
 
  

 
 

  
 

 
  

  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  



  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
  

 الصفحة                     توياتالمح
 

  ١             تقرير مراجعة مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة
  

  ٢              بيان المركز المالي المرحلي الموحد
  

   ٣                بيان الدخل المرحلي الموحد (غير مدقق)       
  

  ٤                            د (غير مدقق)    بيان الدخل الشامل المرحلي الموح
  

  ٥               بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد (غير مدقق)      
  

 ٦             بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد (غير مدقق)      
  

          ٥٠-٧           إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
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ومراد النسور ورامي سرحان مسجلون في وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات كمدققي حسابات مشتغلين  أومهوني فاخوري ودوجالس  جاك

1 

الســــادة   إلى  الموحــــدة  الموجـــزة  المرحلية  المالية  المعلومــات  حول  المراجعة  تقريــر
عامة  مساهمة  شركة –  الوطني الفجيرة  بنك إدارة مجلس

مقدمة

شركة مساهمة عامة )"البنك"( وشركاته التابعة    –لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد المرفق لبنك الفجيرة الوطني  

لفترة   ، والبيانات المرحلية الموجزة الموحدة ذات الصلة للدخل والدخل الشامل 2022يونيو   30)يشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة"( كما في 

ومات  والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ والمعل  بذلك التاريخ  ةالمنتهي  أشهر  ةوالست   أشهرالثالثة  

عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي   وناإلدارة مسؤول  مجلس  أعضاءإن   التفسيرية األخرى.

زة الموحدة بناًء على  التقارير المالية المرحلية. إن مسؤوليتنا تتمثل في إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموج -  34الدولي رقم  

عملية المراجعة التي قمنا بها. 

 المراجعة نطاق

، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مدقق الحسابات المستقل  2410لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم  

المعلومات   تنطوي عملية مراجعة  المقام األول من الموظفين المسؤولين عن  للمنشأة".  توجيه االستفسارات في  الموجزة على  المرحلية  المالية 

اقاً  األمور المالية والمحاسبية وكذلك تطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق عملية المراجعة يعتبر في األساس نط

نجزة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فإن نطاق عملية المراجعة ال يمّكننا من الحصول على تأكيٍد  محدوداً مقارنة بنطاق عملية التدقيق الم

 قياً. بأننا سوف نكون على دراية بكافة األمور الهامة التي قد يتم تحديدها خالل عملية التدقيق. وبناًء على ذلك، فإننا ال نبدي رأياً تدقي

االستنتاج 

واحي  مراجعتنـا، لم يلفت انتباهنا مايجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة الن  استناداً إلى

  "التقارير المالية المرحلية".   34الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 كوبرز ووترهاوس  برايس
  2022يوليو  28

 رامي سرحان 
1152 رقم المشتغلين الحسابات مدققي سجل

 المتحدة  العربية اإلمارات دبي، : المكان
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 

  

  (غير مدقق)  -بيان الدخل المرحلي الموحد 
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية في أشهر الستةلفترة  
  

  أشهر  فترة الستة  فترة الستة أشهر   الثالثة أشهر فترة   فترة الثالثة أشهر     

  المنتهية في   المنتهية في   المنتهية في   المنتهية في     
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠    
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  اتإيضاح  
            

وإيرادات من أنشطة التمويل  إيرادات فوائد
  واالستثمار اإلسالمية

  
٦١١٫٨٣٠  ٦٦١٫٥٨٠  ٣٠٩٫٣٩٦  ٣٦٠٫٣٩٢  

والتوزيعات على مودعي  مصروفات فوائد
  الودائع اإلسالمية

  
)١٤٢٫٧٣٩(  )١٤١٫٤٥٠(  )٦٧٫٨٧٣(  )٧٨٫٨٤٠(  

يرادات من وصافي اإل صافي إيرادات الفوائد
  أنشطة التمويل واالستثمار اإلسالمية

  
٤٦٩٫٠٩١  ٥٢٠٫١٣٠  ٢٤١٫٥٢٣  ٢٨١٫٥٥٢  

            
  ١٧١٫٤٢٢  ٢٠٩٫٠٠٠  ٨٨٫٢٢٠  ١٠٧٫٢٦٢    إيرادات الرسوم والعموالت

  )٢١٫٢٠٢(  )٢٣٫٧٠٠(  )١٠٫٨٩٨(  )١٢٫١٨٣(    مصروفات الرسوم والعموالت

  ١٥٠٫٢٢٠  ١٨٥٫٣٠٠  ٧٧٫٣٢٢  ٩٥٫٠٧٩    صافي إيرادات الرسوم والعموالت
            

مالية  دواتوأ جنبيةأعمالت  صرفإيرادات 
  مشتقة

  
٥٤٫٥٧٢  ١٠٢٫٥٤٥  ٢٣٫٦٧٢  ٥٥٫٤٩٢  

وأدوات  ستثماراتامن  إيرادات(خسائر)/ 
  إسالمية

  
)٣٤٫٦١٨  ٢١٫٢٧٩  ١١٫٢٤٣  )١١٠  

  ١٦٫٠١١  ٢٩٫٢١٠  ١٠٫٥٤٣  ١٣٫٦٠٩    إيرادات تشغيلية أخرى
  ٧٢٤٫٥١٢  ٨٥٨٫٤٦٤  ٣٦٤٫٣٠٣  ٤٤٥٫٦٢٢    إيرادات تشغيلية

            
    مصروفات تشغيلية

  
  

  
  

  )١٣٥٫٧٠٠(  )١٥١٫١٦٨(  )٦٦٫٩٣٧(  )٨٠٫٧٥٦(    الموظفين مكافآت مصروفات
  )١٣٫٢٢٨(  )١٦٫٣٥٣(  )٦٫٥٠٣(  )٩٫٠١١(    وإطفاء  استهالك

  )٧٣٫٦٣٠(  )٨١٫٨٧٤(  )٣٦٫٩٧٦(  )٤٠٫٠٣٠(    أخرى يةمصروفات تشغيل
  )٢٢٢٫٥٥٨(  )٢٤٩٫٣٩٥(  )١١٠٫٤١٦(  )١٢٩٫٧٩٧(    مجموع المصروفات التشغيلية

            

  ٥٠١٫٩٥٤  ٦٠٩٫٠٦٩  ٢٥٣٫٨٨٧  ٣١٥٫٨٢٥    قبل خسائر انخفاض القيمةتشغيلية أرباح 
  )٤٢٥٫٧٤١(  )٤٥٨٫٥٥١(  )٢١٩٫٦٨٢(  )٢٢٥٫٦٦٣(  ١٥  القيمةفي نخفاض اال صافي خسائر

  ٧٦٫٢١٣  ١٥٠٫٥١٨  ٣٤٫٢٠٥  ٩٠٫١٦٢    الفترة أرباح
            
            

  درهم ٠٫٠١٩  درهم ٠٫٠٥٦  درهم) ٠٫٠٠٢(   درهم) ٠٫٠٢٦(    ١٦  )والمخفضةالسهم (األساسية  ربحية
  
  
 

      
 جزءاً ال يتجزأ من المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٥٠إلى  ٧تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 .١إن تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل للمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة ُمدرج على الصفحة رقم 
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 

  

 (غير مدقق)  -بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد 
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية في أشهر الستةلفترة 

  
  
  أشهر  فترة الستة  فترة الستة أشهر   الثالثة أشهر فترة   فترة الثالثة أشهر  

  في المنتهية   المنتهية في   المنتهية في   المنتهية في  
 ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

  ٧٦٫٢١٣ ١٥٠٫٥١٨ ٣٤٫٢٠٥ ٩٠٫١٦٢ الفترةربح 
  
      

     الدخل الشامل األخر:
      

ً التي لن يتم إعادة تصنيفها الحق البنود      في بيان الدخل: ا
      

     كة في احتياطي القيمة العادلة (أدوات حقوق الملكية):الحر
 ٨٫٩٣٣ )١١٫٣٤١( ٥٫٩١٤ )٩٦٣( صافي التغير في القيمة العادلة  - 
     
      

ً التي قد يتم إعادة تصنيفها الحق البنود      في بيان الدخل: ا
      الحركة في احتياطي القيمة العادلة (أدوات الدين):

  ٢٫٠٠٧ )٣١٫١٨٦( ١٢٫٧٨٧ )١٤٫٧٥٥(  القيمة العادلة صافي التغير في - 
  ٧٦٨  )٢٫٤١٢(  ٢٫٣٥٦  )٢٫٨٤١(  مخصصات انخفاض القيمةصافي التغير في  - 
 )٣٥٫٤١٢( )٢٢٫٠٧٤( )١٣٫٨١٨( )٥٥٧(  صافي المبلغ المحول إلى بيان الدخل  - 
  

 )٢٣٫٧٠٤( )٦٧٫٠١٣( ٧٫٢٣٩ )١٩٫١١٦( للفترة الدخل الشامل األخر /(الخسارة) 
  

 ٥٢٫٥٠٩ ٨٣٫٥٠٥ ٤١٫٤٤٤ ٧١٫٠٤٦ للفترة مجموع الدخل الشامل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جزءاً ال يتجزأ من المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٥٠إلى  ٧تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 .١الموحدة للمجموعة ُمدرج على الصفحة رقم  إن تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل للمعلومات المالية المرحلية الموجزة
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
   (غير مدقق) -بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد  

   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
  

 الستةفترة       
أشهر المنتهية 

يونيو  ٣٠ في
٢٠٢٢  

   الستةفترة   
ة أشهر المنتهي

 يونيو ٣٠في 
٢٠٢١  

  ألف درهم    ألف درهم    اتيضاحإ  

            األنشطة التشغيلية
      ٧٦٫٢١٣    ١٥٠٫٥١٨  
           الفترة رباحأ

            :تعديالت بسبب
  ١٣٫٢٢٨    ١٦٫٣٥٣      وإطفاء ستهالك ا

  ٧٫٩٩٤    ١٤٫٣٣١      ومكافآت أخرى طويلة األجل مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
  ٤٢٥٫٧٤١    ٤٥٨٫٥٥١    ١٥  القيمة في نخفاض االخسائر صافي 

  )٣٠٫٥٤٨(    )٢٨٫٠٣٦(      وأدوات إسالمية صافي أرباح القيمة العادلة من بيع استثمارات
من خالل الربح أو صافي التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة 

  الخسارة
  
  

  
  

  
٦٫٧٥٧  

    
)٤٫٠٧٠(  

          

شغيلية  قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات أنشطة تتدفقات نقدية من 
                                                                         ومكافآت أخرى طويلة األجل مكافآت نهاية الخدمة للموظفينالتشغيلية وقبل دفع 

      
٦١٨٫٤٧٤  

    
٤٨٨٫٥٥٨  

  )٦٫٧٤٩(    )٦٫١٥٢(      رى طويلة األجلومكافآت أخ دفع مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
  ١٫١٩٩٫٣٦٠    )٨٨٠٫١٦٦(      المركزيمصرف تغير في مبالغ مستحقة من ال

  )٢٠٫٢٩٧(    )٦٠٤٫٩٢٧(      ومؤسسات مالية تغير في مبالغ مستحقة من بنوك
  )٨٥٦٫٢٧٤(    )٢٫٥٥٨٫٢٣٢(      والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي تغير في القروض 

  )٩٠٫٠٧٨(    ١٣٧٫٦١٧      ت أخرىتغير في موجودا
  )٩١٫٩٧٥(    ٢٠٣٫٧٥٦      تغير في مبالغ مستحقة لبنوك

  ٦٣٫٤٨٧    )٣٥٩٫٨٣١(      الودائع اإلسالمية للعمالءو عمالءالتغير في ودائع 
  ٦٨٫٣٢٦    )٥٫٣٣٢(      تغير في مطلوبات أخرى

  ٧٥٤٫٣٥٨    )٣٫٤٥٤٫٧٩٣(       تشغيليةالنشطة الناتج من األ(المستخدم في) /  صافي النقد
  

  األنشطة االستثمارية
          

  )٢٨٫٩٠٤(    )٣٦٫٥٣٠(      وأعمال رأسمالية قيد اإلنجاز شراء ممتلكات ومعدات
  )١٫٣٩٨٫٩٩٢(    )٣٫٩٣٠٫٦٦٠(      شراء استثمارات وأدوات إسالمية 

  ١٫٧٣٦٫٣٤٥    ٣٫١٢٦٫١٧٧      وأدوات إسالمية من بيع استثمارات عوائد

  ٣٠٨٫٤٤٩    )٨٤١٫٠١٣(      االستثمارنشطة أ لناتج منا(المستخدم في) /  صافي النقد
            

  األنشطة التمويلية
  

          

  ٤٤٠٫٧٦٠    ٢٥٧٫١١٠      قروض ألجلعوائد من 
  )٣٦٧٫٣٠٠(    )٥١٤٫٢٢٠(      سداد قروض ألجل

  )٣٧٫٧٦٣(    )٣٧٫٧٦٣(      قسائم مدفوعة على األوراق المالية للشق األول من رأس المال 

  ٣٥٫٦٩٧    )٢٩٤٫٨٧٣(      أنشطة التمويل م في) /الناتج منالمستخد( صافي النقد
  

  ١٫٠٩٨٫٥٠٤    )٤٫٥٩٠٫٦٧٩(      في حكمهفي النقد وما  التغيرصافي 

  ٣٫٣٧٧٫٨٩٩    ٤٫٥٤٠٫٠٣٦      الفترةفي بداية  في حكمه نقد وما

  ٤٫٤٧٦٫٤٠٣    )٥٠٫٦٤٣(   ١٩  الفترةفي نهاية  في حكمهنقد وما 
            
  
 

 جزءاً ال يتجزأ من المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٥٠إلى  ٧ة على الصفحات من تشّكل اإليضاحات المدرج
.١إن تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل للمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة ُمدرج على الصفحة رقم 
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  (غير مدقق)  -في حقوق الملكية المرحلي الموحد  بيان التغيرات

  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية في أشهر الستةلفترة 

  
  
  
  

 جزءاً ال يتجزأ من المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٥٠إلى  ٧المدرجة على الصفحات من تشّكل اإليضاحات 
 .١إن تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل للمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة ُمدرج على الصفحة رقم 

  
  
  
  
  

 درهمألف 

 رأس 
 المال

  احتياطي 
 قانوني

  احتياطي
 خاص

احتياطي القيمة 
 العادلة

أرباح توزيعات 
 مقترحة

  أرباح
 محتجزة

احتياطي 
  القيمةانخفاض 

لشق أوراق مالية ل
األول من رأس 

 المال

 موعالمج

  
  ٥٫٦٧٢٫٢٥٩ ١٫٢٨٥٫٥٥٠ ٢٨٣٫٤٦٩ ٥٩٧٫٩٤٣ - ٩٢٫٥٨٣ ٥٦١٫٨٩٩ ٩٣٦٫٠٥٣ ١٫٩١٤٫٧٦٢  ٢٠٢١يناير  ١في 

  ٧٦٫٢١٣  -  -  ٧٦٫٢١٣  -  -  -  -  -  ربح الفترة 
  )٢٣٫٦٣٥(  -  -  ٦٩  -  )٢٣٫٧٠٤(  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى للفترة

  ٥٢٫٥٧٨  -  - ٧٦٫٢٨٢  - )٢٣٫٧٠٤(  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة
  

مخصصات فائضة حسب متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
  -  -  )١٣٫٢٦٤(  ١٣٫٢٦٤  -  -  -  -  -  )٢- ١٠(إيضاح  ٩المركزي على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  )٣٧٫٧٦٣(  -  -  )٣٧٫٧٦٣(  -  -  -  -  -  قسائم مدفوعة على األوراق المالية للشق األول من رأس المال
  

  ١٫٣٩٣  -  -  ١٫٣٩٣  -  -  -  -  -  )٢٢أثر الزكاة (إيضاح 

 ٥٫٦٨٨٫٤٦٧ ١٫٢٨٥٫٥٥٠ ٢٧٠٫٢٠٥ ٦٥١٫١١٩ - ٦٨٫٨٧٩ ٥٦١٫٨٩٩ ٩٣٦٫٠٥٣ ١٫٩١٤٫٧٦٢  ٢٠٢١ يونيو ٣٠في 

