسالمي
٧٬٦٣٩٬٦٥٦

٩٤٣٬٣٥٤-١٦٥٬٠٣٦١٧٬٩٧٨٧٦٠٬٣٤٠إستثمارات في أوراق مالية
١٦٦٬٢٠٧---١٦٦٬٢٠٧قبوالت عمالء

٩٩٠٩٩٠---إستثمار في شركة شقيقة
٨٦٬٣٦٢٨٦٬٣٦٢---ممتلكات ومعدات
٢١٢٬٣٣٠٢٥١٬٤٣٥--٣٩٬١٠٥موجودات أخرى 

١٢٬٤٦٨٬٠٤٤١٧٬٩٧٨٧٦٠٬٣٤٠٢٩٩٬٦٨٢١٣٬٥٤٦٬٠٤٤مجموع الموجودات



والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٦٤

المالية الموحدةإیضاحات حول البيانات 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

التصنيف والقيمة العادلة لألدوات المالية وغير المالية (تتمة)- ٣٠

المجموع غير مالية  أدوات بالتكلفة المطفأةالمطلوبات 
ألف درهـــم درهـــم ألف ألف درهـــم 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
٧٬٧٠٠٬١٢٠-٧٬٧٠٠٬١٢٠ودائع عمالء وودائع إسالمية للعمالء 

٢١٧٬٥٢٨٢٠٬١٥٧٢١٧٬٥٢٨قبوالت عمالء
١٧٣٬٦٤٢-١٥٣٬٤٨٥مطلوبات أخرى 

٨٬٠٧١٬١٣٣٢٠٬١٥٧٨٬٠٩١٬٢٩٠مجموع المطلوبات 

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
١٩٨٬٥٨٥-١٩٨٬٥٨٥مبالغ مستحقة لبنوك أخرى 

٨٬٢٢٤٬٨٥٨-٨٬٢٢٤٬٨٥٨ودائع عمالء وودائع إسالمية للعمالء 
١٦٦٬٢٠٧-١٦٦٬٢٠٧قبوالت عمالء

٢٣٧٬٣٣٨٢١٬٦٣٤٢٥٨٬٩٧٢مطلوبات أخرى 

٨٬٨٢٦٬٩٨٨٢١٬٦٣٤٨٬٨٤٨٬٦٢٢مجموع المطلوبات 

قياس القيمة العادلة 

 إن القيمة العادلة هي السـعر الذي سـيتم قبضـه لبيع بند موجودات ما أو المدفوع لتحویل بند مطلوبات ما في معاملة منتظمة بين المشـاركين
یتضــــــــــــمن تعریف القيمة  وعلى هذا النحو، یمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفتریة وتقدیرات القيمة العادلة.  القياس.في الســــــــــــوق بتاریخ  

ــتمراریة دون أي نـية أو حاجة لتقليص حجم عملـياتهـا بصــــــــــــــورة كبيرة أو إجراء معـاملة   العـادلة افتراض أن المجموعة تعمـل وفق مبـدأ االســــــــــــ
بشروط مجحفة.

ـــــــافة إلى ذ ـــــتوى  باإلضــ ــ ـــــــات القيمة العادلة إلى مســ ـــــــنيف قياســ ـــــــاس درجة   ٣أو  ٢، ١لك، ألغراض إعداد التقاریر المالية، یتم تصــ على أســ
المدخالت المالحظة لقياس القيمة العادلة وأهمية المدخالت إلى قياسات القيمة العادلة في مجملها والتي تم وصفها على النحو التالي:

العادلة هي تلك المشـــتقة من األســـعار المدرجة (غير المعدلة) في األســـواق النشـــطة لموجودات أو  المســـتوى األول إن قياســـات القيمة
مطلوبات مماثلة.

 والتي تكون ملحوظة  ١المســتوى الثاني إن قياســات القيمة العادلة هي تلك المشــتقة من مدخالت غير األســعار المدرجة في المســتوى
طریق مباشر (أي األسعار) أو غير مباشر (أي المشتقة من األسعار).لبند الموجودات أو بند المطلوبات إما ب

 المســــــــتوى الثالث إن قياســــــــات القيمة العادلة هي تلك المشــــــــتقة من أســــــــاليب التقييم والتي تتضــــــــمن مدخالت لبند الموجودات أو بند
المطلوبات والتي ال تستند إلى بيانات ملحوظة في السوق (مدخالت غير ملحوظة). 

بالتكلفة المطفأة التي تم قياسها   القيمة العادلة لألدوات المالية

:  ٢٠٢٠دیســــمبر  ٣١مليون درهم (  ١٢٠٬٢٨مبلغ   ٢٠٢١دیســــمبر  ٣١بلغت القيمة العادلة ألدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في  
ــتنـادًا إلى    ١مليون درهم). یتم تحـدیـد القيمـة العـادـلة ألدوات الـدین المـدرجـة تحـت المســــــــــــــتوى   ١٦٥٬٩٠ حيـث یتم تحـدیـد القيمـة العـادـلة إســــــــــــ

المدخالت من األســـــــعار المدرجة (غير المعدلة) في األســـــــواق النشـــــــطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة لها والتي باســـــــتطاعة المنشـــــــأة 
.القياس  الوصول اليها في تاریخ

بالتكلفة المطفأة في البيانـــــــــــات   التي تم قياسها ترى اإلدارة بأن المبالغ المدرجة للموجودات المالية والمطلوبات المالية  عاله، أ  وردباستثناء ما 
تعادل قيمها العادلة.الموحدة الماليـة  



والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٦٥

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

التصنيف والقيمة العادلة لألدوات المالية وغير المالية (تتمة)- ٣٠

أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة 
منتهية في یتم تحدید القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية باستخدام أساليب التقييم المماثلة واالفتراضات المستخدمة للسنة ال

. ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

القيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة والتي یتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر

یوضح الجدول التالي معلومات عن كيفية  الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهایة فترة التقاریر المالية.یتم قياس بعض 
: تحدید القيم العادلة لهذه الموجودات المالية

القيمة العادلة كما في الموجودات المالية 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
ـــم  ألف درهــ

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
تسلسل القيمة العادلة درهـــــم ألف 

موجودات مالية بالقيمة العادلة  
من خالل األرباح أو الخسائر 

المستوى األول ١٦٬٣٦٦١٧٬٧٣٠أوراق مالية مدرجة
تقدیریة تدیرها أطراف ثالثة  أموال 

المستوى األول ٢٥٠٢٤٨مدرجةأوراق مالية  -
موجودات مالية بالقيمة العادلة 

من خالل بنود الدخل الشامل  
األخرى  

المستوى األول ٩٦٢٬١٩٧٧٢٥٬٢٧٩أوراق مالية مدرجة

أوراق مالية غير مدرجة
٣٤٬٣٨٤٣٥٬٠٦١

المستوى الثالث 

القيمة العادلة الموجبة للمشتقات 
٦٣٢١١

المستوى الثاني 

القيمة العادلة السالبة للمشتقات
٢٨٨٢

الثاني المستوى 

لم یكن هناك أیة تحویالت بين المستویات خالل السنة. ال یوجد أیة مطلوبات مالية تتطلب تصنيفها ضمن أي من المستویات أعاله. 



والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٦٦

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

إدارة المخاطر المالية -٣١

تقييم وإدارة وقبول درجة معينة  و   وهذه األنشــطة تتعلق بتحليل  ،ا إلى مجموعة متنوعة من المخاطر المالية بســبب أنشــطته  تتعرض المجموعة
ـــغيلية هي نتيجة حتمية للقيام باألعمال    ،تخاذ المخاطر المالية هي أســــاس لألنشــــطة الماليةامن المخاطر أو مزیج منها. إن   والمخاطر التشـ

إلى تحقيق توازن مناســـــــب بين المخاطرة والعائد المتحقق وكذلك التقليل من اآلثار الســـــــلبية المحتملة على األداء  تهدف المجموعةالتجاریة.  
یمكن تصنيف تعرض المجموعة على نطاق واسع ضمن المخاطر الجوهریة المحددة التالية: .ي للمجموعةالمال

مخاطر االئتمان
مخاطر السيولة
مالت األجنبية ومخاطر سعر الفائدة)مخاطر السوق (تتضمن مخاطر الع
  المخاطر التشـغيلية (تتضـمن المخاطر الناشـئة عن عمليات المجموعة والموظفين والتكنولوجيا و الشـأن القانوني والمتطلبات التنظيمية

ومخاطر أمن المعلومات)

ــتراتيجية بالمخاطر الجوهریة المحددة أ  عاله. یتم النظر في هذه المخاطر من خالل التخطيط  ترتبط مخاطر األعمال المتعلقة بالســـمعة واالسـ
االســــتراتيجي للبنك وأنشــــطة إدارة المخاطر العامة. تركز اســــتراتيجية إدارة المخاطر في بنك أم القيوین الوطني على ضــــمان الوعي والقياس  

واإلشراف المناسب على هذه المخاطر الجوهریة المحددة.

تطویر ثقافة وممارسات وعمليات إدارة مخاطر المؤسسة بشكل استباقي وعلى أساس مستمر.  ما زالت المجموعة تركز على مواصلة

خالل ســـنة  المركزي امتثلت المجموعة لـــــــــــــــــ "القوانين التنظيمية لكفایة رأس المال" الجدیدة والتي أصـــدرها مصـــرف اإلمارات العربية المتحدة  
: إطــار عمــل تنظيمي عــالمي للبنوك  ٣لجنــة بــازل للرقــابــة المصــــــــــــــرفيــة في "بــازل    ، والتي تتوافق مع القواعــد المعــدلــة والتي حــددتهــا ٢٠١٧

.٣٥واألنظمة المصرفية األكثر مرونة." تم اإلفصاح عن المعلومات / التفاصيل ذات العالقة ضمن اإلیضاح رقم 

مخاطر اإلئتمان

بها، والتي یتم تحدیدها على أنها مخاطر أن یتســـــــبب الطرف  تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان كجزء من عمليات اإلقراض الخاصـــــــة  
ــلفيات   المقابل في خســــارة مالية للمجموعة عن طریق عدم الوفاء بالتزامه. ینشــــأ التعرض لمخاطر االئتمان بشــــكل رئيســــي في القروض والســ

ا مخاطر ائتمانية في الترتيبات المالية  والمبالغ المسـتحقة من البنوك واألوراق المالية االسـتثماریة التي تم قياسـها بالتكلفة ال مطفأة. هناك أیضـً
 خارج الميزانية العمومية مثل االعتمادات المســتندیة والضــمانات والتزامات القرض غير المســحوب. تتركز إدارة ومراقبة مخاطر االئتمان في

قسم المخاطر االئتمانية مع األهداف التالية:

لتحقيق األهداف التالية:  مجموعةمخاطر اإلئتمان في ال قسم إدارةة عليها بشكل مركزي من قبل یتم إدارة مخاطر اإلئتمان والرقاب

قياس ومراقبة وتخفيف المخاطر سواء على المستوى الجزئي أو الكلي.-
تسهيل بناء محفظة ائتمانية عالية الجودة والحفاظ عليها وتقليل الخسائر.-
خالل إجراءات وقائية وتصحيحية.احتواء الموجودات غير العاملة من -
تحدید إشارات اإلنذار المبكر والبدء في اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب.-

ـــــم إدارة مخاطر اإلئتمان وحدات مختلفة منها وحدة محفظة العمالء والتقييم ووحدة المعالجة ووحدة احتواء المخاطر. یتم تنفيذ  ـــــمن قســــ یتضــــ
ــة  أنظمة تقييم المخاطر الد ـــــ ـــســ ـــائد في مؤســــــ . تقوم وحدة ٢وبما یتوافق مع المتطلبات الواردة في بازل  IRBاخلية بما یتوافق مع العرف الســــــ

ـــــــــب ومن خالل  المعالجة ووحدات احتواء المخاطر بالعمل على منع تراكم المنتجات غير المنتجة من خالل إتخاذ قرارات في الوقت المناســــ
تعلقة بها. حيثما یلزم األمر، تقوم تلك الوحدة أیضــًا بتصــنيف الحاالت غير الملتزمة والتفاوض معها  المتابعة الحثيثة لزیادة التحصــيالت الم

مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها المجموعة.  ٣١على إقتراحات توافقية. یلخص اإلیضاح رقم 
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التخفيف من مخاطر اإلئتمان

من الممارســات الشــائعة الحصــول على أوراق مالية لحمایة حقوق المجموعة في حالة تخلف العميل عن الســداد. یتم توثيق هذا   -الضــمان  
التخفيف من خالل مسـتندات وإتفاقيات قانونية ملزمة. إن أشـكال الضـمانات الملموسـة واألكثر شـيوًعا والمقبولة من قبل المجموعة هي رهن 

والودائع الثابتة ورهن السيارات إلخ. اني وأسهم الشركات المدرجةاألراضي والمب

كذلك یتم أخذ الكفاالت الشخصية وضمانات الشركات التجاریة، أینما اعتبرت ضروریة.