  
  ٥٫٦٧٥٫٦٦٣ ١٫٢٨٥٫٥٥٠ ١٨٩٫٦٧٤ ٦٣٥٫٣٩٦ - ٤٤٫٠٤١ ٥٧٣٫٤٢٤ ٩٤٧٫٥٧٨ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٢٢يناير  ١في 

 ١٥٠٫٥١٨  -  - ١٥٠٫٥١٨  - -  -  -  -  ربح الفترة 
 )٦٠٫٨٣٥(  -  -  ٦٫١٧٨  - )٦٧٫٠١٣(  -  -  - للفترة ة األخرىالشامل الخسارة

  ٨٩٫٦٨٣  -  - ١٥٦٫٦٩٦  - )٦٧٫٠١٣(  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة
مخصصات فائضة حسب متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

  -  -  )١٧٫٦٧٦(  ١٧٫٦٧٦  - -  -  -  -  )٢- ١٠(إيضاح  ٩الية رقم المركزي على المعيار الدولي إلعداد التقارير الم

  )٣٧٫٧٦٣(  -  -  )٣٧٫٧٦٣(  - -  -  -  -  قسائم مدفوعة على األوراق المالية للشق األول من رأس المال

 ٥٫٧٢٧٫٥٨٣ ١٫٢٨٥٫٥٥٠ ١٧١٫٩٩٨  ٧٧٢٫٠٠٥ - )٢٢٫٩٧٢( ٥٧٣٫٤٢٤ ٩٤٧٫٥٧٨ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ في
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  ةشركة مساهمة عام –بنك الفجيرة الوطني  
  المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال     

  

  

  الشكل القانوني واألنشطة   . ١
  

 البنك عملياته المتحدة. يزاول العربية اإلمارات دولة قوانين بموجب مسجلة عامة مساهمة شركة هو) البنك( الوطني الفجيرة بنك إن
 بتاريخ عملياته بدأقد مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. و قبل من ١٩٨٤ أغسطس ٢٩ في صادر مصرفي ترخيص بموجب

قائمة المساهمين  تضمنت .٢٠٠٥ أكتوبر ٢٣ بتاريخ المالية لألوراق أبوظبي سوق في البنك أسهم إدراج وتم. ١٩٨٤ سبتمبر ٢٠
 .ات الحكوميةمؤسسة دبي لالستثماروذ.م.م  عيسى صالح القرقوشركة  حكومة الفجيرة - القتصاد الصناعة وادائرة الرئيسيين في البنك 

  
  

عشر، الممتدة في  الخمسة فروعهشبكة  خالل من تنفيذها يتم التي التجارية المصرفية في مزاولة األعمال للبنك الرئيسي النشاط يتمثل
  .لكترونيةاخدمة مصرفية والشارقة، متضمنة وحدة  ودبي وأبوظبي من إمارة الفجيرة كل في ،جميع أنحاء دولة االمارات العربية المتحدة

  
  له بالكامل وهي: تينمملوك تينتابع تينلدى البنك شرك

  
  وتعمل في المنطقة التجارية  ٢٠٠٤شركة إن بي إف للخدمات المالية ش.م.ح التي تأّسست كشركة ذات مسؤولية محدودة في ديسمبر

 .لفجيرة بغرض تقديم خدمات الدعم للبنكالحرة بإمارة ا
 

  (المعدل) إن بي اف ماركتس (كايمان) المحدودة، المسجلة في جزر كايمان كشركة معفاة محدودة بالحصص بموجب قانون الشركات
خدمات الدعم لتقديم  ٢٠١٧يناير  ٣١لجزر كايمان وُمنظمة من قبل مكتب التسجيل العام لحكومة جزر كايمان. لقد تأسست الشركة في 

المقابلة وفقاً لشروط وأحكام الرابطة  / األطراف المالية والمشتقات مع المؤسساتللبنك للدخول في معامالت صرف العمالت األجنبية 
  الدولية للمقايضات والمشتقات (إيسدا).

  
  

(يشار إليهم  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠المنتهية في  شهرأ الستة فترةلالتابعة  اتهالبنك وشرك ،الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلوماتتشمل 
  "المجموعة").   لفظ معاً ب

  

  
  . المتحدة العربية اإلمارات دولة الفجيرة، ،٨٨٧ ب.ص عبدهللا، بن حمد شارع هو للمجموعة المسجل إن العنوان

  
  

  أساس اإلعداد.  ٢
  

   بيان االلتزام
  

: ٣٤، معيار المحاسبة الدولي رقم التقارير الماليةالدولية إلعداد معايير لدة وفقاً لالموحالمرحلية الموجزة المالية  المعلوماتتم إعداد 
 التقارير المالية المرحلية الصادرة من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية.

  
كات") ودخل ("قانون الشر ٢٠٢١لعام  ٣٢، صدر القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ٢٠٢١سبتمبر  ٢٠في 

إن المجموعة في  .٢٠١٥لعام  ٢القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  حل محلو ٢٠٢٢يناير  ٢حيز التنفيذ في 
، وسيتم تطبيق المتطلبات في موعد أقصاه ٢٠٢١لعام  ٣٢صدد مراجعة أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

 ن تاريخ السريان.عام واحد م
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية

  (تابع) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال 

  
  (تابع) أساس اإلعداد.  ٢

  
مصرف اإلمارات العربية المتحدة  منفصل وفقاً لإلرشادات الصادرة عن ) بشكل٣ازل (بالدعامة الثالثة التفاقية إفصاحات بعرض  المجموعة قامت

  .المركزي
  

  

وية الموحدة الكاملة والمعدة تتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية السنال 
ً وفق ً ير المالية ويجب قراءتها جنبتقارللمعايير الدولية لل ا وللسنة المنتهية  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في  ا

  في ذلك التاريخ.
  

للمجموعة  ةعند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة، كانت األحكام المهمة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبي
وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ باستثناء  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١والمصادر الرئيسية للتقدير هي نفسها تلك المطبقة على البيانات المالية الموحدة كما في 

  .٣يضاح رقم التقديرات الجديدة الموضحة في اإلاألحكام و
  

 

  . السياسات المحاسبية الهامة٣
  

  محاسبيةالتغيرات في السياسات ال
  

السنوية الموحدة  تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية
 .٢٠٢٢ يناير ١، باستثناء اعتماد معايير جديدة سارية المفعول اعتباراً من ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للمجموعة للسنة المنتهية في 

  
  الموجزة الموحدة المرحلية لتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة في المعلومات المالية العداد امعايير الدولية ال
  

ي أالعداد اتم تطبيق المعايير الدولية  دأ ف ي تب رات السنوية الت ى الفت ول عل ارية المفع ي أصبحت س دلتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية الت  و بع
ى  ٢٠٢٢ينايـر  ١ تاريخ ـر جوهري عل ذكور، أي تأثي و م في هذه المعلومات المالية المرحلية. ولم يكن لتطبيق هذه المعايير المعدلة، باستثناء ما ه

ً لم تقم المجموعة  المبالغ المعروضة للفترات الحالية والسابقة. ً  والذيبتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل تم إصداره  مسبقا  بعد. لم يصبح ساريا
  

  المرحلة الثانية –اإلفصاح عن إعادة تشكيل أسعار الفائدة بين البنوك 
  

المرحلة الثانية، والذي يقوم بتعديل  –بإصدار إعادة تشكيل أسعار الفائدة بين البنوك  الدولية المحاسبيةمجلس المعايير ، قام ٢٠٢٠في أغسطس 
والقياس والمعيار  االعترافاألدوات المالية :  ٣٩األدوات المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم  – ٩ية رقم المعيار الدولي إلعداد للتقارير المال
العداد : عقود التأمين والمعيار الدولي ٤األدوات المالية: اإلفصاحات، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٧الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  اإليجار. دعقو١٦الية رقم لتقارير الما
  

إعفاءات مؤقتة تسمح لعالقات التحوط الخاصة بالبنك باالستمرار عند استبدال معيار  توفر المرحلة الثانية من إعادة تشكيل أسعار الفائدة بين البنوك
نات التحوط ووثائق التحوط. ويتضمن ذلك إعادة من المخاطر. تتطلب اإلعفاءات من البنك تعديل تعييبأسعار مرجعية بديلة خالية سعر الفائدة الحالي 

الخالية من  تعريف المخاطر المحوطة لمرجعية الفائدة الخالية من المخاطر، وإعادة تعريف وصف أداة التحوط و/ أو البند المحوط لإلشارة إلى الفائدة
بحلول نهاية فترة البيانات المالية التي يتم فيها االستبدال. بالنسبة  وتعديل طريقة تقييم فعالية التحوط. يجب إجراء تحديثات على وثائق التحوط المخاطر

يجوز للبنك  للتقييم بأثر رجعي لفعالية التحوط، يجوز للبنك أن يختار التحوط على أساس التحوط إلعادة تغيير القيمة العادلة التراكمية إلى الصفر.
ً ومحوتحديد سعر فائدة كمُ  ط للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المحوط، بشرط أن يكون عنصر كون مخاطر غير محدد تعاقديا

ً  يعتبرخلصت أنه تأثير المرحلة الثانية ومخاطر سعر الفائدة قابالً للتحديد بشكل منفصل. قامت المجموعة بتقييم  على المعلومات المالية  ليس جوهريا
  المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.

  
مية نظراً الستخدامها لعب أسعار الفائدة السائدة بين البنوك، مثل سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن (ليبور)، دوراً مهماً في األسواق المالية العالت

  كأسعار مرجعية للمشتقات والقروض واألوراق المالية، وكمعايير في تقييم األدوات المالية.
  
  

  



  9 
 

  

  ركة مساهمة عامةش –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية

  (تابع)٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  

  

  (تابع).    السياسات المحاسبية الهامة ٣
  

  

  (تابع)الموجزة الموحدة حلية المرلتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة في المعلومات المالية عداد االمعايير الدولية ال

  
ي السوق إلى إن عدم اليقين في نزاهة أسعار الفائدة السائدة بين البنوك في السنوات األخيرة دفع الجهات التنظيمية والبنوك المركزية والمشاركين ف

ي يتم قيادتها من قبل المساهمين في األسواق العمل على التحول إلى أسعار مرجعية بديلة خالية من المخاطر. هذا وقد اقترحت مجموعات العمل الت
بصورة تدريجية. إن التقدم المحرز في التحول إلى هذه األسعار المرجعية  ليتم تطبيقهابديلة من المخاطر في الدول المعنية أسعار مرجعية خالية 

  .٢٠٢٢يناير  ١دة بين البنوك لما بعد الجديدة أسفر عن درجة عالية من عدم اليقين في مستقبل األسعار المرجعية للفائدة السائ
  
واستبدالها ببعض  ،٢٠٢١ديسمبر  ٣١إيقاف العمل بمعظم أسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندن وأسعار الفائدة السائدة بين البنوك األخرى بعد  سيتم     

 .٢٠٢٣يونيو  ٣٠دوالر األمريكي حيث قد يتم تأجيل الوقف حتى األسعار المرجعية البديلة، باستثناء بعض أسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندن بال
  .أسعار الفائدة السائدة بين البنوك ومعظم وحدات األعمال ووظائف الدعم بالمجموعةمن يغطي التحول 

  
(و)  ٥ رقمصلة في اإليضاح واإلفصاحات ذات الاإلفصاح عن إعادة تشكيل أسعار الفائدة بين البنوك تفاصيل  باإلضافة إلى ذلك، يمكن الرجوع إلى

  .وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للمجموعة كما في  البيانات المالية الموحدة من
  

  تعديالت ضيقة النطاق وتحسينات سنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  

حول  ٣لتقارير المالية رقم عداد امرجعاً في المعيار الدولي ال 'اندماجات األعمال' ٣رقم لتقارير المالية عداد اتحّدث التعديالت على المعيار الدولي ال
  اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية لعمليات اندماج األعمال.

 
على الشركة أن تقتطع من تكلفة الممتلكات والمنشآت  'اتالممتلكات والمنشآت والمعد' ١٦تحظر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

حصالت والمعدات المبالغ المستلمة من بيع األصناف المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل الستخدامه المقصود. وبدالً من ذلك، ستعترف الشركة بمت
  البيع والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة.

 
التكاليف التي تأخذها الشركة في  'المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة' ٣٧المحاسبي الدولي رقم  تحدد التعديالت على المعيار

  .اً ييم ما إذا كان العقد سيكون خاسرعين االعتبار عند تق
 

واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار  'لماليةاألدوات ا' ٩لتقارير المالية رقم عداد اتُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي ال
 .'عقود اإليجار' ١٦لتقارير المالية رقم عداد االدولي ال

  
  الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل مبكروالتعديالت والتفسيرات المعايير 

  
  عرض البيانات '، ١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت  -  تصنيف المطلوبات 'المالية
أن  'عرض البيانات المالية'، ١على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

على  اً متداولة أو غير متداولة، اعتمادالمطلوبات مصنفة إما كمطلوبات 
الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف بتوقعات 

أو األحداث الالحقة بعد تاريخ التقرير (على سبيل المثال، استالم  المنشأة
ً أو خرق تعهد). يوضح التعديل أيض تنازل ما يعنيه المعيار المحاسبي  ا

 عند اإلشارة إلى "تسوية" التزام. ١الدولي رقم 
  

  
  
  
  

مؤجلة حتى الفترات المحاسبية التي 
  ٢٠٢٤يناير  ١ال تبدأ قبل 

 

  الضريبة المؤجلة  -  ١٢ر المحاسبي الدولي رقم على المعياالتعديل
 - ذات الصلة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة

تتطلب هذه التعديالت من الشركات االعتراف بالضريبة المؤجلة على 
المعامالت التي، عند االعتراف المبدئي، تؤدي إلى نشوء مبالغ متساوية 

  .ضريبة والقابلة للخصممن الفروق المؤقتة الخاضعة لل

  
  

  ٢٠٢٣يناير  ١
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية

  (تابع)٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  

  

  (تابع).    السياسات المحاسبية الهامة ٣
  

  

  (تابع) الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل مبكررات والتعديالت والتفسيالمعايير 

  
  الخاص  ٢، وبيان الممارسة رقم 'عرض البيانات المالية' ١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

بية والتغيرات السياسات المحاس' ٨لتقارير المالية، والمعيار المحاسبي الدولي رقم عداد ابالمعايير الدولية ال
  'في التقديرات المحاسبية واألخطاء

 
، لمطالبة 'عرض البيانات المالية'، ١قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  الشركات باإلفصاح عن معلومات حول سياستها المحاسبية الجوهرية بدالً من سياساتها المحاسبية الهامة. 
 

ً عديل أيضيوضح الت أنه من المتوقع أن تكون معلومات السياسات المحاسبية جوهرية إذا لم يكن مستخدمو  ا
البيانات المالية قادرين بدونها على فهم المعلومات الجوهرية األخرى في البيانات المالية. عالوة على ذلك، يوضح 

عن معلومات السياسات المحاسبية غير  أنه ال يلزم اإلفصاح )١(التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  الجوهرية. ومع ذلك، إذا تم اإلفصاح عنها، فال ينبغي أن تحجب معلومات السياسات المحاسبية الجوهرية.

 
ً دعم هذا التعديل، قام المجلس أيضل لتقارير المالية، عداد االخاص بالمعايير الدولية ال ٢بتعديل بيان الممارسة رقم  ا

ألهمية"، لتوفير إرشادات حول كيفية تطبيق مفهوم األهمية النسبية على إفصاحات السياسات "إصدار أحكام ا
  المحاسبية.

 
السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية '، ٨يوضح التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

اسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات ، كيف يجب على الشركات التمييز بين التغييرات في السي'واألخطاء
المحاسبية. إن التمييز مهم، ألن التغييرات في التقديرات المحاسبية يتم تطبيقها على أساس مستقبلي على 
المعامالت المستقبلية واألحداث المستقبلية األخرى، ولكن التغييرات في السياسات المحاسبية يتم تطبيقها بشكل 

  المعامالت السابقة واألحداث السابقة األخرى وكذلك الفترة الحالية. عام بأثر رجعي على
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠٢٣يناير  ١
  
  
  
  
  
  
  

ً بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية المستقبلية وتعتزم تطبيقها، حيثما يك ون مالئماً، عندما تقوم المجموعة حاليا
  مفعول.تصبح سارية ال

  
ومبالغ المحاسبية  يقتضي من اإلدارة استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياساتالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إن إعداد 

نطوي على درجات ت عدةالموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المعلنة. تستند هذه التقديرات بضرورة الحال على افتراضات حول عوامل 
إعداد المعلومات وعند  وعدم اليقين، وبالتالي قد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى تغيرات في المستقبل على هذه التقديرات. األحكاممختلفة من 

ة للمجموعة والمصادر الرئيسية فإن األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبيالمالية المرحلية الموجزة الموحدة، 
وللسنة المنتهية في ذلك  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المدققة كما في  للتقديرات وحاالت عدم اليقين كانت مماثلة لتلك المطبقة في البيانات المالية الموحدة

  التاريخ.
  

الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم  المعايير لجنة يراتتفس علىأو  ،المنشورةأو تعديالت جديدة قابلة للتطبيق على المعايير  ،ال توجد أي معايير
 جوهريوالتي من المتوقع أن يكون لها تأثير  ٢٠٢٢يناير  ١المفعول ألول مرة للسنة المالية للمجموعة التي تبدأ في سارية إصدارها ولكنها ليست 

  .الموحدة للمجموعةالمرحلية الموجزة المالية  البياناتعلى 
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية

  (تابع)٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
  

 إدارة المخاطر المالية  . ٤

  
ع تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة المدققة كما في إن أهداف وسياسات وإجراءات المجموعة إلدارة المخاطر المالية تتوافق م

  وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  

  قياس القيمة العادلة  ىءمباد(أ) 
  

  .المشاركين في السوق بتاريخ القياسيتم تعريف القيمة العادلة بالسعر الذي يتم استالمه من بيع األصل أو دفعه لنقل االلتزام في معاملة منظمة بين 
  

أسعار السوق المدرجة في سوق نشطة لتلك األداة. تعتبر السوق نشطة في حال كانت  علىالمالية  لألداةعند تحقيق ذلك، تستند القيمة العادلة 
. وفي حال عدم توفر أسعار سوق تمرمسعلى أساس معامالت األصل المالي أو المطلوب المالي تحدث بشكل وحجم كاف لتوفير معلومات التسعير 

أساليب التقييم  تشملمدرجة لألداة المالية أو كانت السوق غير نشطة بالنسبة إلحدى األدوات المالية، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب تقييم. 
المماثلة ذات األسعار الجديرة بالمالحظة. بالنسبة  ألدواتاوطرق التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع الصافية القيمة الحالية  اليبأس

على قيمة  بوضع القيمة العادلة ويتم تحديدها بناءً  الخارجيين مدراء الصناديق يقوملالستثمارات التي تخضع إلدارة مدراء الصندوق الخارجيين، 
وات بتكلفة االستحواذ، بما في ذلك تكاليف المعامالت ناقصاً السوق األساسية لالستثمارات لكل صندوق. وفي كافة الحاالت األخرى يتم قياس األد

  نخفاض في القيمة، إن وجدت.االخسائر 
  

التدفقات النقدية المخصومة، تستند التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى أفضل تقديرات لإلدارة ويكون معدل الخصم هو  أساليبفي حال استخدام 
 لألداة ذات األحكام والشروط المماثلة.  المرحلي الموحد يان المركز الماليالصلة بتاريخ ب يسعر السوق ذ

  
مراعاة المخاطر االئتمانية واألطراف المقابلة للمجموعة، عند االقتضاء. يتم تعديل لتعكس القيم العادلة المخاطر االئتمانية لألداة وتشمل التسويات 

إلى المقدار الذي من نماذج التقييم عوامل أخرى، مثل مخاطر السيولة أو عدم اليقين  بأين النماذج تقديرات القيمة العادلة التي تم الحصول عليها م
  تعتقد المجموعة بموجبه بأن أي طرف ثالث مشارك في السوق سيأخذ ذلك بعين االعتبار في تسعير المعاملة. 

  
المرحلي  ي ستقبضه أو تدفعه المجموعة إلنهاء العقد بتاريخ بيان المركز المالييتم تقدير القيمة العادلة لألدوات المشتقة غير المتداولة بالمبلغ الذ

  االئتمانية الحالية للطرف المقابل.  لجدارةاومع األخذ بعين االعتبار ظروف السوق الحالية  الموحد
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   شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة  الماليةإيضاحات حول المعلومات 
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
  
  )(تابعإدارة المخاطر المالية .    ٤

 
  (ب)   التسلسل الهرمي للقيمة العادلة       

 
عكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء تعمل المجموعة على قياس القيمة العادلة باستخدام التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة الذي ي

  عمليات القياس:
  
   (غير المعدلة) في سوق نشطة ألداة مماثلة. تعتبر األداة المالية مدرجة في سوق نشطة إذا كانت  المدرجة السوق أسعار: ١المستوى

خدمات التسعير أو أو المجموعة أو ات القطاعأو الوسطاء أو التجار أو  سوق المالاألسعار المدرجة جاهزة ومتوفرة باستمرار من 
 السوق الفعلية والمتكررة بانتظام على أساس تجاري بحت. معامالت التنظيمية، وتمثل تلك األسعار  هيئاتال

  
   كان ذلك بطريقة مباشرة (مثل: األسعار) أو غير مباشرة  سواءً  ،أساليب تقييم تستند إلى مدخالت جديرة بالمالحظة :٢المستوى

سعار السوق المدرجة في سوق نشطة لألدوات أتشمل هذه الفئة األدوات التي تم تقييمها باستخدام:  مستمدة من األسعار).مثل: (
حيث تعتبر كافة المدخالت الهامة المباشرة وغير  ،المماثلة واألسعار المدرجة لألدوات المطابقة أو المماثلة أو أساليب التقييم األخرى

 حظة من بيانات السوق. المباشرة جديرة بالمال
  
  غير جديرة بالمالحظة. تشمل هذه الفئة كافة األدوات حيث يشمل أسلوب التقييم  هامةأساليب تقييم باستخدام مدخالت  :٣المستوى

ة. تشمل مدخالت استناداً إلى بيانات جديرة بالمالحظة، والمدخالت غير الجديرة بالمالحظة التي تترك تأثيراً كبيراً على تقييم األدا
غير جديرة  كبيرة مدرجة لألدوات المماثلة حيث يقتضي األمر وجود تعديالت سعارأهذه الفئة األدوات التي تم تقييمها باستخدام 

  افتراضات لكي تعكس الفروق بين األدوات. بالمالحظة أو
  

األدوات المالية: اإلفصاحات، قامت  –المالية لتقارير عداد ا) من المعايير الدولية ال٧وعمالً بمتطلبات اإلفصاح في المعيار رقم (
  المجموعة باإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة ضمن الجدول أدناه: 

  
  
  

  التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: –قياس القيمة العادلة 
  
  
 

  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠
  ألف درهم

  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   القيمة االسمية

          

          إسالمية ات وأدواتاستثمار
  -  -  ١٫٨٨٤٫٨٥٧  -  صكوك إسالمية /سندات دين    
  -  ٢٫٨٠٧  ٤٠٤٫٨٠٠  -  استثمارات أخرى   

  -  )١٢٫٢٧٠(  -  ١٩٫٠٠٦٫٥١٥   عقود آجلة لصرف العمالت األجنبية
  -  ٧  - ٦٫٠٢٧٫٧٧٦  خيارات العمالت

  -  ١٤٫٧٤٤  -  ٥٫٩٠٠٫٠٨١   مشتقات معدالت الفائدة
  -  )٥٫٥٨٩(  -  ٨٣٤٫٢٩٦  مشتقات السلع
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   شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  

  
  (تابع).    إدارة المخاطر المالية ٤
  

  (تابع)(ب)   التسلسل الهرمي للقيمة العادلة     
  

  (تابع)التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  - قياس القيمة العادلة 
  

  
  (مدققة) ٢٠٢١ديسمبر   ٣١     

  ألف درهم      
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   القيمة االسمية

          
    

      
          إسالمية استثمارات وأدوات 

  -  -  ١٫٨٨٥٫٩٧٠  -  صكوك إسالمية /سندات دين  
  -  ٢٫٨٦٢  ٦٤٩٫١٦٩  -  استثمارات أخرى 

  -  ١٣٫٢٨١  -  ٢٠٫١٠٩٫١٨٧   عقود صرف عمالت أجنبية آجلة  
  -  ٦٦  -  ٣٫٣٦٩٫٥٥٨  خيارات العمالت 
  -  ٧٫٩٧١  -  ٥٫٦٩٩٫٦٢٢   مشتقات معدالت الفائدة 
  -  ٢٫٧٦٢  -  ٣٦٩٫٢٤٩  مشتقات السلع 

  
 

 إدارة مخاطر السيولة )ج(
  

  ية المشتقة، المبرمة من قبل المجموعة، في تاريخ الميزانية العمومية مبينة أدناه: المال لألدوات السلبية /اإليجابية العادلة إن القيم 
  
  

  (مدققة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
ة      القيم

  العادلة
ة  القيم

  العادلة 
ة      القيم

  العادلة
ة  القيم

  العادلة 
  
  

  الصافي  السلبية  االيجابية  اإلسمية القيمة  الصافي  السلبية  االيجابية  القيمة اإلسمية  ألف درهم
                  

                  أدوات مشتقة
عقود صرف عمالت 

  )١٢٫٢٧٠(  ٩٤٫٣٩٨  ٨٢٫١٢٨  ١٩٫٠٠٦٫٥١٥  أجنبية آجلة
  

٢٠٫١٠٩٫١٨٧  
  

٥٩٫٥٨٠  
  

٤٦٫٢٩٩  
  

١٣٫٢٨١  
  ٦٦  ٢٢٫٣٢٧  ٢٢٫٣٩٣  ٣٫٣٦٩٫٥٥٨  ٧ ٣٣٫٩٤٢  ٣٣٫٩٤٩ ٦٫٠٢٧٫٧٧٦  خيارات العمالت

  ٧٫٩٧١  ٨٤٫٦٢٧  ٩٢٫٥٩٨  ٥٫٦٩٩٫٦٢٢  ١٤٫٧٤٤  ٥٧٫٣٣٧  ٧٢٫٠٨١  ٥٫٩٠٠٫٠٨١  مشتقات معدالت الفائدة
  ٢٫٧٦٢  ٦٫٨٤٩  ٩٫٦١١  ٣٦٩٫٢٤٩  )٥٫٥٨٩(  ٢١٫١٧٧  ١٥٫٥٨٨  ٨٣٤٫٢٩٦  مشتقات السلع

  ٢٤٫٠٨٠  ١٦٠٫١٠٢  ١٨٤٫١٨٢  ٢٩٫٥٤٧٫٦١٦  )٣٫١٠٨(  ٢٠٦٫٨٥٤  ٢٠٣٫٧٤٦  ٣١٫٧٦٨٫٦٦٨  اإلجمالي
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   عامة شركة مساهمة –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  

  
  (تابع).    إدارة المخاطر المالية ٤
  
  الماليةوالمطلوبات الموجودات (د)         

  
 والقياس  التصنيف         

 

  :والمطلوبات المالية الموجوداتلكل من  الدفتريةقيم فيما يلي القيم العادلة وال         
 
  

  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

  ألف درهم

  بالقيمة العادلة
الربح  من خــالل 

  أو الخسارة

  بالقيمة العادلة
  من خالل

الدخل الشامل 
  اآلخر

  
  مطفأة تكلفة 

  مخصصات
انخفاض القيمة 

(خسائر المتوقعة 
  ائتمان متوقعة)

  
  القيــمة

  ـريـةدفتال
            

            موجودات مالية
مصرف اإلمارات العربية رصدة لدى أنقد و

  ٥٫٦٨٠٫٠٨٢  -  ٥٫٦٨٠٫٠٨٢  -  -  المتحدة المركزي

 ٢٫٤٧٥٫٩٥٥  )٧٫٩١٢( ٢٫٤٨٣٫٨٦٧  -  -  ومؤسسات مالية من بنوك ةمستحقمبالغ 

  ٥٫١٢٥٫٠٤٤  )١٤٫٣١٤( ٢٫٨٤٦٫٨٩٤  ٢٫٢٧٢٫٣٧٢  ٢٠٫٠٩٢  إسالمية  أدواتو ستثماراتا
وسلفيات ومستحقات التمويل روض ق

  ٢٧٫٧٢٤٫٦٧٨  )٢٫٤٦٥٫٥٧٣(  ٣٠٫١٩٠٫٢٥١  -  -  اإلسالمي
  ١٫٩٢٧٫٥٥٢  -  ١٫٩٢٧٫٥٥٢  -  -  خرىأ موجودات

  ٤٢٫٩٣٣٫٣١١  )٢٫٤٨٧٫٧٩٩( ٤٣٫١٢٨٫٦٤٦  ٢٫٢٧٢٫٣٧٢  ٢٠٫٠٩٢  الموجودات المالية مجموع
            

            مالية مطلوبات
  ٣٫٤٦٢٫٩٩٧  -  ٣٫٤٦٢٫٩٩٧  -  -  لبنوك ةمستحقمبالغ 

  ٣١٫٨٣٨٫٩١٤  -  ٣١٫٨٣٨٫٩١٤  -  -  والودائع اإلسالمية للعمالء ودائع العمالء
  ٢٥٧٫١١٠  -  ٢٥٧٫١١٠  -  -  قروض ألجل

  ٢٫٢٠٥٫٨٤٤  ٩٠٫٥٧١  ٢٫١١٥٫٢٧٣  -  -  مطلوبات أخرى
 ٣٧٫٧٦٤٫٨٦٥  ٩٠٫٥٧١ ٣٧٫٦٧٤٫٢٩٤  -  -  مجموع المطلوبات المالية
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   شركة مساهمة عامة –وطني بنك الفجيرة ال
  

  المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  

  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية .    ٤
  

  (تابع)المالية والمطلوبات الموجودات (د)   
  

  

  (مدققة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  ألف درهم

  عادلةبالقيمة ال
الربح  من خــالل 

  أو الخسارة

  بالقيمة العادلة
  من خالل

الدخل الشامل 
  اآلخر

  
  تكلفة مطفأة

  مخصصات
انخفاض القيمة 
(خسائر ائتمان 

  متوقعة)

  
  القيــمة

  دفتـريـةال
            

            موجودات مالية
  مصرف اإلمارات رصدة لدى أنقد و

  ٨٫٠٠٦٫٠٢٣  -  ٨٫٠٠٦٫٠٢٣  -  -  العربية المتحدة المركزي
  ٢٫١٢٩٫٤٢٣  )٨٫٣٨٦(  ٢٫١٣٧٫٨٠٩  -  -  ومؤسسات مالية من بنوك ةمستحقمبالغ 

  ٤٫٣٧٤٫٣٣٦  )٦٫٢٧٤(  ١٫٨٤٢٫٦٠٧  ٢٫٥٣٦٫٢٢٠  ١٫٧٨٣  إسالمية  أدواتو ستثماراتا
والسلفيات ومستحقات التمويل القروض 
  ٢٥٫٦١٤٫٩٠٠  )٢٫١٨٠٫٥٤٩(  ٢٧٫٧٩٥٫٤٤٩  -  -  اإلسالمي
  ٢٫٠٨٦٫٩٧٧  -  ٢٫٠٨٦٫٩٧٧  -  -  خرىأ موجودات

  ٤٢٫٢١١٫٦٥٩  )٢٫١٩٥٫٢٠٩(  ٤١٫٨٦٨٫٨٦٥  ٢٫٥٣٦٫٢٢٠  ١٫٧٨٣  الموجودات المالية مجموع
            

            مالية مطلوبات
  ٢٫١٣٣٫٥٣٩  -  ٢٫١٣٣٫٥٣٩  -  -  لبنوك ةمستحقمبالغ 

  ٣٢٫١٩٨٫٧٤٥  -  ٣٢٫١٩٨٫٧٤٥  -  -  والودائع اإلسالمية للعمالء ودائع العمالء
  ٥١٤٫٢٢٠  -  ٥١٤٫٢٢٠  -  -  قروض ألجل

  ٢٫٢٣٨٫٧٨٦  ٨٨٫٠٤٢  ٢٫١٥٠٫٧٤٤  -  -  مطلوبات أخرى
  ٣٧٫٠٨٥٫٢٩٠  ٨٨٫٠٤٢  ٣٦٫٩٩٧٫٢٤٨  -  -  المالية المطلوبات مجموع

  
  

 ١.١٫٨٤٦:  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١(  مليون درهم ٨.٢٫٧٢٥التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة لالستثمارات واألدوات اإلسالمية بلغت القيمة العادلة لألدوات 
ة تقارب تعتبر اإلدارة أن القيم الدفترية لجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة في البيانات المالية الموحد رهم).مليون د

  قيمتها العادلة.
  