مخاطر السوق 

جة داخل وخارج الميزانية  تشير مخاطر السوق المتعلقة بالمجموعة إلى المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعة بسبب تأثر قيم المبالغ المدر 
ق العمومية بشكل سلبي نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار االستثمارات. وبالتالـــــي، فإن تقلبات السو 

اطر.فيما یتعلق بأسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار االستثمارات تعرض أرباح ورأسمال المجموعة للمخ 

ــم إدارة مخاطر الســـوق في المجموعة برفع تقاریر حول هذه المخاطر إلى لجنة الموجودات والمطلوبات بشـــكل منتظــــــــــــــــــم بناًء على   یقوم قسـ
ـــــــــحيحية وفًقا   ـــــتثمار الموجودات والمطلوبات. تتخذ لجنة الموجودات والمطلوبات تدابير تصــ ــ ــ ـــــــــوص عليها من قبل إدارة واســ المعایير المنصــ

للسياسات الداخلية لمخاطر السوق لدى المجموعة وتوجهات استراتيجية العمل.

مخاطر السيولة

ــيولـة المخـاطر التي تكون فيهـا المجموعـة غير قـادرة على الوفـاء بمطلوـباتهـا عنـد اســــــــــــــتحـقاقهـا. یمكن أن تحـدث مخـاطر   تمثـل مخـاطر الســــــــــــ
ــيولة نتيجة تقلبات في الســــــــــوق أو تدني في درجة االئتما  للحمایة من هذه    ن التي قد تســــــــــبب نفاد بعض مصــــــــــادر التمویل في الحال.الســــــــ

ــيولة في االعتبار خالل إدارتها للموجودات. تقوم دائرة  المخاطر، تســـــعى اإلدارة إلى تنویع مصـــــادر التمویل بشـــــكل مســـــتمر مع وضـــــع الســـ
سب. تتم مراقبة وضع السيولة واإلبالغ عنها إلى اإلدارة  الخزینة بإدارة األموال بشكل یومي و الحفاظ على موجودات ذات السيولة بشكل منا 

العليا على أســاس یومي. وضــعت لجنة الموجودات والمطلوبات الخاصــة بالمجموعة ســياســات إلدارة مخاطر الســيولة ومراقبة وضــع الســيولة 
بشكل منتظم.

ــيولة بما في ذلك بســــــــــــــبب  ر على كفایة رأس المال  كجزء من عملية التقييم الداخلي لكفایة رأس المال، یقوم البنك بتقييم التأثي مخاطر الســــــــــــ
ـــــــــتعدادًا لالمتثال لمتطلبات بازل    التركزات ـــــبة تغطية  ٣من خالل إجراء اختبارات الجهد. اســ ــ ــ ، قامت المجموعة بتطبيق نظامًا لحســـــــــــاب نســ

ـــرف اإلمارات العربية المتحدة   ـــتقر بما یتوافق مع القوانين التنظيمية لمصــ ــافي التمویل المســ ــبة صـــ ــيولة ونســـ وتعمل على تعزیز المركزي الســـ
لنوعية بشكل استباقي.العمليات والمتطلبات ا

مخاطر أسعار الفائدة

ضــع تمثل مخاطر أســعار الفائدة أثر التغير المحتمل في أســعار الفائدة والذي قد یؤثر ســلبًا على قيمة األدوات المالية أو المحافظ أو على و 
ــكل أكثر وضــــوحًا في المجموعة بشــــكل عام. على الرغم أن مخاطر أســــعار الفائدة تظهر في جميع أنواع   األدوات المالية إال أنها تظهر بشــ

أدوات الدین ومشـتقات لها أدوات دین یشـار إليها كبند موجودات ومشـتقات أخرى قيمتها مرتبطة بأسـعار الفائدة في السـوق. بشـكل عام، فإن  
ــاســــــــية لتغيرات أســــــــعار الفائدة   ــيرة األجل. من قيمة األدوات المالية طویلة األجل تكون في الغالب أكثر حســــــ من قيمة األدوات المالية قصــــــ

 الممكن اإلشــارة إلى جزء من مخاطر أســعار الفائدة كمخاطر منحنى العائد والذي یتضــمن العالقة غير الكاملة المرتبطة بأســعار الفائدة عند
تواریخ استحقاق مختلفة.
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ــافي  ــاســـية ألســـعار الفائدة بناًء على التغيرات المحتملة والفعلية في أســـعار الفائدة وذلك من أجل زیادة صـ ــع الحسـ   تقوم المجموعة بإدارة وضـ
ـــتنادا إلى تعاقدات إعادة  ـــكل منتظم اســ ــعار الفائدة بشــ ـــية ألســـ ــاســ ـــى حد ممكن. تقوم المجموعة بتحليل موقف الحســـ إیرادات الفوائد إلى أقصــ

نقطة  ٢٠٠و حسـب تواریخ االسـتحقاق، أیهما أقرب. یتم إحتسـاب األثر المترتب على وضـع الحسـاسـية على أسـاس أن التغير في  التسـعير أ
ــميمها لذلك. یلخص  ــافي دخل فوائد المجموعة. یتم الرقابة عليها من خالل حدود تم تصــــ ــعار الفائدة ینعكس أثرها على صــــ أســــــاس من أســــ

ئدة التي تتعرض لها المجموعة.مخاطر أسعار الفا  ٣٣اإلیضاح رقم 

:، تم تطبيق سعر الفائدة الفعلي على٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  

 ؛٪)١٬٠٥ -  ٢٠٢٠٪ (٠٬٤٣بنسبة من بنوك أخرى  مبالغ مستحقة
؛)٪٠٬٦٤  -  ٢٠٢٠٪ (٠٬٤بنسبة المركزي  المصرف لدى ات ودائع شهاد
 ؛٪)٤٬٧٠ -  ٢٠٢٠٪ (٤٬١٥بنسبة قروض وسلفيات
 ؛)٪٠٬٩٩ -  ٢٠٢٠٪ (٢٬٦٣بنسبة بالتكلفة المطفأة  استثماریة أوراق مالية
 ؛٪)١٬٠٣  -  ٢٠٢٠٪ (٠٬٦٣بنسبة ودائع عمالء
٠٬٠٧ -  ٢٠٢٠٪ (٠٬٠١بنسبة لبنوك أخرى   اتمستحق.(٪

سعر الفائدة ل  یةمعيار المقارنة ال إعادة تشكيل 

ــكيل أســـعار الفائدة بين البنو  ــتوى العالم الســـتبدال أو إعادة تشـ ــية ألســـعار الفائدة على مسـ ــاســـية للمعایير الرئيسـ ك  یجري إعادة التشـــكيل األسـ
ــار إليها باســـم "إعادة تشـــكيل أســـعار الفائدة بين البنوك"). تتعرض المجموعة ألســـعار فائدة   "محدودة" بأســـعار بدیلة خالية من المخاطر (یشـ

البنوك على أدواتها المالية التي ســــيتم اســــتبدالها أو إعادة تشــــكيلها كجزء من هذه المبادرة على مســــتوى الســــوق. هناك عدم یقين بشــــأن بين  
ــــــكيل ــــــغيلية    توقيت وطرق االنتقال. تتوقع المجموعة أن یكون إلعادة تشــــ ــــعار الفائدة بين البنوك آثار تشــــ وإدارة مخاطر وآثار  "محدودة"  أســــــ

ومن المتوقع أن یكون   بســـعر ليبورتتعرض المجموعة لمخاطر ضـــئيلة على األدوات المالية المرتبطة   ا.ميع مجاالت أعمالهمحاســـبية في ج 
.تأثيرها على المركز المالي للمجموعة خالل المرحلة االنتقالية ضئيالً 

مخاطر العمالت 

النقدیة. یقوم مجلس اإلدارة بوضــع   ا المالي وتدفقاته ا آلثار تقلبات أســعار الصــرف الســائدة للعمالت األجنبية على مركزه  تتعرض المجموعة
حـدود لمـدى التعرض لكـل عمـلة وبشــــــــــــــكـل إجمـالي لكـل من مراكز العمالت المتـاحـة كـل ليـلة وكـل یوم بيوم والتي یتم مراقبتهـا من قبـل دائرة 

تتعرض لها المجموعة.مخاطر العمالت األجنبية التي   ٣٤م رقیضاح  یلخص اإلالخزینة.  
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المخاطر التشغيلية

تعرف المخاطر التشــــــغيلية على أنها مخاطر الخســــــارة الناجمة عن عدم كفایة أو اخفاق اإلجراءات الداخلية في المجموعة أو األفراد والنظم  
ــتراتيجية ومخاطر الســـــمعة. إن   المخاطر  أو بســـــبب أحداث خارجية. إن ذلك التعریف یشـــــمل المخاطر القانونية وال یتضـــــمن المخاطر اإلســـ

ــغيلية  ـــــــــ ــتراتيجي  التشــ ـــــــ ـــــــــطة التجاریة وإن إدارة هذه المخاطر هو أمر بغایة األهمية لتحقيق الهدف االســــ هي مخاطر كامنة في جميع األنشــــ
ـــغيلية  للمجموعة. إن  ــمان فعالية البنية  المخاطر التشــ ــائر من خالل ضـــ ـــعى اإلدارة للحد من الخســـ ـــكل كامل لذلك تســ ال یمكن الحد منها بشــ

المنظومة ككل. وظفين وذلك على مستوىوالنظم والم  والرقابةالتحتية  

ــتمر لتعزیز حوكمـة المخـاطر لـدیـنا، ودفع ثـقافـة المخـاطر عبر المجموعـة، وتعزیز ملكـية األعمـال لنـتائج المخـاطر ورفع   یتم إحراز تـقدم مســــــــــــ
  إدارة االحتيال و وإدارة البيانات،   ،أمن المعلوماتنواصــل االســتثمار في قدراتنا في مجال المخاطر التشــغيلية (ال ســيما و حالة إدارة المخاطر.  
كما تم وضـع خطة شـاملة للطوارئ واالسـتمراریة لألعمال   .) لضـمان تطورها اسـتجابًة لبيئة التشـغيل المتغيرة للمجموعةعلى مسـتوى المؤسـسـة

مواقع التعافي من لالمنتظمة  بار  ختاالإلى جنب مع برامج    اً بجنتنفيذها    ، والتي یجري المخاطر المرتبطة بها الحد من لتوقع حاالت اإلجهاد و 
الكوارث.

ــتقلة وموضــــــــــــــوعية حول مالئمة وفاعلية تطبيق اإلجراءات المتعلقة  یتمثل دور وظيفة التدقيق الداخلي لدى المجموعة بتقدیم تأكيدات مســــــــــــ
ــم التدقيق الداخلي بمراجعة مســـتقلة لمدى اال لتزام  بتحدید وتقييم وإدارة المخاطر الهامة التي تواجهها المجموعة. باإلضـــافة إلى ذلك، یقوم قسـ

ــم التدقيق الداخلي خدمات ذات طبيعة  بالقو  ـــات وإجراءات المجموعة. كما یقدم قســـ ـــياســ انين واللوائح واإلجراءات التنظيمية وقياس االلتزام بســ
التدقيق    استشاریة یتم تقدیمها بصورة عامة بناءًا على طلب محدد من اإلدارة العليا. یقوم مدیر قسم التدقيق الداخلي بتقدیم التقاریر إلى لجنة
ــتقاللي ــم التدقيق الداخلي باسـ ة تنظيمية التابعة لمجلس اإلدارة، مع تقدیم التقاریر اإلداریة إلى المدیر العام. ألداء دوره بشـــكل فعال، یتمتع قسـ

من اإلدارة، لتمكينه من إجراء تقييم غير مقيد ألنشطة اإلدارة والموظفين.

ـــــــــــرف اإلمارات العربية المتحدة   ـــــــــــدر مصــ ــنة عددًا من المعایير والقوانين التنظيمية المتعلقة بالبنود المختلفة إلدارة خالل الالمركزي أصــ ـــــــــ ســ
ــر، إعداد التقاریر المالية   ـــ ـــبيل المثال ال الحصــــ ـــمن هذه المعایير والقوانين، على ســــــ ــاملة وإطار عمل إدارة رأس المال. تتضــــــ ـــ المخاطر الشــــ

يق الداخلي والمخاطر التشـــــــــــــغيلية والمخاطر المتعلقة بالدولة والتحویل ومخاطر  الداخلية واالمتثال والتدق  وإجراءات الرقابةوالتدقيق الخارجي  
ـــنة   ــاریة المفعول في ســــ ـــبحت ســـــ . اتخذت المجموعة بعض التدابير لاللتزام  ٢٠٢١الســـــــوق ومعدل الفائدة ومخاطر معدل العوائد والتي أصــــ

من تاریخ التنفيذ الفعلي.بالمعایير والقوانين التنظيمية الجدیدة المذكورة أعاله لضمان االمتثال  
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المخاطر التشغيلية (تتمة)

والتخفيف منها.المخاطر التشغيلية  هدف إلى مراقبة تطبيق بعض اإلجراءات أدناه والتي من خاللها  تب  اً حالي  تقوم المجموعة

)في جميع أقسام األعمال.المخاطر التشغيلية على لتحدید وتقييم  األسفل إلى  األطریقة من   )م المخاطر والرقابةيتقي
  يةمخاطر التشغيلالإنشاء قاعدة بيانات مركزیة لرصد خسائر.