  أجرت المجموعة تحليالً مفصالً لنماذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية وتحليل خصائص تدفقاتها النقدية.
  

  تمثل مخصصات انخفاض القيمة المدرجة تحت المطلوبات األخرى الخسائر االئتمانية المتوقعة لبنود خارج الميزانية العمومية.
  

 
  

   ) مخاطر السوقهـ(
   

  األدوات المالية المشتقة
  
  .األساسية األدوات في بالمتغيرات رالتي تتأث المالية المشتقات معامالت من متعددة أنواع في االعتيادي العمل سياق خالل المجموعة تدخل

 
 :التالية الثالث الخصائص بجميع وتتميز آخر عقد أو مالية أداة هي المشتقة األداة إن

  
ً  قيمتها تتغير ) ١(  أو األسعار مؤشر أو األجنبي أسعار الصرف أو السلع أسعار أو المالية األدوات أسعار أو الفائدة أسعار من أي في للتغير تبعا

 مرتبط غير المالية غير للمتغيرات بالنسبة التغير عامل يكون أن شريطة المتغيرات األخرى أو االئتماني المؤشر أو االئتماني التصنيف أو المعدالت
ً  عليه العقد (يطلق أطراف بأحد  )؛'األساسي الطرف' أحيانا

 



  16 
 

       
  

   شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة  ليةإيضاحات حول المعلومات الما
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  

  
  (تابع).    إدارة المخاطر المالية ٤
  

  (تابع)(هـ)   مخاطر السوق 
  

  (تابع) األدوات المالية المشتقة         
 

 
ً مطلو يكن قد مما أقل مبدئي استثمار صافي أو مبدئي استثمار صافي تتطلب ال ) ٢(  على تنطوي أن يتوقع التي من العقود أخرى ألنواع با

 و السوق؛ عوامل في للتغيرات مشابهة استجابة
  

 .مستقبلي تاريخ في تسديدها تمي  ) ٣(
  
 

ومشتقات معدالت الفائدة ومشتقات السلع  آجلة، عمالت أجنبية صرف عقود المجموعة قبل من المبرمة المشتقة المالية األدوات تتضمن
  مالت.وخيارات الع

  

كجزء من أنشطة إدارة الموجودات والمطلوبات من أجل التقليل من التعرض  التحوط ألغراض المشتقة المالية األدوات المجموعة تستخدم
  للتقلبات في أسعار الفائدة.

  
توثيق عالقة التحوط تقوم المجموعة باستخدام مقايضات أسعار الفائدة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة. في جميع هذه الحاالت، يتم 
  واألهداف بما في ذلك تفاصيل البند المحوط وأداة التحوط بشكل رسمي وتحتسب المعامالت بناًء على نوع التحوط.

  
على حساب عالقات  لقيم الموجبة (الموجودات) والقيم السلبية (المطلوبات) للقيمة العادلة لألدوات المالية المشتقةين الجدول التالي اويب

  :التحوط
  

  

  القيمة االسمية  المطلوبات  الموجودات   أداة التحوط
        

        (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠
        ألف درهم

        كتحوطات القيمة العادلة بها محتفظ مشتقات
  ٢١٦٫٣١٨  -  ١٨٥  مقايضات أسعار الفائدة

  ٢١٦٫٣١٨  -  ١٨٥  المشتقة المالية إجمالي األدوات
        

        أداة التحوط
        

  (مدققة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  ألف درهم

      

        القيمة العادلة  كتحوطات بها محتفظ مشتقات
  ١٧٨٫١٤١  ٥٫٣٠٢  -      مقايضات أسعار الفائدة

  ١٧٨٫١٤١  ٥٫٣٠٢  -  المشتقة المالية إجمالي األدوات
  

 
) والمبلغ المتراكم لتسويات مليون درهم  ١٩٧٫٣: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( درهممليون  ٢١٢٫٤القيمة الدفترية لالستثمارات (البند المحوط) هي 
/ الخسائر المنسوبة  األرباح). بلغت مليون درهم ٥٫٣: ٢٠٢١ديسمبر ٣١( درهم مليون ٠٫٢القيمة العادلة لالستثمارات (البند المحوط) هو 

ر الفائدة (أداة تحوط) وعلى مقايضات سعمليون درهم)  ٥٫٣: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( درهم مليون ٠٫٢إلى مخاطر التحوط لالستثمارات 
 ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ في الفترة المنتهية في جميع التحوطات كانت فعالة بالكامل  .)مليون درهم ٥٫٣: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( درهم مليون٠٫٢

  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١السنة المنهية في و
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   شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

  لموجزة الموحدة المرحلية ا إيضاحات حول المعلومات المالية
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
  

  

  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزينقد وأرصدة لدى  . ٥
  

 وييون ٣٠  
٢٠٢٢  

مبر  ٣١   ديس
٢٠٢١  

  ألف درهم    ألف درهم  
  مدققة    غير مدققة  
        

  ٢٧٢٫٦٨٥    ٢٥٤٫٦٨٩  نقد في الصندوق
  ٦٫٠١٣٫٣٦٦   ٤٫١٠٧٫٣٧٦  إلمارات العربية المتحدة المركزي مصرف اشهادات إيداع لدى 

دة المركزي دة أخرى لدى ـرصأ مصرف اإلمارات العربية المتح
  )١-٥يضاح (إ

  
١٫٣١٨٫٠١٧ 

 
  

  
١٫٧١٩٫٩٧٢  

  ٨٫٠٠٦٫٠٢٣    ٥٫٦٨٠٫٠٨٢  
    

  
  
  

   مليون درهم ١٫٣١٨بقيمة  نظامينقدي ودائع احتياطي المركزي  العربية المتحدة اإلمارات مصرفخرى لدى األرصدة تتضمن األ  ١-٥
  مليون درهم). ٤.١٫٧٢٠: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١(       

  
  

        مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية. ٦

  يونيو ٣٠  
٢٠٢٢   

مبر  ٣١   ديس
٢٠٢١  

  ألف درهم    ألف درهم  
  مدققة    غير مدققة  
        حسب النوع  ١-٦

  ٥١٢٫١٢٢    ٢٥٧٫١١٠  ودائع
  ٩٩٢٫٠٨٤    ٨٤٤٫٩٤٤  جارية / ودائع ألجلأرصدة في حسابات 
  ٦٣٣٫٦٠٣    ١٫٣٨١٫٨١٣  كمبياالت مخصومة

  ٢٫١٣٧٫٨٠٩    ٢٫٤٨٣٫٨٦٧  
  )٨٫٣٨٦(    )٧٫٩١٢(  )١-١٠ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة (خسائر االئتمان المتوقعة) (إيضاح 

  ٢٫١٢٩٫٤٢٣   ٢٫٤٧٥٫٩٥٥  
  

ابات ال٢٠٢٢يونيو  ٣٠ كما في ة ، تتضمن األرصدة في الحس ع /جاري ة ،ألجل الودائ ة بقيم م ١١١٫٦ ضمانات نقدي ون دره ديسمبر  ٣١( ملي
  .مليون درهم) فيما يتعلق بالقيمة العادلة السالبة للمشتقات، وفقاً التفاقيات مع األطراف المقابلة بين البنوك  ١٢٥: ٢٠٢١

  

غ  ة بمبل ع وكال ة ودائ وك ومؤسسات مالي ن بن م مل ٣٦٫٧تتضمن المبالغ المستحقة م ون دره م ٧٣٫٥: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١(ي ون دره ي ملي ) الت
  خالل نافذة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية تسمى إن بي اف اإلسالمي. تضطلع بها من

  

غ  ك بمبل م  ٨.١٫٣٨١تتضمن المبالغ المستحقة من بنوك ومؤسسات مالية محفظة خصم مخاطر البن ون دره  ٦٣٣٫٦: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١(ملي
  عم األعمال التجارية لعمالء.مليون درهام) لد

 
  

  بحسب المنطقة الجغرافية  ٢-٦

  يونيو ٣٠ 
 ٢٠٢٢  

مبر  ٣١   ديس
٢٠٢١  

  ألف درهم    ألف درهم  

  مدققة    غير مدققة  
        

  ٥٣٨٫٩٨٤    ٣١٤٫٤٨٣  دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ٢٣٩٫٩٤٠    ٤٢٢٫٠٩٠  دول مجلس التعاون الخليجي

  ٥١٠٫٦٤٨    ٦٧٧٫٣٨٨  أوروبا
  ٤٥٣٫٥٢٨    ٢٢١٫٦٦٥  ريكتاناألم

  ٣٩٤٫٧٠٩    ٨٤٨٫٢٤١  أخـــرىدول 
  ٢٫١٣٧٫٨٠٩   ٢٫٤٨٣٫٨٦٧  

  )٨٫٣٨٦(   )٧٫٩١٢(  )١-١٠ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة (خسائر االئتمان المتوقعة) (إيضاح 
  ٢٫١٢٩٫٤٢٣    ٢٫٤٧٥٫٩٥٥  
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   شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 

  

  المرحلية الموجزة الموحدة  ةإيضاحات حول المعلومات المالي
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
  
 (تابع)مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية  . ٦

  
  (تابع)بحسب المنطقة الجغرافية   ٢-٦ .٧

  يونيو ٣٠  
 ٢٠٢٢  

مبر  ٣١   ديس
٢٠٢١  

  ألف درهم    ألف درهم  

  مدققة    غير مدققة  
إعادة من بنوك ومؤسسات مالية على أساس  ةالمستحق بالغالم محفظة فيما يلي       

  توزيع المخاطر:
  

      

  ٤٦٧٫٥٤٦    ٢٥٢٫٣١٧  دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ٢٣١٫٢٦٨    ٣٨٥٫٣١٩  دول مجلس التعاون الخليجي

  ٧٢٤٫١١١   ١٫٠٦٣٫٣٦٨  أوروبا
  ٢٢٥٫٣٨٤    ١١٠٫٦٨٤  األمريكتان

  ٤٨٩٫٥٠٠    ٦٧٢٫١٧٩  أخـــرىدول 
  ٢٫١٣٧٫٨٠٩    ٢٫٤٨٣٫٨٦٧  

  )٨٫٣٨٦(   )٧٫٩١٢(  )١-١٠ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة (خسائر االئتمان المتوقعة) (إيضاح 
  ٢٫١٢٩٫٤٢٣    ٢٫٤٧٥٫٩٥٥  

  
  بحسب العملة  ٣-٦

  ديسمبر  ٣١     يوينو ٣٠  

  ٢٠٢١    ٢٠٢٢  
  ألف درهم  

  غير مدققة
  ألف درهم  

  مدققة
        

  ٢٦٢٫٢٩٢    ١٥٤٫٠٩٢  درهم إماراتي
  ١٫٣٩٥٫٦٦٦   ١٫٨٣١٫٣٧٥  ر أمريكيدوال
  ٣٦٫٨١٩    ٨٠٫٤٣٠  يورو
  ١٣٣٫٢٢٣    ١٫٣٤٤  استرليني جنيه
  ١٢٫٧٩٦    ٢٫٠٤٨  ذهب أوقية

  ٢٩٧٫٠١٣    ٤١٤٫٥٧٨  أخرى عمالت

  ٢٫١٣٧٫٨٠٩    ٢٫٤٨٣٫٨٦٧  
  )٨٫٣٨٦(    )٧٫٩١٢(  )١-١٠ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة (خسائر االئتمان المتوقعة) (إيضاح 

  ٢٫١٢٩٫٤٢٣    ٢٫٤٧٥٫٩٥٥  
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   شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
  
  (تابع). مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية ٦
  
  ةجيخار ةائتماني اتوفقاً لتصنيف ٤-٦

   يونيو ٣٠  
٢٠٢٢  

   ألف درهم

 
 
  

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١  

   ألف درهم
  مدققة    غير مدققة  

  

AA ١٫١٦٠    ٢٫٥٨٨  
AA-   ٣٩٫٤٨٠    ١٠٫٨٣٤  
A+ ٤٨٫٤٩٦    ١١٩٫١٨٩  

A ٢١٩٫٦٣٤    ٧٦٦٫٥٢٤  
A- -    ٤٥٠٫٢٨٣  

BBB+  ٧٥٩٫٩٣٤    ٧٠٣٫٩٩٨  
BBB ١٩٫٥٨٨   ٦٠٫٩٨٩  

BBB- ٥٩٩٫٢٣٤   ٨١٩٫٧٤٥  وأدنى  
  ٢٫١٣٧٫٨٠٩   ٢٫٤٨٣٫٨٦٧  

  )٨٫٣٨٦(   )٧٫٩١٢(  )١-١٠ناقصاً: مخصصات  انخفاض القيمة (خسائر االئتمان المتوقعة) (إيضاح 

  ٢٫١٢٩٫٤٢٣  ٢٫٤٧٥٫٩٥٥  
  
  

  حسب المرحلة تحليل المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية ٥-٦
  

للمبالغ تمثل القيمة الدفترية اإلجمالية  قة من البنوك والمؤسسات المالية.المستحللمبالغ االئتمان  جدول التالي تحليل التعرض لمخاطرال يتضمن
لمخاطر االئتمان على هذه لتعرض المجموعة الحد األقصى ، األرباح المستحقة /ئدالفوابما في ذلك المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية، 

  الموجودات:
   (غير مدققة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠               

  
    

  المجموع    ٣المرحلة     ٢المرحلة     ١المرحلة     درهم ألف

  ةمستحقمبالغ 
    

٢٫٤٨٤٫٠٠٥  
    

-  
  
  

  
-  

    
٢٫٤٨٤٫٠٠٥  

مخصصات االنخفاض في القيمة (خسائر 
  )٧٫٩١٢(   -  -    )٧٫٩١٢(    )١-١٠(إيضاح االئتمان المتوقعة) 

  ٢٫٤٧٦٫٠٩٣   -  -    ٢٫٤٧٦٫٠٩٣    القيمة الدفترية
          
   (مدققة) ٢٠٢١مبر ديس ٣١               

  
    

  المجموع    ٣المرحلة     ٢المرحلة     ١المرحلة     ألف درهم

  ةمستحقمبالغ 
    

٢٫١٣٨٫٣١٤  
    

-  
    

-  
    

٢٫١٣٨٫٣١٤  
مخصصات االنخفاض في القيمة (خسائر 

  )١-١٠(إيضاح االئتمان المتوقعة) 
  

)٨٫٣٨٦(   -   -     )٨٫٣٨٦(  

  ٢٫١٢٩٫٩٢٨   -   -     ٢٫١٢٩٫٩٢٨    القيمة الدفترية
  

  

ً مة خسائر االئتمان المتوقعة. وفق، وبالتالي ال تتعدى قيالفترةهي في المرحلة األولى خالل  المؤسسات الماليةالمستحقة من البنوك والمبالغ  لذلك،  ا
  لم تكن هناك تحركات مهمة بين المراحل فيما يتعلق بهذه الموجودات المالية. 
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

   الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  المعلوماتإيضاحات حول            
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ أشهر المنتهية في الستةلفترة 

  

  إسالمية أدواتاستثمارات و. ٧

    
  
ودات المقدمة الموج صافي قيمةيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة صناديق متنوعة تستند قيمتها العادلة إلى تشمل االستثمارات بالق   ١-٧

  .قاديمن قبل مدراء الصن
  

ليون درهم) تمثل استثمارات المجموعة في م ٣.٣٫٦٥٠: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( مليون درهم ١.٤٫٦٢٢ إن سندات الدين التي يبلغ مجموعها   ٢-٧
رويترز وبلومبرج المعترف بهما دولياً، وهي  يواألسهم وهي مدرجة في أسواق مالية معترف بها وأسعارها متوفرة في برنامج السندات

 ٣١( مليون درهم ٧٣٣٫٣بقيمة  ةسندات سائلة في ظروف السوق العادية. تشمل محفظة سندات الدين أوراق مالية بأسعار فائدة متغير
  هم).مليون در ٧٤٨٫٣: ٢٠٢١ديسمبر 

  

  مليون درهم). ٥٨٨٫٧ :٢٠٢١ديسمبر  ٣١( درهم مليون ٦٥٨سندات الدين صكوكاً إسالمية بقيمة محفظة  تتضمن  
  