زیادة هامة في مخاطر االئتمان

تقوم المجموعـة بمراقبـة جميع الموجودات المـاليـة الخـاضــــــــــــــعـة لمتطلبـات انخفـاض القيمـة وذلـك لتقييم مـا إذا كـانـت هنـاك زیـادة جوهریـة في 
اس مخصص الخسارة  مخاطر االئتمان منذ التثبيت األولي. وفي حال وجود زیادة جوهریة في المخاطر االئتمانية، سوف تقوم المجموعة بقي

.شهراً   ١٢على أساس مدى الحياة بدًال من الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 

مخاطر االئتمانداخلية لتصنيفات  

ــنيف ــين، لـدى المجموعـة نظـام تصــــــــــــ   لمخـاطر االئتمـان. یتـألف نظـام تحليـل المخـاطر اإلئتمـانيـة   داخلي  لتقييم الجـدارة االئتمـانيـة للمقترضــــــــــــ
فئة. تعتمد معلومات التصـــنيف االئتماني على مجموعة من البيانات التي یتم تحدیدها للتنبؤ بمخاطر التعثر عن الســـداد  ١٥للمجموعة من 

ــتخدام عوامل كمية ونوعية  ـــــــ ـــــــــــراتوتطبيق األحكام االئتمانية التي تمت تجربتها. یتم تحدید درجات مخاطر االئتمان باســــ التعثر عن  كمؤشــ
السداد.

ــميم وتحدید در  یتم ــــــداد   نالئتما ا  طرمخا  تجا تصــــــ تدهور مخاطر االئتمان. تزید مخاطر االئتمان من   معبما یعكس مخاطر التعثر في الســ
ـــــداد بين الدرجات. یتم    لی إ  داً ستنا التثبيت األولي، ا دعن  نالئتما ا  طرمخا  جةدر ل رضتع لک  صتخصیاالختالف في مخاطر التعثر في الســــ

. تتم مراقبة جميع التعرضـات ویتم تحدیث درجة مخاطر االئتمان لتعكس المعلومات الحالية. تعتبر للمقابا  طرفلا  ولح   لمتاحةا تما و لمعلا
إجراءات المتابعة المطبقة هي إجراءت عامة ومصممة حسب نوع التعرض. ُتستخدم البيانات التالية عادًة لمراقبة حاالت تعرض المجموعة:

 الدفع وتحليل األعمار الزمنية؛سجل المدفوعات، بما في ذلك نسب
مدى استخدام الحد الممنوح؛
التغيرات في األعمال واألوضاع المالية واالقتصادیة؛
المعلومات التي تم الحصول عليها عن طریق المراجعة الدوریة لملفات العمالء بما في ذلك مراجعة البيانات المالية المدققة.
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تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية (تتمة)

  تصنيفاً مقابل التعرض. یقدم الجدول أدناه   إحتمالية التعثر عن السدادستخدم المجموعة درجات مخاطر االئتمان كمدخل أساسي في تحدید ت
لمخاطر االئتمان الداخلية للمجموعة.

التفصيلالدرجة حسب تصنيف الوكالةلمجموعةبا فئات مخاطر االئتمان الخاصة  

المخاطر بشكل جوهري خالية من أ أ أ١
قليلة المخاطرأ أ +٢
الحد األدنى من المخاطرأ أ٣
مخاطر منخفضة-أ أ ٤
متوسطة المخاطرأ +٥
متوسطة إلى مرتفعة المخاطرأ٦
متوسطة المخاطر-أ ٧
متوسطة إلى مرتفعة المخاطرب ب ب٨
معتدلة إلى مرتفعة المخاطرب ب +٩
عالية المخاطرب ب١٠
مخاطر عالية بشكل ملحوظب +١١
قائمة المراقبةب١٢
متدنيةج١٣
مشكوك في تحصيلها د١٤
خسارةه١٥

تقوم المجموعة بتحليل جميع البيانات التي یتم جمعها باســــــــــــــتخدام نماذج إحصــــــــــــــائية وكذلك بتقدیر العمر الزمني المتبقي الحتمالية التعثر  
للتعرضــــــــات إضــــــــافة إلى كيفية احتمالية تعرضــــــــها للتغير بمرور الوقت. وتشــــــــمل العوامل التي تؤخذ في االعتبار في هذه العملية البيانات  

الكلية مثل معدل نمو الناتج اإلجمالي المحلي وأسعار العقارات وأسعار النفط ومعدالت اإلشغال. تقوم المجموعة بإنشاء سيناریو االقتصادیة  
خرى.  "الحالة األساسية" للتوجه المستقبلي للمتغيرات االقتصادیة ذات العالقة باإلضافة إلى نطاق تمثيلي من سيناریوهات التنبؤ المحتملة األ

دم المجموعة هذه التنبؤات، والتي تعتبر مرجحة لالحتمالية، لتعدیل تقدیراتها الحتماالت التعثر.ثم تستخ 

ـــــــــكل ملحوظ لكل محفظة من محافظ الموجودات.  ــتخدم المجموعة معایير مختلفة لتحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشــ ـــــــ إن تســ
ماالت التعثر.المعایير المستخدمة هي تغييرات كمية ونوعية في احت

تأسيس المعلومات المستقبلية

ــتقبلية المتوفرة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر له وذلك عند تقييمها للزیادة الجوهریة في مخاطر االئتما  ن  تســــــــتخدم المجموعة المعلومات المســــــ
المعلومات الخارجية والداخلية إلنشـــــاء ســـــيناریو "حالة  وكذلك في قياس الخســـــارة االئتمانية المتوقعة. تســـــتعين المجموعة بخبراء یســـــتخدمون  

 أســاســية" للتنبؤات المســتقبلية للمتغيرات االقتصــادیة ذات العالقة إلى جانب مجموعة تصــوریة لســيناریوهات التنبؤ المحتملة األخرى. تتضــمن
لحكومية والسلطات النقدیة.المعلومات الخارجية المستخدمة البيانات االقتصادیة والتوقعات التي تنشرها الهيئات ا

من تطبق المجموعة االحتماالت على ســـيناریوهات التنبؤ المحددة. إن ســـيناریو الحالة األســـاســـية هو النتيجة الوحيدة األكثر احتماًال ویتكون 
محركات الرئيســــية للمخاطر  المعلومات التي تســــتخدمها المجموعة للتخطيط االســــتراتيجي وإعداد الميزانية. قامت المجموعة بتحدید وتوثيق ال

ـــــــــابقة بتقدیر العالقات بين  ـــــــــائي للبيانات الســ ـــتخدام التحليل اإلحصــ ــــــ ـــــــــائر االئتمانية لكل محفظة من األدوات المالية، كما قامت باســ والخســ
المتغيرات االقتصادیة الكلية والمخاطر والخسائر االئتمانية.
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تأسيس المعلومات المستقبلية (تتمة)

ــداد والخســــائر في محافظ مختلفة من الموجودات المالية بناًء تم تطویر العالقات المتوقعة بين المؤشــــرات   ــية ومعدالت التعثر في الســ الرئيســ
.سابقةسنوات من البيانات المالية ال ٥بطاقات اإلئتمان المستخدمة في   باستثناءسنوات  ٧على مدى   سابقةعلى تحليل البيانات ال

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

سية المستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي:إن المدخالت الرئي

احتمالية التعثر
الخسارة بافتراض التعثر؛ و
التعرضات عند التعثر

یتم تعدیلها من مصــــادر موثوقة. كما وبيانات مقدمة   ســــابقةبيانات  بناًء على    داخلياً مســــتمدة من نماذج إحصــــائية مطورة   العناصــــرإن هذه  
معلومات مستقبلية مرجحة حسب االحتماالت.لتعكس 

ـــاب   ــتند هذا الحســــ ـــ ـــداد خالل فترة زمنية معينة. ویتم تقدیرها كما في وقت محدد. ویســ إن احتمالية التعثر هي تقدیر الحتمال التعثر في الســــ
ات األطراف المقابلة  على نماذج التقييم اإلحصـــــــائي المســـــــتخدمة ویتم تقييمه باســـــــتخدام أدوات تصـــــــنيف مصـــــــممة خصـــــــيصـــــــًا لمختلف فئ

والتعرضــــات. وتعتمد هذه النماذج اإلحصــــائية على بيانات الســــوق (إن وجدت) باإلضــــافة إلى البيانات الداخلية التي تشــــمل العوامل الكمية 
والنوعية.

النقدیة التعاقدیة المســــتحقة إن الخســــارة بافتراض التعثر هي تقدیر للخســــائر الناتجة عن التعثر في الســــداد. وتســــتند إلى الفرق بين التدفقات  
وتلـك التي یتوقع الممول اســــــــــــــتالمهـا، مع األخـذ بعين االعتـبار التـدفقـات النقـدـیة من أي ضــــــــــــــمـاـنات. إن نمـاذج الخســــــــــــــارة ـبافتراض التعثر  

ــمونة تأخذ في االعتبار توقعات تقييم الضـــمانات المســـتقبلية مع مراعاة خصـــومات البيع والوقت الالزم لتحق يق الضـــمانات  للموجودات المضـ
ــبقية المطالبة وتكلفة تحقيق الضــــمانات. تراعي نماذج الخســــارة بافتراض التعثر للموجودات غير المضــــمونة وقت  والضــــمانات المتبادلة وأســ
ــم التدفقات النقدیة من معدل   ــوم، حيث أنه یتم خصــ ــاب بناًء على أســــاس التدفق النقدي المخصــ ــترداد. یتم اإلحتســ ــترداد ومعدالت االســ االســ

لفائدة الفعلي األصلي للقرض.ا

ــــــتقبل. تســــــــــتمد المجموعة التعرض عند التعثر من  یمثل التعرض عند التعثر التعرض المتوقع في تاریخ حالة التعثر عن الســــــــــداد في المســــ
ـــــات الحالية إلى الطرف المقابل والتغييرات المحتملة للمبلغ الحالي المســـــــــموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفا  ء وســـــــــداد المبلغ التعرضــــ

ــبـة اللتزامـات اإلقراض  الرئيســــــــــــــي والفـائـدة. إن التعرض عنـد التعثر لبنـد الموجودات المـاليـة هو إجمـالي القيمـة الـدفتریـة عنـد التعثر. بـالنســــــــــــ
و ســدادها والضــمانات المالية، ســةف یراعي التعرض عند التعثر المبلغ المســحوب، وكذلك المبالغ المســتقبلية المحتملة والتي یمكن ســحبها أ

بموجب العقد، والتي سيتم تقدیرها بناًء على عوامل تحویل االئتمان.

ــتند قياس الخســـائر االئتمانية المتوقعة على المتوســـط المرجح لخســـائر اإلئتمان. ونتيجة لذلك، ینبغي أن یكون قياس مخصـــص الخســـارة   یسـ
ســـــاس جماعي (على الرغم من أن القياس على أســـــاس جماعي  هو ذاته بغض النظر عما إذا كان یتم قياســـــه على أســـــاس فردي أو على أ

ــبة لمحافظ البنود الكبيرة). فيما یتعلق بتقييم ما إذا كانت هناك زیادة جوهریة في مخاطر االئتمان، فقد  ـــكل أكبر بالنســـ یكون یكون عملًيا بشــ
خصائص المخاطر المتعلقة بنوع المنتج. من الضروري إجراء التقييم على أساس جماعي حيث یتم جمع األدوات المالية بناًء على
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الخسائر االئتمانية المتوقعة (تتمة)قياس 

الســيناریو التصــاعدي  و  يةاألســاســ الحالة  یتم احتســاب قيمة المتوســط المرجح لخســائر االئتمان المتوقعة مع األخذ بعين االعتبار ســيناریوهات  
لمتوقعة في الدفاتر الحسابية.، على مستوى العقد ليعكس تأثير خسائر االئتمان االمرتبطةالسيناریوهات  بترجيحات  مضروًبا   والتنازلي

نهایة   افتراضات  أهم  في    الفترةإن  كما  المتوقعة  االئتمان  خسائر  لتقدیرات  استخدام    ٢٠٢١دیسمبر    ٣١المستخدمة  تم  أدناه.  موضحة 
الكلي التالية:  لجميع المحافظ مع مراعاة المتغيرات الرئيسية لالقتصاد والسيناریو التصاعدي والتنازليساسية الحالة األسيناریوهات 

متغيرات االقتصاد  
السيناریو الكلي 

االحتماالت 
٢٠٢٢٢٠٢٣٢٠٢٤٢٠٢٥٢٠٢٦المعينة 

الناتج اإلجمالي المحلي  
غير النفطي الفعلي 

٪ ٣٬١٪ ٣٬٢٪ ٣٬٤٪ ٣٬٦  ٪٣٬٩٪ ٤٠الحالة األساسية 
٪ ٣٬٥٪ ٣٬٦٪ ٣٬٨٪ ٣٬٩٪ ٤٬٣٪ ٢٠التصاعدي 

٪ ٢٬٧٪ ٢٬٨٪ ٣٬٠٪ ٣٬٢٪ ٣٬٥٪ ٤٠التنازلي 
دبي   سوق  مؤشر 

لألوراق المالية 
٢٬٧١٤٢٬٨٤٣٣٬٠٠٤٣٬١٥٤٣٬٣١٢٪ ٤٠الحالة األساسية 

٢٬٩٩٥٣٬١٣٧٣٬٣١٥٣٬٤٨١٣٬٦٥٥٪ ٢٠التصاعدي 
٢٬٤٥٩٢٬٥٧٦٢٬٧٢٢٢٬٨٥٨٣٬٠٠١٪ ٤٠التنازلي 

مؤشر سوق أبوظبي 
لألوراق المالية 

٥٬٧٨٤٦٬٠٣٥٦٬٣٧٤٦٬٧٠١٧٬٠٣٦٪ ٤٠الحالة األساسية 
٦٬٠٠٨٦٬٢٥٩٦٬٥٩٨٦٬٩٢٥٧٬٢٦٠٪ ٢٠التصاعدي 