  مليون درهم). ٧٨٫٣: ٢٠٢١ديسمبر ٣١( مليون درهم ١٠٩٫٦بقيمة  الشق األولإضافية من دائمة محفظة سندات الدين سندات  تتضمن       
  

، والتي الصناديققبل مدراء المقدمة من  الموجوداتند قيمتها العادلة على صافي قيم ناديق متنوعة تستاالستثمارات األخرى ص تتضمن  ٣-٧
ديسمبر  ٣١( الفترةشراء أسهم من قبل البنك خالل  تملم يومليون درهم)  ٦٤٩٫٢: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( مليون درهم ٣٨٦٫٤تبلغ 

  : ال شيء).٢٠٢١
  
  يلي توزيع محفظة االستثمار:فيما  ٤-٧

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠ 
  ٢٠٢١    ٢٠٢٢  
  ألف درهم    ألف درهم  
  مدققة    غير مدققة  

  

  ٢٫١١٤٫٧٣٥    ١٫٤٣٩٫١٣٣  حكومة
  ١٫٢٧٢٫٥٩٧    ٢٫٩١١٫١١١  بنوك ومؤسسات مالية

  ٩٩٣٫٢٧٨    ٧٨٩٫١١٤  أخرى

  ٤٫٣٨٠٫٦١٠   ٥٫١٣٩٫٣٥٨  
  )٦٫٢٧٤(    )١٤٫٣١٤(  )١-١٠(إيضاح ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة (خسائر االئتمان المتوقعة) 

  
٤٫٣٧٤٫٣٣٦    ٥٫١٢٥٫٠٤٤  

        
  

   يونيو ٣٠  
٢٠٢٢  

  ألف درهم

  ديسمبر ٣١  
٢٠٢١  

  ألف درهم
  مدققة    غير مدققة  

  الربحاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
   )١-٧ إيضاح( أو الخسارة 

  
٢٠٫٠٩٢  

 
  

  
١٫٧٨٣  

        استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
  ١٫٨٨٥٫٩٧١    ١٫٨٨٤٫٨٥٧  )٢-٧ إيضاح( صكوك إسالمية / سندات دين

  ٦٥٠٫٢٤٩    ٣٨٧٫٥١٥  )٣-٧ إيضاح(استثمارات أخرى / أدوات إسالمية 
  ٢٫٥٣٦٫٢٢٠    ٢٫٢٧٢٫٣٧٢  

        م قياسها بالتكلفة المطفأةاستثمارات يت
  ١٫٨٤٢٫٦٠٧    ٢٫٨٤٦٫٩٨٤  )٢-٧(إيضاح  صكوك إسالمية /سندات دين 

 
  

  )١-١٠(إيضاح ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة (خسائر االئتمان المتوقعة) 

  

٥٫١٣٩٫٣٥٨  
  
)١٤٫٣١٤(  

 
  

  

٤٫٣٨٠٫٦١٠  
  
)٦٫٢٧٤(  

  ٤٫٣٧٤٫٣٣٦    ٥٫١٢٥٫٠٤٤  
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

   الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  المعلوماتإيضاحات حول           
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ أشهر المنتهية في الستةلفترة 

  
  

  (تابع)إسالمية  أدواتو استثمارات     .٧
  
  

  حسب المنطقة الجغرافية     ٥-٧
  يونيو ٣٠  

٢٠٢٢  
  ألف درهم

  ديسمبر ٣١  
٢٠٢١  

  ألف درهم
  مدققة    غير مدققة  

  

  ١٫٥٧٠٫٢٧٢    ١٫٢٦٨٫٦٨٩  دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ٧٢٨٫٥٣٤    ٣٩٧٫٢٦٠  دول مجلس التعاون الخليجي

  ٧٠٠٫٨١٩   ١٫٤٦٥٫٦٤٦  أوروبا
  ٧٤٩٫١٢٧    ١٫٤٣٤٫٠١١  األمريكتان
  ٦٣١٫٨٥٨   ٥٧٣٫٧٥٢  دول أخرى

  ٤٫٣٨٠٫٦١٠    ٥٫١٣٩٫٣٥٨  

  )٦٫٢٧٤(    )١٤٫٣١٤(  )١-١٠ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة (خسائر االئتمان المتوقعة) (إيضاح 
  

٤٫٣٧٤٫٣٣٦   ٥٫١٢٥٫٠٤٤ 
  

     
  يونيو ٣٠  

٢٠٢٢  
  ألف درهم

  ديسمبر ٣١  
٢٠٢١  

  ألف درهم
  مدققة    غير مدققة  

  إعادة توزيع المخاطر: ارية على أساستوزيع المحفظة االستثمفيما يلي 
  

      

  ١٫٧٧٧٫٣٨٦    ١٫٥٣٨٫٧٢٤  دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ٩٤٢٫٨١٥    ٦٢٦٫٨٥٥  دول مجلس التعاون الخليجي

  ٣١٩٫٥٨٩    ١٫٢٦٤٫٥٤١  أوروبا
  ٣٢٠٫٦٩٧    ٧٨٤٫٤٦٠  األمريكتان
  ١٫٠٢٠٫١٢٣    ٩٢٤٫٧٧٨  دول أخرى

  
٤٫٣٨٠٫٦١٠    ٥٫١٣٩٫٣٥٨  

  )٦٫٢٧٤(    )١٤٫٣١٤(  )١-١٠ت انخفاض القيمة (خسائر االئتمان المتوقعة) (إيضاح ناقصاً: مخصصا
  ٤٫٣٧٤٫٣٣٦   ٥٫١٢٥٫٠٤٤ 
  

وك  تشمل االستثمارات في دول أخرى، ي بن تثمارات ف ةاس راف تنموي ددة األط غ  متع م ٣٢٧٫٧بمبل ون دره   ٣٦٨٫٧: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( ملي
  مليون درهم).

  

  حسب العملة     ٦-٧
  

   يويون ٣٠  
٢٠٢٢  

  ألف درهم

  ديسمبر ٣١  
٢٠٢١  

  ألف درهم
  مدققة    غير مدققة  

        

  ١٫٠٨٠    ١٤٧٫١٩٢  درهم اماراتي
  ٤٫٢٣٠٫٢٦٢    ٤٫٨٣٩٫٨١١  دوالر أمريكي

  ١١٩٫١٦٥    ٨٦٫٦٥٥  يورو
  ٣٠٫١٠٢    ٦٥٫٧٠٠  جنيه استرليني

  ١    -  ين ياباني
     

 

   ٤٫٣٨٠٫٦١٠   ٥٫١٣٩٫٣٥٨ 
  )٦٫٢٧٤(    )١٤٫٣١٤(  )١-١٠ة (خسائر االئتمان المتوقعة) (إيضاح ناقصاً: مخصصات انخفاض القيم

  
٤٫٣٧٤٫٣٣٦    ٥٫١٢٥٫٠٤٤  
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

   الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  المعلوماتإيضاحات حول            
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ أشهر المنتهية في الستةلفترة 

  
  (تابع)إسالمية  أدواتو اتاستثمار     .٧
  
  ةخارجي ةائتماني اتوفقاً لتصنيف  ٧-٧
  

  
  
  

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
  ققة)(مد

  ألف درهم

 / الدين داتـــسن
  صكوك إسالمية 

  
  استثمارات أخرى

  
  

   مجموعال

        
AAA -  ١٦٣٫٣٥٤  ١٦٣٫٣٥٤  
AA ١٫٣٥٥٫٨٧٦  ٢١٣٫٦٤٥  ١٫١٤٢٫٢٣١  

AA- ٥٦٠٫٤٣٤  -  ٥٦٠٫٤٣٤  
A+ ٢٥١٫١٨٢  -  ٢٥١٫١٨٢  

A ٩١٩٫٥٩٥  ٢٣٢٫٠٩٧  ٦٨٧٫٤٩٨  
A- ٧١٠٫٧٣٣  -  ٧١٠٫٧٣٣  

BBB+  ١٠٧٫٥٧٥  -  ١٠٧٫٥٧٥  

BBB  ٣٦٫٧٦٤  -  ٣٦٫٧٦٤  

BBB- ٢٧٥٫٠٩٧  ٤٢٫٩٣٦ ٢٣٢٫١٦١ وأدنى  
ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة (خسائر 

  )١-١٠االئتمان المتوقعة) (إيضاح 
  
)٤٫٦٦٢(  

  
)١٫٦١٢(  

  
)٦٫٢٧٤(  

  ٤٫٣٧٤٫٣٣٦  ٦٥٠٫٤٢٠  ٣٫٧٢٣٫٩١٦  
  
        

  
   .مية ذات الصلةوأدنى إصدارات غير مصنفة من قبل الجهات الحكو -BBBتتضمن تصنيفات استثمارات 

  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠
  (غير مدققة)

  ألف درهم

 / سندات الدين
  صكوك إسالمية 

 
  استثمارات أخرى

 
  مجموعال

  
  

    

AA ٦٩٨٫٤٤٠  ١٠٨٫٠٥٣  ٥٩٠٫٣٨٧  
AA- ٧٦٥٫٢١٧  -  ٧٦٥٫٢١٧  
A+ ٦٨٫٣٠٦  -  ٦٨٫٣٠٦  

A ٨٧٩٫١٠٩  ٢٦٨٫٧٢٨  ٦١٠٫٣٨١  
A- ١٫٠٨٦٫٣٦١  -  ١٫٠٨٦٫٣٦١  

BBB+ ٧٦٢٫٧٠٦  -  ٧٦٢٫٧٠٦  
BBB ٤٤٧٫٨٥٨  - ٤٤٧٫٨٥٨ 

BBB- ٤٣١٫٣٦١  ٣٠٫٨٢٦  ٤٠٠٫٥٣٥ وأدنى  
ائر  ة (خس اض القيم ناقصاً: مخصصات انخف

  )١-١٠االئتمان المتوقعة) (إيضاح 
  
)١١٫٥٧٨( 

  
)٢٫٧٣٦(  

  
)١٤٫٣١٤(  

  ٥٫١٢٥٫٠٤٤  ٤٠٤٫٨٧١  ٤٫٧٢٠٫١٧٣  
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

   الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  المعلوماتإيضاحات حول            
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ أشهر المنتهية في الستةلفترة 

  
  (تابع)إسالمية  أدواتو استثمارات     .٧

  
  حسب المرحلةاإلسالمية تحليل استثمارات الدين واألدوات   ٨-٧
  
ثمارات الدين ستالتمثل القيمة الدفترية اإلجمالية  .ثمارات الدين واألدوات اإلسالميةالستالجدول التالي تحليل التعرض لمخاطر االئتمان  يتضمن 

  مان على هذه الموجودات:لمخاطر االئتلتعرض المجموعة الحد األقصى ، المستحقة األرباح/  ئدالفوا بما في ذلك، واألدوات اإلسالمية
  
  

   ٢٠٢٢ يونيو ٣٠
  (غير مدققة)

  المجموع    ٣المرحلة     ٢المرحلة     ١المرحلة   

                  ألف درهم
 ٥٫١٠٨٫٥٣٣    -     -    ٥٫١٠٨٫٥٣٣    ةمستحقمبالغ 

مخصصات االنخفاض في القيمة (خسائر 
  )١-١٠(إيضاح االئتمان المتوقعة) 

  
  

  
)١٤٫٣١٤(  

  
  
 - 

 
  
 - 

  
  
)١٤٫٣١٤(  

  ٥٫٠٩٤٫٢١٩   -   -     ٥٫٠٩٤٫٢١٩    مة الدفتريةالقي
          
          
                     

   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  (مدققة)

  المجموع    ٣المرحلة     ٢المرحلة     ١المرحلة   

                  ألف درهم
  ٤٫٣٣٧٫٦٧٤    -    -    ٤٫٣٣٧٫٦٧٤    ةمستحقمبالغ 

مخصصات االنخفاض في القيمة (خسائر 
  )١-١٠(إيضاح االئتمان المتوقعة) 

  
)٦٫٢٧٤(   -  -    )٦٫٢٧٤(  

  ٤٫٣٣١٫٤٠٠   -  -    ٤٫٣٣١٫٤٠٠    القيمة الدفترية
  

  
ً ، وبالتالي ال تتعدى قيمالفترةهي في المرحلة األولى خالل استثمارات الدين واألدوات اإلسالمية  لذلك، لم تكن  ة خسائر االئتمان المتوقعة. وفقا

  ذه الموجودات المالية. هناك تحركات مهمة بين المراحل فيما يتعلق به
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

   الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  المعلوماتإيضاحات حول            
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ أشهر المنتهية في الستةلفترة 

 
  ومستحقات التمويل اإلسالمي والسلفياتالقروض  . ٨
  

  يونيو ٣٠  
  

  ديسمبر ٣١  
  

  ٢٠٢١    ٢٠٢٢  
  ألف درهم    ألف درهم  
  مدققة    غير مدققة  

        لنوعا بحسب   ١-٨
        

  ٢٫٢٨٩٫٤٠٨    ٢٫٤٠٨٫٧٩٦  سحوبات على المكشوف
  ١٩٫٩٨٢٫٤٠٤    ٢٠٫٦٢٠٫٤٣٥  قــروض ألجل

  ٢٫٩٩٠٫٣١٩    ٤٫١٨٤٫٤٧٣  قروض مقابل إيصاالت أمانة
  ٢٫٢٣٩٫٩٦٠    ٢٫٦٨٦٫٢٣٥  كمبياالت مخصومة

  ٢٩٣٫٣٥٨    ٢٩٠٫٣١٢  خطابات اعتمادجب كمبياالت مسحوبة بمو

  ٢٧٫٧٩٥٫٤٤٩    ٣٠٫١٩٠٫٢٥١  مستحقات التمويل اإلسالميو القروض والسلفيات إجمالي
  

  )١-١٠مخصصات االنخفاض في القيمة (خسائر االئتمان المتوقعة) (إيضاح 
  
)٢٫٤٦٥٫٥٧٣(  

    
)٢٫١٨٠٫٥٤٩(  

  ٢٥٫٦١٤٫٩٠٠    ٢٧٫٧٢٤٫٦٧٨  صافي القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي
  
  
  
  
  
  
 

 درهم مليون ٨.٣٫١٨١بقيمة  مرابحة التورق وأنشطة تمويل اإلجارة ،مستحقات التمويل اإلسالميو تتضمن القروض والسلفيات ٢-٨
  .ن بي اف اإلسالميإفقة مع الشريعة اإلسالمية تسمى المقدمة من خالل نافذة متوا مليون درهم) ٣٫٢٩٩: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١(

 
  

  ةحلحسب المر والقبوالت مستحقات التمويل اإلسالميو القروض والسلفيات تحليل  ٣-٨
  

تمثل القيمة الدفترية  .والقبوالت مستحقات التمويل اإلسالميو روض والسلفياتللق لخسائر االئتمان الجدول التالي تحليل التعرض يتضمن
لتعرض الحد األقصى ، المستحقة األرباح / ئدالفوا بما في ذلك، التوالقبو مستحقات التمويل اإلسالميو قروض والسلفياتللاإلجمالية 
  لمخاطر االئتمان على هذه الموجودات:المجموعة 

  
                     ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

  المجموع    ٣المرحلة     ٢المرحلة     ١المرحلة     (غير مدققة)

                  ألف درهم
  ٣٢٫٢٣٤٫٤٠٩    ٢٫٩٧٧٫٠٤٢    ١٫٨٩٤٫٤٤٠    ٢٧٫٣٧١٫٩٢٧    ةمستحقمبالغ 

مخصصات االنخفاض في القيمة (خسائر 
  )١-١٠(إيضاح االئتمان المتوقعة) 

    
)٢٥٣٫٢٧٢(  

  
  
)٥١١٫٢٧٩( 

 
  
)١٫٧٠١٫٠٢٢( 

  
  
)٢٫٤٦٥٫٥٧٣(  

  ٢٩٫٧٧٧٫٨٣٦   ١٫٢٧٦٫٠٢٠  ١٫٣٨٣٫١٦١    ٢٧٫١١٨٫٦٥٥    القيمة الدفترية
  
  

        

                     ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  المجموع    ٣المرحلة     ٢رحلة الم    ١المرحلة     (مدققة)

                  ألف درهم
  ٢٩٫٩٢٩٫١٢٢    ٣٫٠٦٢٫٧٩٧    ١٫٧٠٧٫٨٦٨    ٢٥٫١٥٨٫٤٥٧    ةمستحقمبالغ 

مخصصات االنخفاض في القيمة (خسائر 
  )١-١٠(إيضاح االئتمان المتوقعة) 

    
)٢٧١٫٣٠٤( 

  
  
)٢٤٢٫٢٥٠( 

 
  
)١٫٦٦٦٫٩٩٥( 

  
  
)٢٫١٨٠٫٥٤٩(  

  ٢٧٫٧٤٨٫٥٧٣   ١٫٣٩٥٫٨٠٢  ١٫٤٦٥٫٦١٨   ٢٤٫٨٨٧٫١٥٣    القيمة الدفترية
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

   الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  المعلوماتإيضاحات حول            
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ أشهر المنتهية في الستةلفترة 

 
  (تابع)القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي  .٨
  
  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

  المجموع  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   الرصيد القائم (غير مدققة)
          ألف درهم

  ٢٩٫٩٢٩٫١٢٢  ٣٫٠٦٢٫٧٩٧  ١٫٧٠٧٫٨٦٨  ٢٥٫١٥٨٫٤٥٧  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ -إجمالي القيمة الدفترية 
  -  ١٨٫٨٧٦  ١٥١٫٨٥٢  )١٧٠٫٧٢٨(  ١تم تحويلها من المرحلة 
  -  ٤٣٫٩٠١  )٧٨٫٠٨١(  ٣٤٫١٨٠  ٢تم تحويلها من المرحلة 
  -  )٣٧٫٢٠٧(  ٣٧٫٢٠٧  -  ٣تم تحويلها من المرحلة 

  ٢٫٤٧٧٫٧١٥  ٥٢٫١٠٣  ٧٥٫٥٩٤  ٢٫٣٥٠٫٠١٨  (إلغاء االعتراف بها) خالل الفترة  /تم انشائها

  )١٦٣٫٤٢٨(  )١٦٣٫٤٢٨(  -  -  المشطوب خالل الفترة
  ٣٢٫٢٤٣٫٤٠٩  ٢٫٩٧٧٫٠٤٢  ١٫٨٩٤٫٤٤٠  ٢٧٫٣٧١٫٩٢٧  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ -إجمالي القيمة الدفترية 

  المجموع  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   الرصيد القائم (مدققة) 
          ألف درهم

  ٢٩٫١٧٦٫٨٧٦  ٣٫٠٣٤٫٣١٢  ٣٫٣٦٠٫٩١١  ٢٢٫٧٨١٫٦٥٣  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ –إجمالي القيمة الدفترية 
  -  ٥٤٫٢٤٢  ١٥٠٫١٩٩  )٢٠٤٫٤٤١(  ١تم تحويلها من المرحلة 
  -  ٧٨٢٫٨٠٤  )١٫٢٨٠٫٧٩٠(  ٤٩٧٫٩٨٦  ٢تم تحويلها من المرحلة 
  -  )٨٫٣٠٣(  ٨٫٣٠٣  -  ٣تم تحويلها من المرحلة 

  ١٫٦٥٧٫٨٠٨  ١٠٥٫٣٠٤  )٥٣٠٫٧٥٥(  ٢٫٠٨٣٫٢٥٩  خالل السنة )إلغاء االعتراف بها / (تم انشائها

  )٩٠٥٫٥٦٢(  )٩٠٥٫٥٦٢(  -  -  المشطوب خالل السنة

  ٢٩٫٩٢٩٫١٢٢  ٣٫٠٦٢٫٧٩٧  ١٫٧٠٧٫٨٦٨  ٢٥٫١٥٨٫٤٥٧  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ -إجمالي القيمة الدفترية 
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

   الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  

 
  (تابع).القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي ٨

  
  

  والقبوالت مستحقات التمويل اإلسالميو روض والسلفياتللق انخفاض القيمة الحركة في مخصص ٥-٨
  
  
  
  

  المجموع  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   (غير مدققة) خسائر االئتمان المتوقعة 
          ألف درهم

  ٢٫١٨٠٫٥٤٩  ١٫٦٦٦٫٩٩٥  ٢٤٢٫٢٥٠  ٢٧١٫٣٠٤  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ –مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
  ١٨٫٤٨٦  ٩٫٣٠٦  ١٢٫٢٢٠  )٣٫٠٤٠(  ١تحويلها من المرحلة تم 
  ٩٫٣٨٣  ١٢٫٥٢٢  )٣٫٥٢٠(  ٣٨١  ٢تحويلها من المرحلة تم 
  )١٦٫٨٧٢(  )٢٠٫٩٧٦(  ٤٫١٠٤  -  ٣تحويلها من المرحلة تم 

          بما الفترةخالل  )إلغاء االعتراف بها/ ( تم انشائها 

          احتمالية  في ذلك التغيرات في الخسائر الناجمة عن

          السداد/الخسائر الناجمة عن التعثر التعثر عن

  ٤٣٧٫٤٥٥  ١٩٦٫٦٠٣  ٢٥٦٫٢٢٥  )١٥٫٣٧٣(  عن السداد/التعرض للتعثر عن السداد

  ٤٤٨٫٤٥٢  ١٩٧٫٤٥٥  ٢٦٩٫٠٢٩  )١٨٫٠٣٢(  صافي المخصص لخسائر انخفاض القيمة
  )١٦٣٫٤٢٨(  )١٦٣٫٤٢٨(  -  -  الفترةالمشطوب خالل 

  ٢٫٤٦٥٫٥٧٣  ١٫٧٠١٫٠٢٢  ٥١١٫٢٧٩  ٢٥٣٫٢٧٢  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ –الئتمان المتوقعة خسائر ا مخصص
  
  
  
  
  

  المجموع  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   (مدققة) خسائر االئتمان المتوقعة 
          ألف درهم

  ٢٫٢١٣٫٨٠٧  ١٫٣٨٥٫٦٢٢  ٥٦٣٫١١٣  ٢٦٥٫٠٧٢  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١–مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
  ٢٥٫٣٨٢  ٢٤٫٥٦٢  ٧٫٨٤٣  )٧٫٠٢٣(  ١المرحلة  تم تحويلها من

  ١٢٣٫١١٦  ٣٨٥٫٨٨٥  )٢٧٥٫٧٥٢(  ١٢٫٩٨٣  ٢تم تحويلها من المرحلة 
  )٤٫٩١٥(  )٥٫٥٣٧(  ٦٢٢  -  ٣تمتحويلها من المرحلة 

          خالل السنة بما )إلغاء االعتراف بها/( تم انشائها 

          في ذلك التغيرات في الخسائر الناجمة عن احتمالية

          عن السداد/الخسائر الناجمة عن التعثر التعثر

  ٧٣٢٫١٠١  ٧٨٥٫٤٠٥  )٥٣٫٥٧٦(  ٢٧٢  عن السداد/التعرض للتعثر عن السداد

  ٨٧٥٫٦٨٤  ١٫١٩٠٫٣١٥  )٣٢٠٫٨٦٣(  ٦٫٢٣٢  صافي المخصص لخسائر انخفاض القيمة
  )٩٠٨٫٩٤٢(  )٩٠٨٫٩٤٢(  -  -  المشطوب خالل السنة

  ٢٫١٨٠٫٥٤٩  ١٫٦٦٦٫٩٩٥  ٢٤٢٫٢٥٠  ٢٧١٫٣٠٤   ٢٠٢١بر ديسم ٣١ –مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 

  

   الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
 

  (تابع)ل اإلسالمي . القروض والسلفيات ومستحقات التموي٨             
  

  جودة االئتمان والضمانات والتعزيزات االئتمانيةوتخفيف المخاطر  ٦- ٨        
  

تدير المجموعة التعرض لمخاطر االئتمان عن طريق الحصول على ضمان عند االقتضاء، وفي بعض الحاالت، قد تقوم المجموعة أيضاً بإغالق 
  ة أخرى لتخفيف مخاطر االئتمان.المعامالت أو التنازل عنها إلى أطراف مقابل

  
 يعتمد مبلغ ونوع الضمان على تقييمات مخاطر االئتمان للطرف المقابل. تشمل أنواع الضمانات بشكل أساسي النقد والضمانات والرهونات على

على الفوائد أيضاً كما يتم الحصول األسهم المدرجة والرهن العقاري واالمتيازات على الممتلكات أو غيرها من األوراق المالية على الموجودات. 
المستحقة على السيارات والسفن والمعدات. ال يتم االحتفاظ بالضمان بشكل عام ضد االستثمارات غير التجارية والمستحق من البنوك 

  والمؤسسات المالية.
  

ً إضاف ً لالتفاقية ذات الصلة، وتراعي الضمانات تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات، وعند الضرورة تطلب المجموعة ضمانا ً وفقا يا
 التي تم الحصول عليها خالل مراجعتها مدى كفاية مخصص خسائر انخفاض القيمة.

  
  يتم تقييم تقديرات القيمة العادلة عموماً على أساس دوري وفقاً لسياسات االئتمان ذات الصلة.

  
 ٢٢التمويل اإلسالمي من قبل المجموعة باستخدام التصنيفات االئتمانية الداخلية التي تضم  تدار الجودة االئتمانية للقروض والسلفيات ومستحقات

درجة. يتم استخدام نظام تصنيف المخاطر كأداة إلدارة مخاطر االئتمان، حيث يتم تصنيف أي مخاطر على دفاتر المجموعة على أساس 
  دات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.مجموعة من المعايير المحددة مسبقاً والتي تتوافق مع إرشا

  
حددة تعكس منهجية تصنيف مخاطر االئتمان للمجموعة تقييمها الحتمالية التخلف عن سداد األطراف المقابلة الفردية المعينة إلى التصنيفات الم

بار أوزان القطاع والعوامل الخاصة بكل بلد من قبل مؤسسات تقييم االئتمان الخارجي. يعتمد التعيين على نموذج إحصائي يأخذ في االعت
 أدناه: درجة المخاطر /المخاطروحساسية الطرف المقابل للمخاطر المنهجية. تم عرض تصنيف 

  
  مستحقات التمويل اإلسالميو القروض والسلفيات درجة مخاطر إجمالي     

  
    (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  ألف درهم

    
  ١المرحلة 

  
  ٢المرحلة 

  
  ٣حلة المر

  
  المجموع

          ١٩ - ١درجة المخاطر 

 ٢٦٫١١٢٫٠٤١  -  ٣٩١٫٣٦٢  ٢٥٫٧٢٠٫٦٧٩  : عاملة١٧ - ١الدرجة 

  ١٫٥٠٩٫٠١٥  -  ١٫٤٧٧٫١٨٣  ٣١٫٨٣٢  :  قائمة المراقبة ١٩ -١٨الدرجة 
  ٢٧٫٦٢١٫٠٥٦  -  ١٫٨٦٨٫٥٤٥  ٢٥٫٧٥٢٫٥١١  ١٩ - ١مجموع درجة المخاطر 

  ٢٫٥٦٩٫١٩٥  ٢٫٥٦٩٫١٩٥  -  -  غير عاملة :٢٢ – ٢٠درجة المخاطر 
  ٣٠٫١٩٠٫٢٥١  ٢٫٥٦٩٫١٩٥  ١٫٨٦٨٫٥٤٥  ٢٥٫٧٥٢٫٥١١  المجموع
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   شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
 
  (تابع)ات التمويل اإلسالمي .        قروض وسلفيات ومستحق٨

 
  (تابع) جودة االئتمان والضمانات والتعزيزات االئتمانيةوتخفيف المخاطر       ٦-٨         

  
 مستحقات التمويل اإلسالميو القروض والسلفيات درجة مخاطر إجمالي                    

  
    (مدققة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  المجموع  ٣حلة المر  ٢المرحلة   ١المرحلة   ألف درهم
          ١٩ - ١درجة المخاطر 

  ٢٣٫٥٢٦٫٨٣٠  -  ٢٢٨٫٧٧٤  ٢٣٫٢٩٨٫٠٥٦  : عاملة ١٧ - ١الدرجة 

  ١٫٥٤٢٫٩٢٥  -  ١٫٤٦٦٫٣٣٤  ٧٦٫٥٩١  :  قائمة المراقبة١٩ -١٨الدرجة 

  ٢٥٫٠٦٩٫٧٥٥  -  ١٫٦٩٥٫١٠٨  ٢٣٫٣٧٤٫٦٤٧  ١٩ - ١مجموع درجة المخاطر 
          

  ٢٫٧٢٥٫٦٩٤  ٢٫٧٢٥٫٦٩٤  -  -  غير عاملة :٢٢ – ٢٠درجة المخاطر 

  ٢٧٫٧٩٥٫٤٤٩  ٢٫٧٢٥٫٦٩٤  ١٫٦٩٥٫١٠٨  ٢٣٫٣٧٤٫٦٤٧  المجموع

  
  
 والتزامات محتملة  مطلوبات.    ٩

  
  

ئتمانية بموجب خطابات اعتماد وضمانات يتم إعدادها لتلبية احتياجات عمالء المجموعة تجاه االمحتملة التزامات  مطلوباتتمثل ال
ز  النفقات لتزاماتاو الت ائتمانيةتسهي، لتزاماتالغير. تمثل اال ان المرك اريخ بي حوبة بت ر المس ة غي مالية األخرى للمجموع الرأس

دير بناءً  لإللغاء/االسترداد دون شروط التزامات قابلة هي االلتزامات االئتمانيةجميع  .الموحدالمرحلي  المالي ةا على تق ، لمجموع
 .التاليباستثناء المبالغ المذكورة في الجدول 

  

  يونيو ٣٠  
٢٠٢٢  

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١  

  ألف درهم  ألف درهم  
  مدققة  غير مدققة  

      محتملة: مطلوبات
  ١٫٢٣٠٫١٥٦  ١٫٨٢٢٫٠٤٥  تغطي حركة البضائعخطابات اعتماد  -
  ٦٥٦٫٥٢٧ ٧٠٦٫٩٨٠  مباشرةأخرى  ضمانات مالية وبدائل ائتمانية -
       التزامات محتملةو مناقصات وكفاالت حسن التنفيذكفاالت  -

  ٤٫٤٣٨٫٠٧١  ٤٫٤٤٣٫١٦٥  أخرى متعلقة بمعامالت   
  ٦٫٣٢٤٫٧٥٤  ٦٫٩٧٢٫١٩٠  

  
      التزامات:

  ٧٧٫١١١  ٥٤٫٣٠٨  متعلقة باالئتمان -التزامات غير مسحوبة غير قابلة لإللغاء   -
  ٩٦٫٦٥٠  ١٣٩٫١٩٠  أخرى                                                                    -
  ١٧٣٫٧٦١  ١٩٣٫٤٩٨  
  ٦٫٤٩٨٫٥١٥ ٧٫١٦٥٫٦٨٨  

  
  

: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( مليون درهم ٣.١٢٫٣٣١ه بلغ إجمالي االلتزامات غير المسحوبة القابلة لإللغاء وبقرار من البنك ما قيمت
ل أو جزئي. . ثمة العديد من المطلوبات وااللتزامات المحتملة ستنتهي مدتها دون أن يتم سدادها بشكل كاممليون درهم) ٦.١٠٫٨٦٣

  ة.علمتوقالمستقبلية االتدفقات النقدية  هذه المبالغ بالضرورة، على ذلك، ال تمثل بناءً 
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

   الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  

  
 (تابع)زامات محتملة والت مطلوبات. ٩

  
  حسب المرحلةعرضات خارج الميزانية العمومية حليل تت ١-٩
 

تمثل القيمة  .خسائر االئتمان المتوقعةالمتعلقة بج الميزانية العمومية ورتعرضات خالمخاطر االئتمان المتعلقة ب الجدول التالي تحليل التعرض يتضمن
  لمخاطر االئتمان على هذه الموجودات:لتعرض المجموعة الحد األقصى ، أدناه العموميةتعرضات خارج الميزانية للالدفترية اإلجمالية 

  
         (غير مدققة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠               
                    

    المجموع    ٣المرحلة     ٢المرحلة     ١المرحلة     ألف درهم

    ٦٫٧٤٨٫٤٦٥    ٤٨١٫٧٥٨    ١٣٩٫٦٤٨    ٦٫١٢٧٫٠٥٩    ةمستحق مبالغ

ض في القيمة (خسائر مخصصات االنخفا
  )٩٠٫٥٧١(   )٦٩٫٨٢٤(  )٣٫٥٥٣(    )١٧٫١٩٤(    االئتمان المتوقعة) 