٥٬٥٦٠٥٬٨١١٦٬١٥٠٦٬٤٧٧٦٬٨١٢٪ ٤٠التنازلي 
التضخم، مؤشر 

متوسط سعر المستهلك 
٪ ٢٬٠٠٪ ٢٬٠٠٪ ٢٬٠٠٪ ٢٬٠٠٪ ١٬٢٥٪ ٤٠الحالة األساسية 

٪ ١٬٧٠٪ ١٬٧٠٪ ١٬٧٠٪ ١٬٧٠٪ ٠٬٩٥٪ ٢٠التصاعدي 
٪ ٢٬٣٠٪ ٢٬٣٠٪ ٢٬٣٠٪ ٢٬٣٠٪ ١٬٥٥٪ ٤٠التنازلي 
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الحساسيةتحليل 
الجدیدة السائدة تميل إلى االستمرار، فسيكون لذلك تأثير سلبي على متغيرات االقتصاد الكلي بسبب القيود   متحور كورونا إذا كانت ساللة  

يناریو سترجيحات ال في مثل هذا السيناریو، قام البنك بتغيير  و المفروضة على التحركات، ما یؤثر في النهایة على سلسلة التورید العالمية.  
٪. یوضح الجدول أدناه التأثير على ٠عند  التصاعدي  سيناریو  وتم االحتفاظ بترجيح اللتعكس األثر السلبي.    ٪٧٠و    ٪٦٠إلى  التنازلي  

. ٢والمرحلة  ١المرحلة في  خسائر االئتمان المتوقعة 

٪ ٦٠التنازلي السيناریو ٪ ٧٠السيناریو التنازلي التغيير في خسائر االئتمان المتوقعة 
٪ ٣.٣٠+٪ ٤.١٤+١المرحلة 
٪ ٢.٠٦٪ ٢.٠٩+٢المرحلة 

الجودة االئتمانية

تتم إدارة جودة ائتمان محفظة القروض والســـــلفيات ومســـــتحقات التمویل اإلســـــالمي من قبل المجموعة باســـــتخدام تصـــــنيف االئتمان الداخلي  
المخاطر بوصفه أداة إلدارة مخاطر االئتمان، حيث یتم تصنيف أي مخاطر موجودة  درجة. یتم استخدام نظام تصنيف  ١٢والذي یتألف من 

ــًا مع توجيهات مصــــــــــــرف اإلمارات العربية المتحدة   ــبقًا والتي تتوافق أیضــــــــــ في محافظ المجموعة مقابل مجموعة من المعایير المحددة مســــــــــ
المركزي.

یتم تقدیم تحليل لتعرض المجموعة للمخاطر االئتمانية لكل تصــــــنيف من بند الموجودات المالية و "المرحلة" دون مراعاة آثار أي ضــــــمانات 
أو تحســينات ائتمانية أخرى إلى جانب ملخص الحركة في مخصــص خســارة االئتمان المتوقعة على األدوات المالية حســب التصــنيف وذلك 

ــاح   ــمن اإلیضــ ــاح  عن ا ٦ضــ ــمن اإلیضــ ــالمي وضــ عن المبالغ المســــتحقة من البنوك األخرى وضــــمن  ٥لقروض والســــلفيات والتمویل اإلســ
عن االلتزامات والمطلوبات الطارئة.  ١٧عن األوراق المالية االستثماریة وضمن اإلیضاح   ٧اإلیضاح  

وخسائر االئتمان المتوقعة) ١٩-(كوفيدفيروس كورونا المستجد 

ــارك البنك بفاع ـــاملة الموجهةلية في  شـــ ــادي الشــ مصـــــرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي منذ البدایة من   ا ي أطلقهتال خطة الدعم االقتصـــ
ــادیة   منحخالل   من الدفع بقيمة   ات، قدم البنك إعفاءالخطةوبموجب .  ١٩-لجائحة كوفيدالتأجيالت لعمالئه المتأثرین بالتداعيات االقتصــــــــــــ
ـــاملة الموجهةنطاق تأجيالت   نتجوا عنعميًال  ١٢٩مليون درهم إلى    ٨١٩ ــادي الشــــ هؤالء    یقوم البنك بمراقبة أعمالو . خطة الدعم االقتصـــــ

.المناسبة عند الضرورة  اتخاذ الخطواتأي زیادة كبيرة في مخاطر االئتمان لضمان  لمواجهة وعمليات السداد الخاصة بهم  العمالء
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مخاطر التسویة

ــفقات التجاریة ــویة المعامالت أو الصــ ــویة بمخاطر التعرض   ,قد تؤدي أنشــــطة المجموعة إلى التعرض للمخاطر عند تســ تتمثل مخاطر التســ
ــتحقة وف ــــليم النقد أو األوراق المالية أو الموجودات األخرى المســــــ ــارة ناجمة عن عدم قدرة الطرف المقابل على اإلیفاء بالتزاماته بتســــ قًا  لخســــــ

التعاقدیة. إن أي تأخير في إجراء التسویة تتم مراقبته وتحدید حجمه كجزء من إدارة المخاطر االئتمانية للمجموعة.  لالتفاقيات

ــبة ألنواع معينة من المعامالت، تقوم المجموعة بالحد من تلك المخاطر عن طریق إجراء التســـویات من خالل وكيل تســـویة / تصـــفية  بالنسـ
ة فقط عند اســــتيفاء كال الطرفين التزامات التســــویة التعاقدیة. تشــــكل حدود التســــویة جزءًا من عملية رقابة لضــــمان تســــویة الصــــفقات التجاری

االعتماد / الحد االئتماني. إن قبول مخاطر التســـــویة على صـــــفقات التســـــویة الحرة یتطلب اعتمادات خاصـــــة بالمعاملة أو خاصـــــة بالطرف  
ليه.المقابل وفقًا إلطار عمل االئتمان المتفق ع

تخفيف المخاطر والضمانات والتحسينات االئتمانية

ــيًا مع معایير بازل والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  ، یحدد إطار عمل إدارة المخاطر االئتمانية األســـــــاس المتعلق بأهلية ٩تماشـــــ
جل اعتماد آلية فعالة لتخفيف مخاطر االئتمان وزیادة اســتخدام وتقييم وأدوار ومســؤوليات اإلدارات المختلفة واإلدارة الشــاملة للضــمانات من أ

الضمانات المؤهلة إلى أقصى حد ممكن.

في الوصـــول إلى التعرض عند التعثر و الخســـارة بافتراض   ٩تســـاعد الضـــمانات المؤهلة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
ــارة االئتمان المتوقعة ــابات خســ ــارة االئتمان المتوقعة، فســــوف یعكس حاالت العجز النقدي المتوقع من التعثر لحســ . أما بالنســــبة لقياس خســ

خالل الخسارة بافتراض التعثر التدفقات النقدیة المتوقعة من تحقيق الضمان بشرط أن تكون هي نفسها حسب الشروط التعاقدیة.

ول على ضمانات عند االقتضاء، وفي بعض الحاالت، قد تقوم المجموعة تقوم المجموعة بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان عن طریق الحص
أیضًا بإغالق المعامالت أو التنازل عنها إلى أطراف مقابلة أخرى لتخفيف مخاطر االئتمان.

الصــــندوق إن مبلغ ونوع الضــــمان یعتمد على تقييمات مخاطر االئتمان للطرف المقابل. تتضــــمن أنواع الضــــمانات بشــــكل رئيســــي النقد في  
والضـــــمانات ورهن األســـــهم المدرجة والرهن العقاري ورهن الممتلكات أو غيرها من األوراق المالية على الموجودات. كما یتم الحصـــــول على  
ـــتثمارات غير التجاریة والمبالغ   ــ الحصـــــــص المرهونة على الســـــــيارات والســـــــفن والمعدات. ال یتم االحتفاظ بالضـــــــمان بشـــــــكل عام مقابل االســ

من البنوك والمؤسسات المالية. المستحقة
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االئتمانية (تتمة)تخفيف المخاطر والضمانات والتحسينات 

تراقب اإلدارة القيمة الســوقية للضــمانات، وحيثما یكون هناك ضــرورة، تطلب المجموعة ضــمانات إضــافية وفقًا لالتفاقية األســاســية، وتراعي  
الضمانات التي تم الحصول عليها من خالل مراجعتها لكفایة المخصص لخسائر االنخفاض في القيمة.

ـــــــــات االئتمان ذات العالقة. یتم عرض تقدیر القيمة العادلة یتم تقييم تقدیرات  ــياســ ـــــــ ـــــاس دوري وفقًا لســ ــ ــ ـــــــــكل عام على أســ القيمة العادلة بشــ
للضمانات وغيرها من التحسينات األمنية المحتفظ بها مقابل القرض ومحفظة التمویل اإلسالمي في الصفحة التالية:

ـــــــ  ــ ـــــــــات االئتمان ذات العالقة. یتم عرض تقدیر القيمة العادلة یتم تقييم تقدیرات القيمة العادلة بشـــــــــــكل عام على أســ ــياســ ـــــــ اس دوري وفقًا لســ
:أدناهللضمانات وغيرها من التحسينات األمنية المحتفظ بها مقابل القرض ومحفظة التمویل اإلسالمي 

الرصيد الممول ٢٠٢١
الرصيد غير  

الممول 
  ةغير قابلضمانات 

الضمان مجموع ضمانات أخرى للتحویل 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٦٬٩١٠٬٣٥٤١٬٠٧٨٬٢٨٨١٠٬٢٧٩٬٤٨٠١٬٦٢٨٬٦٢١١١٬٩٠٨٬١٠١المرحلة 
٢٤٢٤٬٢٢٥٣٬٨٦٧٨١٦٬٥٠٤١٬٦٧٥٨١٨٬١٧٩المرحلة 
٣٥٩١٬٧٣٧٤٩٬٧٤٨٩٧٨٬٥٩٧١٨٬٩٨٨٩٩٧٬٥٨٥المرحلة 
٧٬٩٢٦٬٣١٦١٬١٣١٬٩٠٣١٢٬٠٧٤٬٥٨١١٬٦٤٩٬٢٨٤١٣٬٧٢٣٬٨٦٥المجموع 

الرصيد الممول٢٠٢٠
الرصيد غير  

الممول
 بلةضمانات غير قا

مجموع الضمان ضمانات أخرى للتحویل 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٦٬٨١٣٬٥٢٩٢٬٥٤٨٬٧٤٦١١٬٧٤٥٬٠٠٦٢٬١٢٧٬٧٦٩١٣٬٨٧٢٬٧٧٥المرحلة 
٢٣٨٢٬٨٧٧٢٬٢٥١٦٢٢٬٤٣٣١٬٠٨١٦٢٣٬٥١٤المرحلة 
٣٧٩٥٬٤٢٨٤٩٬٦٧٤١٬٠٢٠٬٨٢٥١١٣٬٩٠٧١٬١٣٤٬٧٣٢المرحلة 
١٥٬٦٣١٬٠٢١  ٢٬٢٤٢٬٧٥٧  ١٣٬٣٨٨٬٢٦٤  ٧٬٩٩١٬٨٣٤٢٬٦٠٠٬٦٧١المجموع 
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٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

إدارة المخاطر المالية (تتمة)  -٣١

تخفيف المخاطر والضمانات والتحسينات االئتمانية (تتمة)

مانية أخرى:الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل االحتفاظ بضمانات وتعزیزات ائت

الحد األقصى للتعرض 
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

ـ:التعرضات لمخاطر االئتمان فيما یتعلق ب
في الميزانية العمومية: البنود المدرجة

٣٬٤٢٢٬٥٦٣٢٬٩٤٨٬٦٨٢مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
٦٬٥٨٨٬٥٥٤٧٬٩٩١٬٨٣٣قروض وسلفيات ومستحقات التمویل اإلسالمي

٢١٧٬٥٢٨١٦٦٬٢٠٧قبوالت عمالء
١٢٠٬٤٥٧١٦٥٬٢٨٥استثمارات في أوراق مالية 

٣٢٬٦٢٠٣٩٬١٠٥موجودات أخرى 

١٠٬٣٨١٬٧٢٢١١٬٣١١٬١١٢المجموع

البنود خارج الميزانية العمومية:
١٬٩٥٠٬٥٧٨٢٬٤٣٤٬٤٦٥العموميةالتزامات القروض وبنود أخرى خارج الميزانية  

١٢٬٣٣٢٬٣٠٠١٣٬٧٤٥٬٥٧٧المجموع

مخاطر التركزات 
عندما یشــترك عدد من األطراف المقابلة في أنشــطة متشــابهة، أو في أنشــطة في نفس المنطقة الجغرافية أو عندما یكون لهم   تنشــأ التركزات

ـــادیة مماثلة مما قد یجعل  ــمات اقتصــــ ـــادیة أو    قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدیة تتأثرســـــ ــكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصــــ بشـــــ
نحو التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال بذاته أو على منطقة    المجموعةر التركزات إلى الحسـاسـية النسـبية ألداء السـياسـية أو غيرها. تشـي

جغرافية معينة.