  

    ٦٫٦٥٧٫٨٩٤   ٤١١٫٩٣٤  ١٣٦٫٠٩٥    ٦٫١٠٩٫٨٦٥    القيمة الدفترية

      
  

      

        (مدققة)  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١               
                    

    المجموع    ٣المرحلة     ٢المرحلة     ١المرحلة     ألف درهم

    ٦٫١٢٤٫٤١٤    ٤٨١٫٥٠٥    ١٥٣٫٢٧٣    ٥٫٤٨٩٫٦٣٦    ةمستحق مبالغ
مخصصات االنخفاض في القيمة (خسائر 

    االئتمان المتوقعة) 
  
)١٧٫٤٧٨( 

  
  
)١٫٥٤٧( 

 
  
)٦٩٫٠١٧( 

  
  
)٨٨٫٠٤٢(  

 

   ٦٫٠٣٦٫٣٧٢   ٤١٢٫٤٨٨  ١٥١٫٧٢٦   ٥٫٤٧٢٫١٥٨    القيمة الدفترية
  

  نية العموميةلتعرضات خارج الميزاالحركة في الرصيد اإلجمالي  ٢-٩
  

  المجموع  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   (غير مدققة) الرصيد القائم
          ألف درهم

  ٦٫١٢٤٫٤١٤  ٤٨١٫٥٠٥  ١٥٣٫٢٧٣  ٥٫٤٨٩٫٦٣٦  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ – إجمالي القيمة الدفترية
  -  -  ٢٥٫٢٨٠  )٢٥٫٢٨٠(  ١تحويلها من المرحلة تم 
  -  ٥٠٠  )١٠٫٣٤٥(  ٩٫٨٤٥  ٢تحويلها من المرحلة تم 
  -  )١٦٠(  ١٦٠  -  ٣تحويلها من المرحلة تم 

  ٦٢٤٫٠٥١  )٨٧(  )٢٨٫٧٢٠(  ٦٥٢٫٨٥٨   الفترةخالل  (المنتهية) /تم انشائها 

  -  -  -  -  الفترةالمشطوب خالل 

 ٦٫٧٤٨٫٤٦٥  ٤٨١٫٧٥٨  ١٣٩٫٦٤٨  ٦٫١٢٧٫٠٥٩  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ –إجمالي القيمة الدفترية 

  
  المجموع  ٣المرحلة   ٢ة المرحل  ١المرحلة   )(مدققةالرصيد القائم 

          ألف درهم
  ٦٫٨١٤٫١٧١  ١٨٩٫٣٤٨  ٩٥٠٫٥٣٧  ٥٫٦٧٤٫٢٨٦  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ –إجمالي القيمة الدفترية 
  -  ٣٢٥  ١٣٫٧٨٣  )١٤٫١٠٨(  ١تم تحويلها من المرحلة 
  -  ٣٧١٫٨٤٥  )٦٨٢٫٢٠٣(  ٣١٠٫٣٥٨  ٢تم تحويلها من المرحلة 
  -  -  -  -  ٣تم تحويلها من المرحلة 

  )٦٨٩٫٧٥٧(  )٨٠٫٠١٣(  )١٢٨٫٨٤٤(  )٤٨٠٫٩٠٠(  (المنتهية) خالل السنة /ا تم انشائه

  -  -  -  -  المشطوب خالل السنة

  ٦٫١٢٤٫٤١٤  ٤٨١٫٥٠٥  ١٥٣٫٢٧٣  ٥٫٤٨٩٫٦٣٦  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ –إجمالي القيمة الدفترية 



  30 
 

  

  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

   الموحدةة المرحلية الموجزالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  

  
 (تابع) والتزامات محتملة مطلوبات. ٩

  
  خسائر االنخفاض في القيمة لتعرضات خارج الميزانية العمومية  الحركة في مخصص ٣-٩

  
  مجموعال  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   (غير مدققة) درهم ألف -خسائر االئتمان المتوقعة 

          
  ٨٨٫٠٤٢  ٦٩٫٠١٧  ١٫٥٤٧  ١٧٫٤٧٨  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ –مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة 

  ٢٫٢٢٩  -  ٢٫٤٨٤  )٢٥٥(  ١تحويلها من المرحلة تم 
  ١٦٥  ٢٤٠  )١٨١(  ١٠٦  ٢تحويلها من المرحلة تم 
  )٩٨(  )٩٩(  ١  -  ٣تحويلها من المرحلة تم 

          بما الفترةخالل  المنتهية /تم انشائها 

          عن احتمالية التعثرفي ذلك التغيرات في 

          السداد/الخسائر الناجمة عن التعثر

  ٢٣٣  ٦٦٦  )٢٩٨(  )١٣٥(  عن السداد/التعرض للتعثر عن السداد

  ٢٫٥٢٩  ٨٠٧  ٢٫٠٠٦  )٢٨٤(  صافي المخصص لخسائر انخفاض القيمة
  -  -  -  -  المشطوب خالل الفترة

  ٩٠٫٥٧١  ٦٩٫٨٢٤  ٣٫٥٥٣  ١٧٫١٩٤  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ –مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة 
  
  
  

  المجموع  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   (مدققة) درهم ألف -خسائر االئتمان المتوقعة 
          

  ١٢١٫٩٦٩  ٩٥٫٧٥٦  ٧٫١٥٥  ١٩٫٠٥٨  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ –مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة 
  ٢٠٤  ١٥٤  ١٣٧  )٨٧(  ١تم تحويلها من المرحلة 

  ١١٫٨٧٥  ١٤٫٦٩٧  )٣٫٩١٦(  ١٫٠٩٤  ٢تحويلها من المرحلة تم 
  -  -  -  -  ٣تم تحويلها من المرحلة 

          خالل السنة بما المنتهية /تم انشائها 

          في ذلك التغيرات في الخسائر الناجمة عن

          التأخر في السداد/الخسائر الناجمة عن التعثر

  )٤٦٫٠٠٦(  )٤١٫٥٩٠(  )١٫٨٢٩(  )٢٫٥٨٧(  عن السداد/التعرض للتعثر عن السداد

  )٣٣٫٩٢٧(  )٢٦٫٧٣٩(  )٥٫٦٠٨(  )١٫٥٨٠(  صافي المخصص لخسائر انخفاض القيمة
  -  -  -  -  المشطوب خالل السنة

  ٨٨٫٠٤٢  ٦٩٫٠١٧  ١٫٥٤٧  ١٧٫٤٧٨   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ –مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة 
  
  

 ٨٨: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( مليون درهم ٩٠٫٦ ت خارج الميزانية المفصح عنها أعاله والبالغةمقابل التعرضاخسائر االئتمان المتوقعة يتم تصنيف مخصص 
  مليون درهم) ضمن االلتزامات األخرى.
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

  

   الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلوماتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  

  
  حسب المرحلة تحليل خسائر االئتمان المتوقعة والحركة في احتياطي انخفاض القيمة .١٠

  
 للقروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي والقبوالت، والمبالغ المستحقة من  المرحلةتحليل خسائر االئتمان المتوقعة حسب فيما يلي  ١-١٠

  ارات الديون واألدوات اإلسالمية وبنود خارج الميزانية العمومية:، واستثماليةالبنوك والمؤسسات الم
  

  (غير مدققة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠                                                              ألف درهم

  
  

القروض   
والسلفيات 
ومستحقات 

التمويل 
اإلسالمي 
  والقبوالت

المبالغ 
المستحقة 
من البنوك 

والمؤسسات 
  ةالمالي

االستثمارات 
واألدوات 
  اإلسالمية

تعرضات خارج 
  الميزانية العمومية

  المجموع
معدل خسائر 

  االئتمان المتوقعة

              
  ٪٥١٫٢  ١٫٧٧٠٫٨٤٦  ٦٩٫٨٢٤  -  -  ١٫٧٠١٫٠٢٢  ٣المرحلة 

              
  ٪٢٥٫٣  ٥١٤٫٨٣٢  ٣٫٥٥٣  -  -  ٥١١٫٢٧٩  ٢المرحلة 
  ٪٠٫٧  ٢٩٢٫٦٩٢  ١٧٫١٩٤  ١٤٫٣١٤  ٧٫٩١٢  ٢٥٣٫٢٧٢  ١المرحلة 

  ٨٠٧٫٥٢٤  ٢٠٫٧٤٧ ١٤٫٣١٤  ٧٫٩١٢  ٧٦٤٫٥٥١    

إجمالي خسائر 
 ٢٫٤٦٥٫٥٧٣  االئتمان المتوقعة 

  
٧٫٩١٢  

  
٥٫٥  ٢٫٥٧٨٫٣٧٠  ٩٠٫٥٧١ ١٤٫٣١٤٪  

              

ائر  دل خس مع
  ٪١٫٣  ٪٠٫٣  ٪٠٫٣  ٪٧٫٦  االئتمان المتوقعة 

  
 

  

  
  
  

  
  ألف درهم

  

      
  
  

  
  (مدققة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

      

القروض   
والسلفيات 

قات ومستح
التمويل 

اإلسالمي 
  والقبوالت

المبالغ 
المستحقة 
من البنوك 

والمؤسسات 
  المالية

االستثمارات 
واألدوات 
  اإلسالمية

تعرضات خارج 
  الميزانية العمومية

  المجموع
معدل خسائر 

  االئتمان المتوقعة

              
  ٪٤٩  ١٫٧٣٦٫٠١٢  ٦٩٫٠١٧  -  -  ١٫٦٦٦٫٩٩٥  ٣المرحلة 

              
  ٪١٣٫١  ٢٤٣٫٧٩٧  ١٫٥٤٧  -  -  ٢٤٢٫٢٥٠  ٢المرحلة 
  ٪٠٫٨  ٣٠٣٫٤٤٢  ١٧٫٤٧٨  ٦٫٢٧٤  ٨٫٣٨٦  ٢٧١٫٣٠٤  ١المرحلة 

  ٥٤٧٫٢٣٩  ١٩٫٠٢٥  ٦٫٢٧٤  ٨٫٣٨٦  ٥١٣٫٥٥٤    
إجمالي خسائر 

  ٢٫١٨٠٫٥٤٩  االئتمان المتوقعة 
  

٢٫٢٨٣٫٢٥١  ٨٨٫٠٤٢  ٦٫٢٧٤  ٨٫٣٨٦  
  

٥٫٤٪  
              

ائر  دل خس مع
  االئتمان المتوقعة 

  
٧٫٣٪  

  
٠٫٤٪  

  
٠٫١٪  

  
١٫٤٪  
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

   الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
 

  تابع)(حسب المرحلة تحليل خسائر االئتمان المتوقعة والحركة في احتياطي انخفاض القيمة  ١٠
  

  فاض القيمة احتياطي انخ  ٢- ١٠
  

ً وفق ، يتعين على ٢٠١٨خالل عام  ٩لتقارير المالية رقم عداد االمعيار الدولي ال بموجبإلرشادات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  ا
ً المحسوبة وفقالمخصصات نوك مقارنة الب . عندما ٩ رقم يةلتقارير المالعداد اال الدولي يارلعربية المتحدة المركزي والمعمصرف اإلمارات ال ا

 ٩لتقارير المالية رقم العداد االمعيار الدولي  تكون متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أعلى، يتم تحميل الفائض على متطلبات
  .على احتياطي انخفاض القيمة

  
  :٢٠٢١ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية في الفترةتحليل الحركة في احتياطي انخفاض القيمة خالل في الجدول التالي 

  
  

  
  

  ألف درهم (غير مدققة)

  احتياطي انخفاض  
  - القيمة 
  العام

احتياطي انخفاض 
  –القيمة 
  المحدد

احتياطي انخفاض 
  القيمة

          

  ١٨٩٫٦٧٤  ١٨٩٫٦٧٤  -    ٢٠٢٢يناير  ١في 

التغير في المخصص العام بموجب مصرف اإلمارات العربية 
للمعيار الدولي  ٢و ١لبات المرحلتين المتحدة المركزي على متط
 ٩إلعداد التقارير المالية رقم 

 
  
  
-  

  
  
-  

  
  
-  

االنخفاض في المخصص المحدد الفائض بموجب مصرف 
 ٣متطلبات المرحلة اإلمارات العربية المتحدة المركزي على 

  ٩للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

    
  
-  

  
  
)١٧٫٦٧٦(  

  
  
)١٧٫٦٧٦(  

    -  )١٧٫٦٧٦(  )١٧٫٦٧٦(  

  ١٧١٫٩٩٨  ١٧١٫٩٩٨  -    ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ في
  
  
  

  
  

  ألف درهم (مدققة)

  احتياطي انخفاض  
  - القيمة 
  العام

احتياطي انخفاض 
  –القيمة 
  المحدد

احتياطي انخفاض 
  القيمة

          

  ٢٨٣٫٤٦٩  ٢٨٣٫٤٦٩  -    ٢٠٢١يناير  ١في 
التغير في المخصص العام بموجب مصرف اإلمارات العربية 

للمعيار الدولي  ٢و ١لمتحدة المركزي على متطلبات المرحلتين ا
 ٩إلعداد التقارير المالية رقم 

   
  
-  

  
  
-  

  
  
-  

االنخفاض في المخصص المحدد الفائض بموجب مصرف 
 ٣متطلبات المرحلة اإلمارات العربية المتحدة المركزي على 

  ٩للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

    
  
-  

  
  
)٩٣٫٧٩٥(  

  
  
)٩٣٫٧٩٥(  

    -  )٩٣٫٧٩٥(  )٩٣٫٧٩٥(  

  ١٨٩٫٦٧٤  ١٨٩٫٦٧٤  -    ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

   الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
  

  ألجلوقروض لبنـوك  ةمستحقمبالغ   .١١
  

  يونيو ٣٠  
٢٠٢٢  

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١  

  ألف درهم  ألف درهم  
  مدققة  غير مدققة  

      :بحسب النوع
  ٥١٤٫٢٢٠  ٢٥٧٫١١٠  )١-١١قروض ثنائية (إيضاح 

  ٩٨١٫٤٢٠  ٢٫١٠٨٫٨٥٧  )٢-١١مبالغ مستحقة لبنوك (إيضاح 
  ١٫١٥٢٫١١٩  ١٫٣٥٤٫١٤٠  اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك

  ٢٫٦٤٧٫٧٥٩  ٣٫٧٢٠٫١٠٧  
      

  

  :بحسب  المنطقة الجغرافية
    

  ٨٥٥٫٣٢٩  ١٫٨٤٥٫٦٠٤  دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ٢٥  ١٣  دول مجلس التعاون الخليجي

  ١٫٢٣٠٫٢٤٠  ١٫٤٥٠٫٤٠٨  أوروبا
  ٤٤٠٫٧٦٠  ١٣٥٫٣٩٣  األمريكتان

  ١٢١٫٤٠٥  ٢٨٨٫٦٨٩  أخرىدول 
  ٢٫٦٤٧٫٧٥٩  ٣٫٧٢٠٫١٠٧  

 
 
 
  

  

: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( درهم مليون ٤١٫٧ضمانات نقدية بقيمة  للبنوكالمبالغ المستحقة تتضمن ، ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ كما في
  )، فيما يتعلق بالقيمة العادلة الموجبة للمشتقات، وفقاً التفاقيات األطراف المقابلة بين البنوك.مليون درهم ١٠٫٥

  
: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( مليون درهم ١.١٫٥٠٧بلغت االستثمارات في األوراق المالية بموجب اتفاقيات إعادة الشراء 

 . )مليون درهم ٣.١٫٣٤٥
 

التي تضطلع بها من خالل : الشيء)، ٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون درهم ( ١٨٠المستحقة لبنوك قروض وكالة بقيمة  المبالغ تتضمن
   نافذة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية تسمى إن بي اف اإلسالمي.