ـــــــالحيات اعتماد  ـــــل منظم لصــ ــ ـــــلســ ــ ـــــــات لمخاطر االئتمان المتعلقة بعمالء محددین أو بمجموعة من العمالء من خالل تســ تتم رقابة التعرضــ
ـــــــــــول ع ـــــــــــة. ینبغي الحصــ ـــــــــــرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي على أي تعرض مخطط له لطرف مقابل فردي أو  مفوضــ لى موافقة مصــ

مجموعة أطراف مقابلة مع مراعاة قاعدة رأس المال النظامي وفقًا للوائح مراقبة حدود التعرض الكبيرة التي صـــــــدرت عن مصـــــــرف اإلمارات  
ــناعة والقطاع والمنطقة الجغرافية. كما عملت العربية المتحدة المركزي. تعمل المجموعة على مراقب ة تركزات مخاطر االئتمان بحســــــب الصــــ

المجموعة أیضــــا على وضــــع الســــقوف القصــــوى للمحفظة االئتمانية ألنشــــطتها المتخصــــصــــة مثل وحدة تمویل الســــفن ووحدة الطاقة ووحدة  
المعادن الثمينة.



والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٧٨

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

إدارة المخاطر المالية (تتمة)  -٣١

االئتمانية والمخاطر المرجحة المخاطر 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١

مخففات مخاطر االئتمان فئات الموجودات 

اإلجمالي القائم 
التعرض قبل  

مخففات 
مخاطر  
االئتمان 

مخففات 
مخاطر  
االئتمان 

التعرض بعد 
معدل التحویل  

االئتماني 

الموجودات  
المرجحة 
بمخاطر 

االئتمان 
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

٨٤٩٬٢٧٦١١٩٬٢٠٣- ٨٤٩٬٢٧٦٨٤٩٬٢٧٦مطالبات على هيئات سيادیة 
٣٬٤٤٠٬٣٩٠١٬٢٨٢٬٢٩٠- ٣٬٤٤٠٬٣٩٠٣٬٤٤٠٬٣٩٠مطالبات على بنوك 

مطالبات على الشركات والمؤسسات  
٤٬٨٢٥٬٦٣٩٤٬٨٢٥٬٦٣٩٣١٢٬٨٩٧٣٬٧٤١٬١٧٨٣٬٣٣٢٬٦٣٨الحكومية ذات العالقة 

المطالبات المدرجة في المحفظة  
١٬٥٠٦٬٢٣٣١٬٥٠٦٬٢٣٣١٬٠٥٠٬٧٥٢١٬٤٨٣٬٥٩٤٣٨١٬٨٧٣التجاریة 

٣٬٢٥٥٬٠١٠٣٬٢٥٥٬٠١٠٧٣٬٤٤١٣٬١٦٤٬٥١٤٣٬٠٩١٬٠٧٣مطالبات مضمونة بعقارات تجاریة 
٤٤٢٬٨٣٤٥٨٦٬٩٧٣- ٤٤٢٬٨٣٤٤٤٢٬٨٣٤قروض مستحقة السداد

٢٬٠١٩٬٥٠٣١٬٢٨١٬٢٤٢- ٢٬٠١٩٬٥٠٣٢٬٠١٩٬٥٠٣موجودات أخرى 
٣٬٠١٣٢٬٨٨١- ٣٬٠١٣٣٬٠١٣مطالبات مضمونة بعقار سكني 

١٢٬٢٧٥١٢٬٢٧٥٣٠٬٣٥٥١٢٬٢٧٥١٨٬٤١٣مخاطر أعلى فئة ذات 

١٦٬٣٥٤٬١٧٣١٦٬٣٥٤٬١٧٣١٬٤٦٧٬٤٤٥١٥٬١٥٦٬٥٧٧١٠٬٠٩٦٬٥٨٦إجمالي المطالبات 

إجمالي الموجودات المرجحة  
١٠٬٠٩٦٬٥٨٦بمخاطر اإلئتمان 



والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٧٩

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(تتمة) إدارة المخاطر المالية  -٣١

المخاطر االئتمانية والمخاطر المرجحة 

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

مخففات مخاطر االئتمان فئات الموجودات 

اإلجمالي القائم 
التعرض قبل  

مخففات 
مخاطر  
االئتمان 

مخففات 
مخاطر  
االئتمان 

التعرض بعد 
معدل التحویل  

االئتماني 

الموجودات 
المرجحة  
بمخاطر 

االئتمان 
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمدرهـمألف 

-١٬٤١٠٬٢٨٩-١٬٤١٠٬٢٨٩١٬٤١٠٬٢٨٩مطالبات على هيئات سيادیة 
٣٬١١٨٬٩١٢٦٧٩٬٧٤٥-٣٬١١٨٬٩٢٣٣٬١١٨٬٩٢٣مطالبات على بنوك 

مطالبات على الشركات والمؤسسات  
٥٬٨٢١٬٧٠٦٥٬٨١٥٬٧٩٩٢٣٥٬٥٤٢٤٬٧٩٣٬٧٢٨٤٬٣٩٨٬٠١٣الحكومية ذات العالقة 

المطالبات المدرجة في المحفظة  
٢٬٤١٨٬٢٠١٢٬٤١٤٬٠١٦١٬٤٨٤٬٢٠٣١٬٦٠٥٬٣٠٧٧٥٨٬٥٤٩التجاریة 

٢٬٥١٨٬٣٠٩٢٬٥١٧٬٨٠٩٢٢٬٠٤٢٢٬٢٩٦٬١٤٨٢٬٢٧٤٬١٠٥مطالبات مضمونة بعقارات تجاریة 
١٬٠٨٠٬٥٦٦٦٣٧٬٩١٩٤٥٬٢٩٠٦٣٧٬٩١٩٧٥٨٬٨٩٢قروض مستحقة السداد

١٬١٧٩٬٠٥٥١٬٠٥٩٬٩٩٢-١٬١٧٩٬٠٥٥١٬١٧٩٬٠٥٥موجودات أخرى 
٥٬٦٦٨٥٬٥٢٤-٥٬٦٦٨٥٬٦٦٨مطالبات مضمونة بعقار سكني 

١٧٬٥٥٢٬٧١٧١٧٬٠٩٩٬٤٧٨١٬٧٨٧٬٠٧٧١٥٬٠٤٧٬٠٢٦٩٬٩٣٤٬٨٢٠إجمالي المطالبات
إجمالي الموجودات المرجحة بمخاطر  

٩٬٩٣٤٬٨٢٠اإلئتمان 
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

إدارة المخاطر المالية (تتمة)  -٣١

القروض والسلفيات ومستحقات التمویل اإلسالمي ذات شروط معاد التفاوض بشأنها 

إن القروض والسلفيات ومستحقات التمویل اإلسالمي ذات الشروط المعاد التفاوض بشأنها هي تلك القروض والسلفيات ومستحقات التمویل 
اإلسالمي التي تم إعادة جدولتها أو هيكلتها حيث قامت المجموعة بتقدیم تنازالت البد منها. تصنف القروض التي تمت إعادة جدولتها في  

، في حین تصنف القروض المعاد هيكلتها في المرحلة الثانیة التي شهراً   ١٢ی التي تجذب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  المرحلة األول
والتي لم تتأثر بانخفاض قيمة االئتمان.  –تجذب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي 

الشروط الجدیدة تختلف اختالفًا جوهریًا عن الشروط األصلية. تقوم المجموعة بذلك عند إعادة التفاوض، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت 
من خالل مراعاة، من بين أمور أخرى، العوامل التالية:

 إذا كان المقترض یواجه صعوبات مالية، ما إذا كان التعدیل یخفض فقط التدفقات النقدیة التعاقدیة إلى المبالغ التي یتوقع أن یكون
ض قادرًا على سدادها.المقتر 

 ما إذا كان قد تم إدخال أي شروط جدیدة جوهریة، مثل اإلیرادات على أساس حصة الربح / حقوق الملكية والتي تؤثر بشكل
جوهري على ملف مخاطر القرض.

.تمدید كبير لفترة القرض عندما ال یعاني المقترض من صعوبة مالية
.تغير كبير في سعر الفائدة
 العملة المقومة للقرض. التغيير في
.إدخال ضمانات أو تحسينات أمنية أو ائتمانية أخرى والتي تؤثر بشكل كبير على مخاطر االئتمان المرتبطة بالقروض
 .التدفقات النقدیة المخصومة بعد إعادة التفاوض مساویة أو أكبر من التدفقات النقدیة المخصومة في وقت منح التسهيل

فة بشكل جوهري، تقوم المجموعة بالتوقف عن تثبيت بند الموجودات المالية األصلي وتثبيت بند موجودات مالية إذا كانت الشروط مختل
األولي  "جدید" بالقيمة العادلة وإعادة احتساب معدل فائدة فعلي جدید لبند الموجودات. إن تاریخ إعادة التفاوض یعتبر بالتالي تاریخ التثبيت  

ة، بما في ذلك لغرض تحدید ما إذا كان قد حدثت زیادة كبيرة في مخاطر االئتمان. ومع ذلك، تقوم المجموعة ألغراض حساب انخفاض القيم
في  أیضًا بتقييم ما إذا كان بند الموجودات المالية الجدید الذي تم تثبيته یعتبر منخفض القيمة االئتمانية عند التثبيت األولي، خصوصًا  

تفاوض مدفوعة من قبل الملتزم نظرًا لعدم قدرته على سداد الدفعات المتفق عليها في األصل. ویتم تثبيت الظروف التي تكون فيها إعادة ال 
الفروق في القيمة الدفتریة أیضًا في الربح أو الخسارة كربح أو خسارة عند التوقف عن التثبيت.

نتج عنه توقف عن التثبيت، وتقوم المجموعة بإعادة احتساب إذا لم تكن الشروط مختلفة بشكل جوهري، فإن إعادة التفاوض أو التعدیل ال ی
القيمة الدفتریة اإلجمالية بناًء على التدفقات النقدیة المعدلة لبند الموجودات المالية. 

بالمجموعة.  ي، یتم تعریف المعاییر المحددة للتمییز بین الحسابات المعاد هيكلتها والمعاد جدولتها في سیاسة المخاطر الخاصةھکمبدأ توجی

 تراقب المجموعة األداء الالحق للموجودات المعدلة. قد تحدد المجموعة أن مخاطر االئتمان قد تحسنت بشكل كبير بعد إعادة الهيكلة، بحيث
(خسائر    ٢  منخفضة القيمة االئتمانية) إلى المرحلة  –(خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي    ٣یتم نقل الموجودات من المرحلة 

  ١٢(خسائر االئتمان المتوقعة على مدى    ١غير منخفضة القيمة االئتمانية) إلى المرحلة    – االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي  
شهرًا). ینطبق ذلك فقط على الموجودات العاملة وفًقا للشروط الجدیدة وفًقا لمعایير المعالجة المتبعة لدى المجموعة. 

الشطب سياسة 
تقوم المجموعة بشطب أرصدة القروض والسلفيات ومستحقات التمویل اإلسالمي (وأي مخصصات تتعلق بخسائر االنخفاض في القيمة) 
بعد بذل كافة الجهود الممكنة لتحصيل المبالغ واالستنتاج بأن هذه القروض والسلفيات ومستحقات التمویل اإلسالمي غير قابلة للتحصيل.  

للمجموعة شطب الموجودات المالية التي ال تزال خاضعة لنشاط اإلنفاذ. ال تزال المجموعة تسعى السترداد المبالغ المستحقة قانونًا  یجوز  
بالكامل، ولكن تم شطبها جزئيًا أو كليًا بسبب عدم وجود توقع معقول الستردادها.
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

مخاطر السيولة -٣٢

خارج الميزانية البنود و  بالقيمة الدفتریة للمجموعةوحقوق الملكية  مطلوباتخص الجدول التالي موجودات و یل .التعاقدي االستحقاقاریخ استحقاق الموجودات والمطلوبات على أساس تاریخ و تم تحدید ت
وقد تم تصنيفها بحسب األسعار التعاقدیة أو تواریخ اإلستحقاق، أیهما أقرب.  العمومية

ستحقاق اإلقائمة 

الموجودات 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١

بحد أقصى  
شهر ١

– شهر  ١
شهور  ٣

– شهور  ٣
سنة ١

-سنة  ١
سنوات  ٥

أكثر من  
سنوات  ٥ 

بدون استحقاق  
المجموع تعاقدي

ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمدرهـمألف 

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
المركزي 

١٬٠٠٥٬٧٦٨٩٩٬٩٨٢
-

١٬٤٥١٬٣٨٤--٣٤٥٬٦٣٤

٣٬٤٢٢٬٥٦٣--١٬٣٧٥٬٤٧٣١٬١٤٤٬١٢٥١٥٠٬٠٠٠٧٥٢٬٩٦٥مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
٦٬٥٨٨٬٥٥٤-٢٢٦٬٧٥٥٢٦١٬٤٨٨٦٨٥٬٤٥١٣٬٦٨٨٬٣٠٣١٬٧٢٦٬٥٥٧وسلفيات ومستحقات تمویل إسالمي قروض 

١٬١٣٢٬٦٢١--٧٢٨٬٥٥٩٩٩٬٧٤٥-٣٠٤٬٣١٧استثمارات في أوراق مالية 

٢١٧٬٥٢٨---٣٨٬٠١٦٨٥٬٨١٣٩٣٬٦٩٩قبوالت عمالء
٣٢٬٦٢٠----٣٢٬٦٢٠موجودات مالية أخرى 

٢٩٦٬٧٥٥٢٩٦٬٧٥٥-----موجودات غير مالية 

٢٬٩٨٢٬٩٤٩١٬٥٩١٬٤٠٨١٬٦٥٧٬٧٠٩٤٬٨٨٦٬٦٤٧١٬٧٢٦٬٥٥٧٢٩٦٬٧٥٥١٣٬١٤٢٬٠٢٥المجموع 



 والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٨٢

البيانات المالية الموحدةإیضاحات حول 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

مخاطر السيولة (تتمة)  -٣٢

قائمة اإلستحقاق (تتمة)

الموجودات

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

بحد أقصى  
شهر ١

– شهر  ١
شهور  ٣

– شهور  ٣
سنة ١

-سنة  ١
سنوات  ٥

أكثر من  
سنوات  ٥ 

ستحقاق  ابدون 
المجموع تعاقدي

ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم
اإلمارات العربية نقد وأرصدة لدى مصرف  

  ١٬٥١٠٬٩١١--٢٧٥٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٣١١٬٩١٥  ٨٢٣٬٩٩٦المتحدة المركزي 
  ٢٬٩٤٧٬١٢٩---٤٤٣٬٨٤٠٢١٥٬٢٨٥  ٢٬٢٨٨٬٠٠٤مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

٧٬٦٣٩٬٦٥٦-٢٠٧٬٦٠٩٢٥٨٬٨٨٥٦٩٤٬٦٠٣٤٬٣٤٧٬٢٣٨٢٬١٣١٬٣٢١قروض وسلفيات ومستحقات تمویل إسالمي 
  ٩٤٣٬٣٥٤---٧٠٩٬٨٥٨-  ٢٣٣٬٤٩٦استثمارات في أوراق مالية 

١٦٦٬٢٠٧---٥٩٬٠٧٧٨٤٬٣٥١  ٢٢٬٧٧٩قبوالت عمالء
٣٩٬١٠٥-----٣٩٬١٠٥موجودات مالية أخرى 
٢٩٩٬٦٨٢٢٩٩٬٦٨٢-----موجودات غير مالية 

٣٬٦١٤٬٩٨٩١٬٠٣٦٬٨٠٢١٬٨٠٤٬٠٩٧٤٬٦٥٩٬١٥٣٢٬١٣١٬٣٢١٢٩٩٬٦٨٢١٣٬٥٤٦٬٠٤٤المجموع 



 والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٨٣

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

مخاطر السيولة (تتمة)  -٣٢

(تتمة)قائمة اإلستحقاق 

الميزانية العمومية وبنود خارجملكية حقوق  ،بات مطلو 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١

بحد أقصى  
شهر ١

– شهر  ١
شهور  ٣

– شهور  ٣
سنة ١

-سنة  ١
سنوات  ٥

أكثر من  
سنوات  ٥ 

بدون استحقاق  
تعاقدي

المجموع 

ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم
-------مبالغ مستحقة لبنوك أخرى 

٧٬٧٠٠٬١٢٠-٢٬١٦٥٬٥٠٧٣٩٦٬٦١٩١٬٨٠٦٬٢٩٩٣٬٣٣١٬٦٦٤٣١ودائع عمالء وودائع إسالمية للعمالء 

٢١٧٬٥٢٨---٣٨٬٠١٧٨٥٬٨١١٩٣٬٧٠٠قبوالت عمالء

١٤٦٬٧٥٠-١٧٬٨٩٢٤٣٬٣٢٩٣١٬٠٧١٤٣٬٨٢٢١٠٬٦٣٦مطلوبات مالية أخرى 

١٨٬٨٧٣٢٦٬٨٩٢-٨٬٠١٩--مالية  غير مطلوبات 
٥٬٠٥٠٬٧٣٥٥٬٠٥٠٬٧٣٥-----حقوق المساهمين 

٢٬٢٢١٬٤١٦٥٢٥٬٧٥٩١٬٩٣٩٬٠٨٩٣٬٣٧٥٬٤٨٦٢٩٬٥٤٠٥٬٠٥٠٬٧٣٥١٣٬١٤٢٬٠٢٥مجموع بنود الميزانية العمومية (أ) 
٤٣٠٬٢٥٩---٢٢٤٬٦٠٨٢٠١٬٤٥٣٤٬١٩٨عقود بيع مستقبلية
١٬٣٩٢-----١٬٣٩٢بيع نقدي/دفعات

١٨٬٣١٦---١٣٬٧٣٧-٤٬٥٧٩ضمانات 
١٬٠٩٠٬٠٧٣---٦٢٠٬٩٩٤٣٣٬٠٥٠٤٣٦٬٠٢٩حدود ائتمان غير مستخدمة

١٬٥٤٠٬٠٤٠---٨٥١٬٥٧٣٢٣٤٬٥٠٣٤٥٣٬٩٦٤(ب) مجموع البنود خارج الميزانية العمومية 

٣٬٠٧٢٬٩٨٩٧٦٠٬٢٦٢٢٬٣٩٣٬٠٥٣٣٬٣٧٥٬٤٨٦٢٩٬٥٤٠٥٬٠٥٠٬٧٣٥١٤٬٦٨٢٬٠٦٥المجموع الكلي (أ+ب)



 والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٨٤

المالية الموحدةإیضاحات حول البيانات 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

مخاطر السيولة (تتمة)  -٣٢

(تتمة)ستحقاق االقائمة 

(تتمة) الميزانية العمومية وبنود خارج ملكيةحقوق  ،بات مطلو 

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

بحد أقصى  
شهر ١

–شهر  ١
شهور ٣

–شهور  ٣
سنة ١

-سنة  ١
سنوات ٥

أكثر من 
سنوات ٥ 

بدون استحقاق 
تعاقدي 

المجموع 

ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم
٢٥٢٥مبالغ مستحقة لبنوك أخرى 

٨٬٢٢٤٬٨٥٨-٢٬٣١٥٬٠٢٨٧٨٠٬٥١٩١٬٥٩٢٬٤٧٧٣٬٥٣٦٬٨٠٩٢٥للعمالء ودائع عمالء وودائع إسالمية 
١٦٦٬٢٠٧   -   -   -٢٢٬٧٧٩٥٩٬٠٧٧٨٤٬٣٥١قبوالت عمالء

٧٥٬٢٨١٢٦٤٬٦٦٧٤٥٬٦٣٠٢٣٬٥١٢٢٦٬٣٨٨٤٣٥٬٤٧٨مطلوبات مالية أخرى 
٢٢٬٠٥٤٢٢٬٠٥٤   -   -   -   -   -مالية  غير مطلوبات 

٤٬٦٩٧٬٤٢٢٤٬٦٩٧٬٤٢٢   -   -   -   -   -حقوق المساهمين 

٢٬٤١٣٬١١٣١٬١٠٤٬٢٦٣١٬٧٢٢٬٤٥٨٣٬٥٦٠٬٣٢١٢٦٬٤١٣٤٬٧١٩٬٤٧٦١٣٬٥٤٦٬٠٤٤(أ) مجموع بنود الميزانية العمومية
٢٥٧٬٩٦٠--   -١٦٥٬٢٨٥   -٩٢٬٦٧٥عقود بيع مستقبلية
١٤٬١٢٣--   -١٣٬٧٣٧   -٣٨٦بيع نقدي/دفعات

٤٬٥٧٩--   -   -   -٤٬٥٧٩ضمانات 
٩١٧٬٠٢٢---٥٠٨٬٠٨٩٤٢٬١٢٤٣٦٦٬٨٠٩حدود ائتمان غير مستخدمة

١٬١٩٣٬٦٨٤---٦٠٥٬٧٢٩٤٢٬١٢٤٥٤٥٬٨٣١(ب) مجموع البنود خارج الميزانية العمومية

٣٬٠١٨٬٨٤٢١٬١٤٦٬٣٨٧٢٬٢٦٨٬٢٨٩٣٬٥٦٠٬٣٢١٢٦٬٤١٣٤٬٧١٩٬٤٧٦١٤٬٧٣٩٬٧٢٨المجموع الكلي (أ+ب) 



 والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٨٥

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

مخاطر السيولة (تتمة)  -٣٢

تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدیة المتبقية

بناًء على التزامات السـداد التعاقدیة غير المخصـومة. یتم التعامل مع التسـدیدات التي تخضـع لإلشـعار   ٢٠٢١دیسـمبر  ٣١یلخص الجدول التالي بيان اسـتحقاق المطلوبات المالية للمجموعة كما في  
أن تدفعها وال یعكس الجدول التدفقات النقدیة    ةالمجموعأن عددًا كبيرًا من العمالء لن یطلبوا التســــدید في أقرب تاریخ مطلوب من المجموعة  ومع ذلك، تتوقع   كأنه ینبغي إعطاء اإلشــــعار في الحال.

.بالمجموعةالودیعة الخاصة   حفظالمتوقعة المشار إليها في تاریخ  

القيمة الدفتریة ٣١ دیسمبر ٢٠٢١

إجمالي  
التدفقات 
الخارجية  
االسمية

خالل ثالثة  
أشهر 

أشهر  ٣من 
وحتى 
سنة

أكثر من سنة  
سنوات  ٣وحتى 

  ٣أكثر من 
سنوات وحتى 

سنوات  ٥
  ٥أكثر من 
سنوات

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
مطلوبات مالية 

-------مبالغ مستحقة لبنوك 
٢٬٥٦٢٬١٢٦١٬٨٠٦٬٢٩٩٣٬٣٣١٬٣٧٢٢٩٢٣١) ٧٬٧٠٠٬١٢٠(٧٬٧٠٠٬١٢٠ودائع العمالء والودائع اإلسالمية للعمالء

-------المركزي  المتحدة  العربیة اإلمارات  مصرف من  سلفیات
٢٬٥٦٢٬١٢٦١٬٨٠٦٬٢٩٩٣٬٣٣١٬٣٧٢٢٩٢٣١) ٧٬٧٠٠٬١٢٠(٧٬٧٠٠٬١٢٠

-٥٥٥٬٠١٧٣١٠٬٣٣٤٣٠٬١٧٧٣٬١٧٧) ٨٩٨٬٧٠٥(٨٩٨٬٧٠٥انات اعتمادات مستندیة وضم



 والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٨٦

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

مخاطر السيولة (تتمة)  -٣٢

(تتمة) تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدیة المتبقية

القيمة الدفتریة٣١ دیسمبر ٢٠٢٠

إجمالي التدفقات  
الخارجية  
االسمية

خالل ثالثة  
أشهر

أشهر ٣من 
وحتى 
سنة 

أكثر من سنة 
سنوات  ٣وحتى 

  ٣أكثر من 
سنوات وحتى 

سنوات ٥
  ٥أكثر من 
سنوات

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
مطلوبات مالية 

----)٢٥()٢٥(٢٥مبالغ مستحقة لبنوك 
)٢٣() ٣٠٨() ٣٬٣٣٢٬٥٠٠() ١٬٥٩٢٬٤٧٧() ٣٬٠٩٥٬٥٤٧() ٨٬٠٢٠٬٨٥٥(٨٬٢٢٤٬٨٥٨ودائع العمالء والودائع اإلسالمية للعمالء

----) ١٩٨٬٥٦٠() ١٩٨٬٥٦٠(١٩٨٬٥٦٠المركزي  المتحدة  العربیة اإلمارات  مصرف من  سلفیات
٢٣() ٣٠٨() ٣٬٣٣٢٬٥٠٠() ١٬٥٩٢٬٤٧٧() ٣٬٢٩٤٬١٣٢() ٨٬٢١٩٬٤٤٠(٨٬٤٢٣٬٤٤٣(

-) ١٬٣٨١() ١٦٬٠١٤() ١٬٨٠٨٬٩٧٥() ٦٠٧٬٠٠٠() ٢٬٤٣٣٬٣٧٠(٢٬٤٣٤٬٤٦٤انات اعتمادات مستندیة وضم

ي: إن القيم العادلة الموجبة / السالبة لألدوات المالية المشتقة والتي دخلت فيها المجموعة في تاریخ إعداد التقاریر المالية هي كما یل

٢٠٢١٢٠٢٠
القيمة  
العادلة  
الموجبة 

القيمة العادلة  
القيمة العادلة  القيمة االسمية السالبة 

الموجبة
القيمة 
العادلة  
السالبة 

القيمة 
االسمية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
المشتقات

عقود صرف العمالت  
٦٣٢٨٨٤٢٨٬٩٠٠٢١١٢٢٥٧٬٦٧٤األجنبية اآلجلة

٦٣٢٨٨٤٢٨٬٩٠٠٢١١٢٢٥٧٬٦٧٤



 والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٨٧

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

مخاطر أسعار الفائدة-٣٣

  االمالي وتدفقاته  ا متنوعة ترتبط بآثار التقلبات في المســتویات الســائدة ألســعار الفائدة في الســوق على مركزهتتعرض المجموعة لمخاطر  
اریخ  النقدیة. یبين الجدول أدناه الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بقيمتها الدفتریة وقد تم تصـنيفها بحسـب األسـعار التعاقدیة أو تو 

االستحقاق، أیهما أقرب. 

أقل من 
شهور  ٣

شهور   ٣من 
المجموع بدون فوائد أكثر من سنة إلى سنة 

ألـف درهـم ألـف درهـم ألـف درهـم ألـف درهـم ألـف درهـم 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

الموجودات المالية 
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات

٤٧٦٬٤٢٧١٬٤٥١٬٣٨٤--٩٧٤٬٩٥٧العربية المتحدة المركزي  
٢٬٨٥٩٬٩٣٤١٦٨٬٣٦٥٣٦٧٬٣٠٠٢٦٬٩٦٤٣٬٤٢٢٬٥٦٣مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

٣٬٧٣٥٬٣٠٥١٢٦٬٤٩٢٢٬٧١٧٬٨١١٨٬٩٤٦٦٬٥٨٨٬٥٥٤قروض وسلفيات ومستحقات إسالمية
١٨٬٤٨٥٩٩٬٧٤٥١٬٠١٤٬٣٩١١٬١٣٢٬٦٢١-استثمارات في أوراق مالية 

٢١٧٬٥٢٨٢١٧٬٥٢٨---قبوالت عمالء
٣٢٬٦٢٠٣٢٬٦٢٠---موجودات مالية أخرى 

٧٬٥٧٠٬١٩٦٣١٣٬٣٤٢٣٬١٨٤٬٨٥٦١٬٧٧٦٬٨٧٦١٢٬٨٤٥٬٢٧٠المجموع 

المطلوبات المالية 
---- -مبالغ مستحقة لبنوك أخرى 

٣٬٤١٦٬٢٠٥١٬٧٦٩٬٢٩٤٧٦٨٬٣٤٥١٬٧٤٦٬٢٧٦٧٬٧٠٠٬١٢٠ودائع عمالء وودائع إسالمية للعمالء 
٢١٧٬٥٢٨٢١٧٬٥٢٨---قبوالت عمالء

١٥٩٬٨٢٦١٥٩٬٨٢٦---مطلوبات مالية أخرى 

٣٬٤١٦٬٢٠٥١٬٧٦٩٬٢٩٤٧٦٨٬٣٤٥٢٬١٢٣٬٦٣٠٨٬٠٧٧٬٤٧٤المجموع 

المدرجة  الفائدة  أسعار  حساسية  فرق 
٤٬٧٦٧٬٧٩٦)٣٤٦٬٧٥٤(٢٬٤١٦٬٥١١)١٬٤٥٥٬٩٥٢(٤٬١٥٣٬٩٩١ضمن الميزانية العمومية

المدرجة  الفائدة  أسعار  حساسية  فرق 
)١٬١٠٨٬٣٨٨()١٬١٠٨٬٣٨٨(---خارج الميزانية العمومية

الفائدة   أسعار  حساسية  فرق 
٣٬٦٥٩٬٤٠٨)١٬٤٥٥٬١٤٢(٢٬٤١٦٬٥١١)١٬٤٥٥٬٩٥٢(٤٬١٥٣٬٩٩١المتراكمة 



 والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٨٨

المالية الموحدةإیضاحات حول البيانات 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

مخاطر أسعار الفائدة (تتمة) -٣٣

أقل من 
شهور ٣

شهور إلى  ٣من 
المجموع بدون فوائدأكثر من سنةسنة 

ألـف درهـمألـف درهـمألـف درهـمألـف درهـمألـف درهـم
٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات

٤٢٥٬٩١١١٬٥١٠٬٩١١   -٩٨٥٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠العربية المتحدة المركزي  
٢٥٬٦٤٠٢٬٩٤٧٬١٢٩   -٢٬٨٧١٬٤٨٩٥٠٬٠٠٠مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

٤٬٢١٢٬٧٧٥١١٨٬١٥٣٣٬٢٩٩٬٧٤٠٨٬٩٨٨٧٬٦٣٩٬٦٥٦ومستحقات إسالميةقروض وسلفيات 
٧٧٨٬٣١٨٩٤٣٬٣٥٤   -١٦٥٬٠٣٦   -استثمارات في أوراق مالية 

١٦٦٬٢٠٧١٦٦٬٢٠٧   -   -   -قبوالت عمالء
٣٩٬١٠٥٣٩٬١٠٥---موجودات مالية أخرى 

٨٬٠٦٩٬٢٦٤٤٣٣٬١٨٩٣٬٢٩٩٬٧٤٠١٬٤٤٤٬١٦٩١٣٬٢٤٦٬٣٦٢المجموع 

المطلوبات المالية
٢٥٢٥ -- -مبالغ مستحقة لبنوك أخرى 

٤٬٠٣١٬٤٥٨١٬٥٧١٬٨٨٣١٬١١٤٬٩٦٩١٬٥٠٦٬٥٤٨٨٬٢٢٤٬٨٥٨ودائع عمالء وودائع إسالمية للعمالء 
١٦٦٬٢٠٧١٦٦٬٢٠٧-   -   -قبوالت عمالء

٤٣٥٬٤٧٨٤٣٥٬٤٧٨---مطلوبات مالية أخرى 

٤٬٠٣١٬٤٥٨١٬٥٧١٬٨٨٣١٬١١٤٬٩٦٩٢٬١٠٨٬٢٥٨٨٬٨٢٦٬٥٦٨المجموع 

المدرجة  الفائدة  أسعار  حساسية  فرق 
٤٬٤١٩٬٧٩٤) ٦٦٤٬٠٨٩(٢٬١٨٤٬٧٧١) ١٬١٣٨٬٦٩٤(٤٬٠٣٧٬٨٠٦ضمن الميزانية العمومية

المدرجة  الفائدة  أسعار  حساسية  فرق 
) ٩٣٥٬٣٣٨() ٩٣٥٬٣٣٨(---العموميةخارج الميزانية 

٣٬٤٨٤٬٤٥٦) ١٬٥٩٩٬٤٢٧(٢٬١٨٤٬٧٧١) ١٬١٣٨٬٦٩٤(٤٬٠٣٧٬٨٠٦فرق حساسية أسعار الفائدة المتراكمة



والشركة التابعة له الوطني (ش. م. ع.)يوینالقأمبنك 

٨٩

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

مخاطر أسعار الفائدة (تتمة) -٣٣

الحساسيةتحليل معدل 

الحساسيةتحليل اإلفتراضات وطرق 

 الحد األدنى من دورات سعر الفائدة، وبالتالي یتم إجراء تحليل لحساسية الفائدةاألغلب ضمن بما أن أسعار الفائدة في .
المبادئ التوجيهية بناء على  نقطة أساس٢٠٠ستخداماتم  ی، نقطة أساس٢٠٠الفائدة إلى معدل  أسعارأو انخفضت  عت  إذا ارتف

). Baselلبازل (
 الفائدةدخلق بأثر صافي الفترة البالغة سنة واحدة وذلك فيما یتعلطولیحدث تغير سعر الفائدة بشكل منتظم على .
 كل فترة زمنيةفي منتصف یحدث تغيير سعر الفائدة.
 ررى ثابتة دون أي تغيالمعایير األخ .
 الفوائد لسنة واحدةدخل تحقيق األثر على صافي .
  حقوق أساس،  الملكيةبهدف تحدید األثر المترتب على  معدل المرجح  الو )EVEقتصادیة (تحليل القيمة اال تم العمل على 

صافي أثرها بناء على ذلك. حتساباحيث تم،لجميع المحافظ)RSL(وحساسية المطلوبات)RSA(اتلحساسية الموجود
قربأیهما أ،ستحقاقاالتاریخ وأالمطلوبات بناء على إعادة التسعير  حساسيةتم األخذ بمعدل حساسية الموجودات ومعدل .

التأثير على صافي دخل الفوائد وصافي الدخل من أنشطة التمویل اإلسالمي واالستثمار 

٢٠٢١٢٠٢٠
التحول التنازلي التحول التصاعدي التحول التنازلي التحول التصاعدي نقطة أساس

٦٧٬٠٥٠-٦٧٬٠٥٠+٦٧٬٧٣٣-٦٧٬٧٣٣+٢٠٠



 والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٩٠

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 مخاطر العمالت-٣٤

العمالت حسب  المالية ز الموجودات والمطلوبات يترك

المجموع أخرى دوالر أمریكي درهــم
ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في 

 الموجودات المالية
نقد وأرصــدة لدى مصــرف اإلمارات العربية 

المتحدة المركزي 
١٬٤٥١٬٣٨٤-١٬٤٥٠٬٧٨١٦٠٣

١٬٦٩٢٬٣٠١١٬٧٢٣٬٨١٠٦٬٤٥٢٣٬٤٢٢٬٥٦٣مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
٦٬٥٨٨٬٥٥٤--٦٬٥٨٨٬٥٥٤قروض وسلفيات ومستحقات إسالمية

٩٣١٬٧٠١١٥٤٬٨٤١٤٦٬٠٧٩١٬١٣٢٬٦٢١استثمارات في أوراق مالية
٢١٧٬٥٢٨--٢١٧٬٥٢٨قبوالت عمالء

٣٢٬٦٢٠-٢٨٬٩٣٥٣٬٦٨٥موجودات مالية أخرى 

١٠٬٩٠٩٬٨٠٠١٬٨٨٢٬٩٣٩٥٢٬٥٣١١٢٬٨٤٥٬٢٧٠مجموع الموجودات المالية

المطلوبات المالية
----مبالغ مستحقة لبنوك أخرى 

٧٬٥٣٩٬٩٣٣١٤١٬٠٤٧١٩٬١٤٠٧٬٧٠٠٬١٢٠ودائع عمالء وودائع إسالمية للعمالء
٢١٧٬٥٢٨--٢١٧٬٥٢٨قبوالت عمالء

١٤٦٬٥٠٣٩٠١٥٧١٤٦٬٧٥٠مطلوبات مالية أخرى 

٧٬٩٠٣٬٩٦٤١٤١٬١٣٧١٩٬٢٩٧٨٬٠٦٤٬٣٩٨الماليةمجموع المطلوبات 

٣٬٠٠٦٬٥٢٩١٬٧٤١٬٧٣٢٣٣٬٣٠٤٤٬٧٨١٬٥٦٥صافي بنود الميزانية العمومية

٣٬٠٧٧٬٠٩٥٤٣٠٬٨٢٢٣١٬٤١١٣٬٥٣٩٬٣٢٨البنود خارج الميزانية العمومية



 والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٩١

الموحدةإیضاحات حول البيانات المالية 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

مخاطر العمالت (تتمة) -٣٤

تركيز الموجودات والمطلوبات المالية حسب العمالت (تتمة)

المجموع أخرى دوالر أمریكي درهــم 
ألف درهـــم ألف درهـــم درهـــم ألف ألف درهـــم 

٢٠٢٠دیسمبر   ٣١كما في 

 الموجودات المالية
نقد وأرصــدة لدى مصــرف اإلمارات العربية 

١٬٥١٠٬٩١١-١٬٥١٠٬٤٢٤٤٨٧المتحدة المركزي 
٢٬١٤٣٬٤٤٧٧٨٣٬٤٣٣٢٠٬٢٤٩٢٬٩٤٧٬١٢٩مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

٧٬٦٣٩٬٦٥٦-٧٬٦٣٧٬٤٢٢٢٬٢٣٤قروض وسلفيات ومستحقات إسالمية
٦٩٩٬٥٠٣١٩٩٬٦٩٩٤٤٬١٥٢٩٤٣٬٣٥٤استثمارات في أوراق مالية

١٦٦٬٢٠٧--١٦٦٬٢٠٧قبوالت عمالء
٣٧٬٤٦٩٢٤٤١٬٣٩٢٣٩٬١٠٥موجودات مالية أخرى 

١٢٬١٩٤٬٤٧٢٩٨٦٬٠٩٧٦٥٬٧٩٣١٣٬٢٤٦٬٣٦٢مجموع الموجودات المالية

المطلوبات المالية
٢٥٢٥--مبالغ مستحقة لبنوك أخرى 

٨٬٠٨٧٬٥١٠١١٨٬٨٩١١٨٬٤٥٧٨٬٢٢٤٬٨٥٨ودائع عمالء وودائع إسالمية للعمالء
١٦٦٬٢٠٧--١٦٦٬٢٠٧قبوالت عمالء

٤٣٥٬١٩٦١٣٠١٥٢٤٣٥٬٤٧٨مطلوبات مالية أخرى 

٨٬٦٨٨٬٩١٣١١٩٬٠٢١١٨٬٦٣٤٨٬٨٢٦٬٥٦٨مجموع المطلوبات المالية

٣٬٥٠٥٬٥٥٩٨٦٧٬٠٧٦٤٧٬١٥٩٤٬٤١٩٬٧٩٤صافي بنود الميزانية العمومية

٣٬٣٨٤٬٣٨٠٢٦٠٬٨٧٥٥٬٣٧٤٣٬٦٥٠٬٦٢٩البنود خارج الميزانية العمومية

صرف العمالت  أسعارتحليل حساسية 

 ــيم العمالت األجنبـية إلى فئتين: أ) عمالت مربوطـة كلـيًا ـباـلدوالر األمریكي و ب) جميع العمالت األخرى كمـا بـتاریخ    تم تقســــــــــــ
.الميزانية العمومية

 ــبة  اتم ــبة  بالدرهم اإلماراتي  ت في أســــعار العمالت األجنبية المربوطة  غيراكمعدل للت  ٪٢ســــتخدام نســ مقابل العمالت    ٪١٠ونســ
.عتبار إن تلك النسب معقولة ومن الممكن حدوثها ا وذلك على    ،األجنبية األخرى إلعطاء تقييم واقعي

  ،الملكيةتم تحدید األثر المترتب على األرباح والخسائر وحقوق بناء على تلك التغيرات.



 والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٩٢

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

مخاطر العمالت (تتمة) -٣٤

تحليل حساسية أسعار صرف العمالت (تتمة)

٢٠٢١سنة 

موجودات  
العمالت األجنبية 

مطلوبات 
العمالت 
األجنبية

صافي عقود  
شراء/

(بيع) مستقبلية

صافي المركز  
المالي  

طویل/(قصير)  
األجل 

األثر على بيان  
الدخل وحقوق  

الملكية
ألف درهــمألف درهــمألف درهــمألف درهــمألف درهــم

عمالت مربوطة
)٢٥٬٨٧٢(١٬٢٩٣٬٦١٢)٤١١٬٣٧٨(١٬٨٨٠٬٤٧٣١٧٥٬٤٨٣دوالر أمریكي 
)٩١٧(٤٥٬٨٥٥--٤٥٬٨٥٥ریـال سعودي
)٤(١٨٦--١٨٦دینار بحریني 
١٦٥)٨٬٢٣٤()٨٬٣٩٥(-١٦١ریـال عماني 
)١(٦٩-٧٧٨ریـال قطري 

عمالت أخرى 
)٥٠(٤٩٨--٤٩٨دینار كویتي 

)١(٢٬٣٦٢١٦٬٢٢٥١٣٬٨٧٣١٠إسترليني جنية 
)٢(٢٬٧٥٦٢٬٩٢٧١٨٧١٦یورو

)٢(٢٤)٢٠١(٢٢٩٤فرنك سویسري 
٤)٣٨()٣١٩(٣٢٣٤٢ین یاباني 

)٢(٢٠--٢٠روبية هندیة 
)٠(٤--٤روبية سيرالنكية

)٦(٦٢--٦٢دینار أردني 
١٬٣٣٢٬٠٨٤)٤٠٦٬٢٣٣(١٬٩٣٣٬٠٠٦١٩٤٬٦٨٩

)٢٦٬٦٨٨(إجمالي أثر تقلبات أسعار العمالت األجنبية مقابل الدرهم اإلماراتي



 والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٩٣

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

مخاطر العمالت (تتمة) -٣٤

صرف العمالت (تتمة)تحليل حساسية أسعار 

٢٠٢٠سنة 

موجودات  
العمالت األجنبية 

مطلوبات 
العمالت 
األجنبية

صافي عقود  
شراء/

(بيع) مستقبلية

صافي المركز  
المالي  

طویل/(قصير)  
األجل 

األثر على بيان  
الدخل وحقوق  

الملكية
ألف درهــمألف درهــمألف درهــمألف درهــمألف درهــم

عمالت مربوطة 
) ١١٬٥٤٧(٥٧٧٬٣٤٤) ٢٥٦٬٨٣٤(٩٨٧٬٤٩٠١٥٣٬٣١٢دوالر أمریكي 
) ٨٧٧(٤٣٬٨٥٤   -   -٤٣٬٨٥٤ریـال سعودي
)٤(٢١٦   -   -٢١٦دینار بحریني 
)٥(٢٧٤   -   -٢٧٤ریـال عماني 
)١(٥٦   -٦٤٨ریـال قطري 

   -   -   -   -   -عمالت أخرى 
)٧٨(٧٨٢   -   -٧٨٢دینار كویتي 

)٤(٣٧   -١٦٬٢١١١٦٬١٧٤جنية إسترليني 
٢)١٥() ١٣٥(٢٬٣٦٣٢٬٢٤٣یورو

٧)٦٦() ٢٠٨(١٤٨٦فرنك سویسري 
١)١١() ٣٥٦(٣٩٢٤٧ین یاباني 

)١(٢٥٣٦١١   -روبية هندیة 
)٠(٢   -   -٢روبية سيرالنكية

)١٠(٩٩   -   -٩٩دینار أردني 
٦٢٢٬٥٨٣) ٢٥٧٬٤٩٧(١٬٠٥١٬٨٩٥١٧١٬٨١٥

١٢٬٥١٧-+/مقابل الدرهم اإلماراتيإجمالي أثر تقلبات أسعار العمالت األجنبية  



 والشركة التابعة له   الوطني (ش. م. ع.) يوینالق أمبنك 

٩٤

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

في حقوق الملكية مخاطر تغير أسعار اإلستثمارات -٣٥

الحساسية  تحليل 

أدناه في ظل   مبين  بالزیادة أو النقص كما هو  ٪٢٠بنسبة  في حقوق الملكية  ستثمارات  إذا تغير سعر االو   ،التقریر المالي  تاریخفي  كما  
: يرات األخرى فإن أثر ذلك یكون كالتاليثبات جميع المتغ

الدخل (  ١٩٠٬٣٤  بمبلغ  سيزید/ینقص  الموحد  الشامل  بيان  درهم  درهم)    ١٥٢  -  ٢٠٢٠مليون  الموحد  مليون  الدخل  وبيان 
.مليون درهم) ٣٬٦ - ٢٠٢٠مليون درهم ( ٣٬٣ بمبلغ سيزید/ینقص

الحساسية  تحليل اإلفتراضات وطرق 

التقریر الماليكما بتاریخ  في حقوق الملكية  ستثمارات  أسعار اال  مدى التعرض لمخاطر تغير  تم إعداد تحليل الحساسية بناء على .
  عن القيمة السوقية بشكل    ٪٢٠بنسبة    في حقوق الملكية  ستثمارتإذا زادت أو نقصت أسعار اال  ،في تاریخ التقریر الماليكما

وكذلك  المجموعة  خسائر    وأأرباح  على  فإن أثر ذلك    ،المتغيرات األخرى ي ظل ثبات جميع  ستثمارت وذلك فموحد لجميع اال
. أعالهق المساهمين تم توضيحه على حقو 

 حدوثهأن ذلك التغير من الممكن  حيث ،لتعطي تقييم واقعيحقوق الملكية كتغير في أسعار  ٪٢٠ستخدام نسبة اتم .

إدارة رأس المال- ٣٦

تقوم سياسة إدارة رأسمال المجموعة بضمان توفر قاعدة رأسمال قویة لدعم تطویر ونماء األعمال. یتم تحدید متطلبات رأس المال الحالية 
 والمستقبلية على أساس النمو المتوقع في محفظة القروض لكل وحدة من وحدات األعمال التجاریة والنمو المتوقع للتسهيالت خارج الميزانية 

ية وكذلك مصادر واستخدامات أموال وسياسة المجموعة المستقبلية فيما یتعلق بتوزیع األرباح. كما تعمل المجموعة على ضمان  العموم
التوافق وتحقيق متطلبات وقواعد رأس المال المطلوبة وتحقيق جدارة ائتمانية قویة ونسب صحية لرأس المال من أجل دعم أنشطة األعمال 

ائد على المساهمين إلى أقصى حد ممكن. خالل السنة، قامت المجموعة باإللتزام الكامل بجميع المتطلبات الخارجية الخاصة بها وزیادة الع
المتعلقة برأس المال. حسب تعليمات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، فإنه یجب المحافظة على نسبة لرأس المال النظامي 

كحد أدنى.  ٪ ١٣ئتمان بما ال یقل عن  مقابل الموجودات المرجحة بمخاطر اإل 
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هيكل رأس المال

:مجموعةیوضح الجدول أدناه موارد رأس المال النظامي لل

 ٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهـــم ألف درهـــم 

لرأس المال   األولى درجةال
١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٨٤٨٬٠٠٠رأس المال 

١٬٠١٩٬٢٦٦١٬٠١٩٬٢٦٦احتياطي قانوني 
٦٬٤٤٠٦٬٤٤٠احتياطي عام 

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من
خالل بنود الدخل الشامل األخرى  

١٦٧٬٦٧٨٦١٬٠٣٤
١٬٨٠٤٬٤١١١٬٥٥١٬٩١٥أرباح غير موزعة

٤٬٨٤٥٬٧٩٥٤٬٤٨٦٬٦٥٥مجموع الدرجة األولى 

الدرجة الثانية لرأس المال 
١٢٦٬٢٠٧١٢٤٬١٨٥االحتياطي العام لقروض وسلفيات

١٢٦٬٢٠٧١٢٤٬١٨٥مجموع الدرجة الثانية 
٤٬٩٧٢٬٠٠٢٤٬٦١٠٬٨٤٠ مجموع رأس المال النظامي

٢٠٢١٢٠٢٠نسب كفایة رأس المال
ألف درهـمألف درهـم

بالمخاطرالمرجحة  الموجودات 

١٠٬٠٩٦٬٥٨٦٩٬٩٣٤٬٨٢٠الموجودات المرجحة بمخاطر االئتمان
٨٩٬٩٣٩٦٥٬٨٣٥الموجودات المرجحة بمخاطر السوق 

٩٤٥٬٧٧٩١٬١٢٢٬٢٣٩الموجودات المرجحة بالمخاطر التشغيلية

١١٬١٣٢٬٣٠٤١١٬١٢٢٬٨٩٤مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر
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٣بازل  –نسبة كفایة رأس المال 

)، فإن الحد األدنى المطلوب لرأس المال بما في  Bsael lll(  ٣الواردة في بازل    مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وفقًا لمتطلبات  
, ٢٠٢١لسنة  ٪١٣ذلك هامش حمایة رأس المال 

فبرایر   ١والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من  ٣بازل  -أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أنظمة معيار كفایة رأس المال 
وصاعًدا) والتي تنص على أن تكون متطلبات الحد األدنى لرأس   ٢٠٢٠الرابع من سنة    (إعداد التقاریر األولية اعتبارًا من الربع  ٢٠٢٠

المال على ثالثة مستویات وهي على وجه التحدید، الشق األول من حقوق المساهمين العادیة والشق األول وإجمالي رأس المال. 

واحتياطي رأس المال للتقلبات االقتصادیة  ٪٢٬٥ل إلى إن احتياطي رأس المال اإلضافي احتياطي رأس المال التحوطي بحد أقصى یص
.٪٧والذي تم تطبيقه هو أعلى وأكبر من الحد األدنى لمتطلبات حقوق الملكية العادیة بنسبة  ٪٢٬٥بحد أقصى یصل إلى 

لسنة   بنسبة  ٢٠٢١بالنسبة  مطلوبًا  التحوطي  المال  رأس  احتياطي  یكون  سوف  المال.  ٪٢٬٥،  رأس  قاعدة  تأثير    من  أي  هناك  ليس 
. ٢٠٢١الحتياطي رأس المال للتقلبات االقتصادیة، وليس مطلوبا الحفاظ عليه لسنة 

: ٣بازل  -فيما یلي نسبة كفایة رأس المال وفقًا لنظام معيار كفایة رأس المال 

٢٠٢١٢٠٢٠نسب كفایة رأس المال 
%%

٤٤٬٦٦٤١٬٤٥إجمالي نسبة كفایة رأس المال

٤٣٬٥٣٤٠٬٣٤نسبة رأس المال النظامي من الدرجة األولى
٤٣٬٥٣٤٠٬٣٤نسبة رأس المال من الدرجة األولى

أعاله بما في ذلك هامش االحتفاظ برأس المال: فيما یلي الحد األدنى لرأس المال المطلوب ضمن كل فئة من الفئات المبينة 

٢٠٢١٢٠٢٠عنصر رأس المال 

٪ ٧٪٧الحد األدنى لحقوق حملة األسهم العادیة للدرجة األولى

٪ ٨٬٥٪٨٬٥الحد األدنى لمعدل الشق األول من رأس المال

٪ ١٠٬٥٪١٠٬٥الحد األدنى لمعدل كفایة رأس المال

٪ ٢٬٥٪٢٬٥هامش االحتفاظ برأس المال
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اإلجراءات القانونية - ٣٧

المصرفي بسبب طبيعة العمل المنجز. یوجد لدى المجموعة ضوابط وسياسات مناسبة  القطاع  المنازعات القضائية هي أمر شائع في  
القانونية. بمجرد الحصول على االستشارات المهنية وتقدیر مبلغ الخسارة بشكل معقول، تقوم المجموعة بإجراء تعدیالت الدعاوىإلدارة  

تنادًا إلى المعلومات المتاحة، من غير المتوقع أن ینشأ أي تأثير . اسالدعاوىقد تطرأ على وضعها المالي بسبب سلبيةلحساب أي آثار 
تم  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١سلبي جوهري على المركز المالي للمجموعة من المطالبات القانونية كما في   مخصص له بخالف ما  تكوین 

في هذه البيانات المالية. دعاوى بالفعل، وبالتالي ال یلزم تكوین أي مخصصات إضافية ألي 

المساهمات االجتماعية- ٣٨

مليون درهم  ٠٬١٦بلغت المساهمات االجتماعية (بما في ذلك التبرعات واألعمال الخيریة) التي تمت خالل السنة لعدة مستفيدین بمبلغ  
مليون درهم). ٠٬١٤–٢٠٢٠(

أرقام المقارنة - ٣٩

تتوافق مع العرض المتبع والسياسات المحاسبية المتبعة في هذه البيانات المالية  تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، حيثما أمكن، حتى  
الموحدة.

الموافقة على البيانات المالية الموحدة - ٤٠

. ٢٠٢٢فبرایر ٩تمت الموافقة على البيانـات الماليـة الموحدة واعتمادها لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  