  
 

  من عدة قروض تم الحصول عليها من بنوك ومؤسسات مالية أخرى كالتالي: قروض الثنائيةتتكون ال  ١-١١
  

  يونيو ٣٠ سعر الفائدة ال االستحقاق سنة الحصول  رقم القرض
٢٠٢٢  

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١ 

 ألف درهم ألف درهم    

  مدققة غير مدققة    
           
 - ١١٠٫١٩٠  + الهامش معدل التمويل الليلي المضمون  ٢٠٢٣ ابريل  ٢٠٢٢  ١
 - ٩١٫٨٢٥  معدل التمويل الليلي المضمون + الهامش  ٢٠٢٣ابريل   ٢٠٢٢  ٢
 - ٥٥٫٠٩٥  معدل التمويل الليلي المضمون + الهامش  ٢٠٢٣مايو   ٢٠٢٢  ٣
 ١٨٣٫٦٥٠ -  ليبور + الهامش  ٢٠٢٢يونيو   ٢٠٢١  ٤
  ١٨٣٫٦٥٠ -  ليبور + الهامش  ٢٠٢٢مارس   ٢٠٢١  ٥
  ٧٣٫٤٦٠ -  ليبور + الهامش  ٢٠٢٢مارس   ٢٠٢١  ٦
  ٧٣٫٤٦٠ -  ليبور + الهامش  ٢٠٢٢مارس   ٢٠٢٠  ٧
     ٥١٤٫٢٢٠ ٢٥٧٫١١٠ 
       

مليون درهم)  ١٨٥٫٥: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( درهممليون  ٣٥٢٫٨مبلغ بالمتعلقة بالذهب القروض  تشمل المبالغ المستحقة لبنوك     ٢- ١١
  والذي يستخدم لتمويل قروض الذهب المقدمة للعمالء على أساس متناسب.
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

   الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
  

  

  والودائع اإلسالمية للعمالء ودائع العمالء.       ١٢
  يونيو ٣٠  

٢٠٢٢  
 

  
  ديسمبر  ٣١

٢٠٢١  
  ألف درهم    ألف درهم  
  مدققة    غير مدققة  

          :لنوعبحسب ا
  ١٤٫٥٦٢٫١٨٦   ١٥٫٠٩٠٫٤٨٨  امشيةودائع تحت الطلب وودائع ه

  ٨٥٠٫٥٧٦    ٨٣١٫٧٥٢  ودائع ادخار
  ١٦٫٧٨٥٫٩٨٣    ١٥٫٩١٦٫٦٧٤  وودائع بموجب اشعارثابتة ودائع 

  ٣٢٫١٩٨٫٧٤٥    ٣١٫٨٣٩٫٩١٤  
        

        بحسب المنطقة الجغرافية:
  ٢٩٫٢٠٠٫٢٠٠    ٢٨٫٩٩٨٫٩٧٠  لمتحدةاإلمارات العربية ادولة 

  ١٫٤٤٠٫٧٤٩    ١٫١٧٩٫٤٥٥  دول مجلس التعاون الخليجي
  ١٫٠٠٥٫٤٠٤    ١٫٢١٩٫٥٥١  أوروبا

  ٢٧٫١٣٢    ١٠٩٫١٧٧  األمريكتان
  ٥٢٥٫٢٦٠    ٣٣١٫٧٦١  أخـــرىدول 

  ٣٢٫١٩٨٫٧٤٥   ٣١٫٨٣٨٫٩١٤  
        

  

          الجارية اإلسالمية للقرض الحسن وودائع المرابحة والوكالة  الحسابات والودائع اإلسالمية للعمالءتتضمن ودائع العمالء  ١- ١٢
مليون درهم) التي تضطلع بها من خالل نافذة متوافقة  ٣٫٤٨٨٫٧ :٢٠٢١ديسمبر  ٣١( درهم مليون ٩.٢٫٨٣٧والمضاربة بمبلغ 

   مع الشريعة اإلسالمية تسمى إن بي اف اإلسالمي.
  

  المساهمين ملكية .    حقوق١٣
  

  رأس المال   ١- ١٣
  يونيو ٣٠  

٢٠٢٢  
 

  
  ديسمبر ٣١

٢٠٢١  
  ألف درهم    ألف درهم  
  مدققة    غير مدققة  

        مرخص ومصدر ومدفوع بالكامل:
        سهم بقيمة درهم واحد للسهم الواحد ٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  لسهم الواحد)واحد لقيمة درهم بسهم  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠٢١(
        

  
 ً  إبريل ٢٥بتاريخ  CBUAE/BSD/N/2021/2200 رقم تحت اشعار مصرف االمارت العربية المتحدة المركزيمتطلبات لوفقا

وبعد موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية ) ١٢/٢٠٢١المتعلقة "بالحد األدنى من رأس المال لتنظيم البنوك" (تعميم رقم ، ٢٠٢١
سهم منحة من األرباح المحتجزة أ ٨٥٫٢٣٨٫١١٦رأس ماله المدفوع عن طريق إصدار  ، قام البنك بزيادة٢٠٢١العمومية في سبتمبر 

  .مليار درهم ٢صل إلى يل
  
  

  نقدية مقترحة وأسهم منحة مصدرة أرباح   ٢ - ١٣
  
  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في توزيع أرباح للقترح مجلس اإلدارة لم ي
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

   الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  المعلوماتت حول إيضاحا
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  

  
  

  

  لشق األول من رأس المالأوراق مالية ل    .١٤
  

مليون  ٦.١٫٢٨٥مليون دوالر ( ٣٥٠بقيمة من رأس المال شق األول االضافي لل، أصدر البنك أوراق مالية ٢٠١٩في أكتوبر 
لبنك اختيار عدم دفع القسيمة تم تصنيفها كحقوق ملكية. يمكن لالية دائمة وخاضعة وغير مضمونة ودرهم). هذه األوراق الم

ً وفق لتقديره الخاص ولديه خيار استرجاع األوراق المالية. سيتم احتساب تكاليف المعاملة المتعلقة باإلصدار كخصم من حقوق  ا
  .الملكية

  
  ض القيمةصافي خسائر انخفا  .١٥
  ٢٠٢١ يونيو ٣٠  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
  مدققةغير   غير مدققة  

      
والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي والقبوالت وبنود خارج القروض 

  الميزانية العمومية
  

٤٥٠٫٩٨١  
  

٤٣٢٫٢٥١  
  )٦٫٠٤٤(  )٤٧٤(   ومؤسسات ماليةبنوك من  ةمستحقمبالغ 

  )٤٦٦(  ٨٫٠٤٤   سالميةإ أدواتواستثمارات 
  ٤٢٥٫٧٤١ ٤٥٨٫٥٥١  

      

  
  السهم(خسارة)  / ربحية  .١٦

  
مليون درهم  ١١٢٫٨على أرباح صافية بقيمة  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةتستند عملية احتساب ربحية السهم لفترة ال

: ٢٠٢١ يونيو ٣٠إلضافي من رأس المال (من قسائم مدفوعة على األوراق المالية للشق األول ا مليون درهم ٣٧٫٨بعد خصم 
من قسائم مدفوعة على األوراق المالية للشق األول اإلضافي من رأس المال)،  مليون درهم ٣٧٫٨مليون درهم بعد خصم  ٣٨٫٥

مليون سهم) القائمة  ٢٫٠٠٠: ٢٠٢٠ يونيو ٣٠سهم ( مليون ٢٫٠٠٠مقسومة على المتوسط المرّجح لعدد األسهم البالغ عددها 
  الل الفترة.خ
  

مليون درهم  ٥٢٫٤على أرباح صافية بقيمة  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠تستند عملية احتساب ربحية السهم لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
: ٢٠٢١ يونيو ٣٠من قسائم مدفوعة على األوراق المالية للشق األول اإلضافي من رأس المال ( مليون درهم ٣٧٫٨بعد خصم 

من قسائم مدفوعة على األوراق المالية للشق األول اإلضافي  مليون درهم ٣٧٫٨مليون درهم بعد خصم  ٣٫٦صافي خسائر بقيمة 
مليون  ٢٫٠٠٠: ٢٠٢١ يونيو ٣٠سهم ( مليون ٢٫٠٠٠مقسومة على المتوسط المرّجح لعدد األسهم البالغ عددها  ،من رأس المال)

  سهم) القائمة خالل الفترة.
  

 
  األطراف ذات العالقة  .١٧

  

 عند يهالطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ فعال علفي ذات عالقة إذا كان للطرف القدرة على التحكم  أطراف أنهاعلى تبر األطراف تع
ة، اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية ددة. بالنسبة للمجموعة، تشمل األطراف ذات العالق ي مح ا ه بي  كم ار المحاس بموجب المعي

ة ، المساهمين ا٢٤الدولي رقم  ا بمثاب ون فيه ي يكون لرئيسيين للمجموعة وأعضاء مجلس إدارة المجموعة والموظفين والشركات الت
ة إدارة عليا رئيسيين موظفيوُمالك  تم الموافق اٍم ي اً لشروٍط وأحك ة وفق ع األطراف ذات العالق امالت المصرفية م رام المع تم إب . ي

ي  المرحلية الموجزة هامة واألرصدة المدرجة في البيانات الماليةعليها من قبل مجلس اإلدارة. وفيما يلي المعامالت ال الموحدة والت
  تتعلق في الغالب بأعضاء مجلس اإلدارة ومساهمي المجموعة:  
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

   الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ فيالمنتهية لفترة الستة أشهر  

  
  (تابع) األطراف ذات العالقة  .١٧

  
  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠٢١    ٢٠٢٢  
  ألف درهم    ألف درهم  
  مدققة    غير مدققة  

  بيان المركز الماليبنود 
        

  ٣٫٥٣٤٫٧١٩    ٣٫٦٦٩٫٧٤٥  والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي القروض 
  ٧٫٩٩٨٫٥٧٣    ٧٫٩٩٧٫٢٧٨  مية للعمالءوالودائع اإلسال ودائع العمالء

  ٧٥٫٤٤٩    ١٨٦٫٣٢٠  إسالمية أدواتواستثمارات 
  ٣٣٫٩٨٨    ١١٢٫٣٠٥  قبوالت

  ٢٩٣٫٨٤٠    ٢٩٣٫٨٤٠  للشق األول من رأس المال أوراق مالية 
        

  محتملة مطلوبات
        

  ٦٥٫٦٦٩    ٩١٫٢٥٧  خطابات اعتماد
  ٥٩٫٥٧٢    ٥٩٫١٠٤  مباشرةأخرى وبدائل ائتمانات  ضمانات مالية

  ٢٧٦٫٧٢٩    ٢٧٠٫٠٥٤  معامالت محتملة ذات عالقة
        

  
  

  
  يونيو ٣٠

٢٠٢٢    
   يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  ألف درهم    ألف درهم  
  مدققةغير     غير مدققة  
  

  بنود بيان التغيرات في حقوق الملكية
        

  ٨٫٦٣٢    ٨٫٦٣٢  قسائم مدفوعة على أوراق مالية للشق األول من رأس المال
  

  الدخلبنود بيان 
        

  ٣١٫٨٦٧    ٤٨٫٥٧٩  ستثمار اإلسالميةالتمويل واإلأنشطة من  إيراداتوفوائد  اتإيراد
  ٦٣٫٤٥١    ٦٤٫٧٩٩  والتوزيعات على مودعي الودائع اإلسالميةفوائد صروفات م
  ٦٫٥٩٣    ٧٫٦٥٤  خرىأيرادات إ

  ١١٫٤٦٢    ١٥٫٤٩٧  مصروفات تشغيلية
      

  مكافآت أعضاء اإلدارة العليا
        

  ٧٫٢٤٧    ٩٫٣٢٨  خرى قصيرة األجلأتب وامتيازات روا
  ٤٨١    ٩٢١  موظفينال مكافآت نهاية خدمة

  
مستحقات التمويل اإلسالمي والسلفيات و فيما يتعلق بالقروض من المرحلة الثالثةلالنخفاض في القيمة  لم يتم احتساب مخصصات

  .: الشيء)٢٠٢١ديسمبر  ٣١الممنوحة لألطراف ذات العالقة (
  

 ديسمبر ٣١( درهم مليون ٧.٣٫٦٦٩ قيمة القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي الممنوحة لألطراف ذات العالقةبلغت 
مليون  ٥.١٫٨٦٢: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ٧.٢٫٢٢٧مليون درهم)، وهي مضمونة مقابل ضمانات بمبلغ  ٧.٣٫٥٣٤ :٢٠٢١

  درهم). 
  

  مليون درهم). ١٫٥: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ١الرأسمالية مع األطراف ذات العالقة  النفقاتبلغت معامالت  خالل الفترة،
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  شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

   الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ أشهر المنتهية في الستةلفترة 

  
  نسبة كفاية رأس المال  .١٨
  

يتم وزن الموجودات ذات المخاطر المرجحة للبنك من حيث نسبتها لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر العمليات. تشمل مخاطر 
) الموحدة، يتبع البنك منهج قياس موحد لمخاطر ٣االئتمان كالً من المخاطر داخل وخارج الميزانية العمومية. وتماشياً مع منهجية بازل (

) مع إضافة التغييرات ذات الصلة بإمدادات ٣ر السوق ومخاطر العمليات، وفقاً لمتطبات الدعامة األولى من اتفاقية بازل (االئتمان ومخاط
  رأس المال.

  
  وقد تم تفصيل المتطلبات الكمية، استناداً إلى اللوائح/التوجيهات، أدناه:

  
  يتكون من شقين: -٪ من الموجودات ذات المخاطر المرجحة ١٠٫٥) على األقل التسويات النظامية صافي( النظاميإجمالي رأس المال  . ١

  
 ٪ من الموجودات ذات المخاطر المرجحة، ويتكون من:٨٫٥على األقل  –الشق األول من رأس المال  . أ

 
 من الموجودات ذات المخاطر المرجحة؛ و٧على األقل  - العامةحقوق الملكية الشق األول ل ٪ 
 الشق األول اإلضافي 

  
األول من حقوق الملكية العامة، أسهم رأس المال العادية واالحتياطي القانوني واالحتياطي الخاص واألرباح المحتجزة   يتضمن الشق

واحتياطيات القيمة العادلة المتعلقة باألرباح غير المحققة من االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر/ 
  ويتكون الشق األول اإلضافي من سندات الشق األول من رأس المال. ٪.٥٥كمتاحة للبيع بنسبة 

  
 الشق الثاني من رأس المال: .ب

لالنخفاض في القيمة  وهو يتضمن مخصص جماعي لالنخفاض في القيمة وتسهيالت ثانوية. يجب أن اليتجاوز المخصص الجماعي
  ذات المخاطر المرجحة لالئتمان. ٪ من إجمالي الموجودات ١٫٢٥ مخاطر االئتمان والذي يتضمن احتياطي

  
٪ من الموجودات ذات المخاطر المرجحة على شكل  نسبة ٢٫٥يجب على البنوك أن تحتفظ باحتياطي للحفاظ على رأس المال بنسبة  . ٢

ً باالح تفاظ الشق األول لحقوق الملكية العامة لرأس المال. وقد يطلب مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي من البنوك أيضا
باحتياطي ضد التقلبات االقتصادية لحماية المصارف من فترات النمو الزائد إلجمالي االئتمان. يجب أن يلتزم احتياطي التقلبات 

 .الموجودات ذات المخاطر المرجحة٪ من ٢٫٥-٠االقتصادية باستخدام الشق األول لحقوق الملكية العامة وقد يتفاوت المستوى بين 
  

 ١٦في ) الصادر TESSف اإلمارات العربية المتحدة المركزي فيما يتعلق بنظام الدعم االقتصادي المستهدف (وفقًا لمعايير مصر
٪ دون عواقب إشرافية، ٦٠، سمحت الهيئة التنظيمية للبنوك باستخدام احتياطي حماية رأس المال بحد أقصى بنسبة ٢٠٢١ديسمبر 

 .٢٠٢٢ يونيو ٣٠حتى  ٢٠٢٠مارس  ١٥سارية المفعول من 
  

ً دنى من الترتيبات االنتقالية وفقالحد األ   لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ا
  

  الدعامة الثالثة  عنصر رأس المال
٢٠٢٢  

  الثالثةالدعامة 
٢٠٢١  

  ٪٧  ٪٧  لنسبة حقوق الملكية العادية للشق األول الحد األدنى

  ٪٨٫٥  ٪٨٫٥  رأس المالمن  األول الشق الحد األدنى لنسبة

  ٪١٠٫٥  ٪١٠٫٥  حد األدنى لنسبة كفاية رأس المالال

  ٪٢٫٥  ٪٢٫٥  مصد حماية رأس المال
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   شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
  

 (تابع)ال .    نسبة كفاية رأس الم١٨
  

  ديسمبر  ٣١    يونيو ٣٠  ألف درهم
  ٢٠٢١    ٢٠٢٢  
  مدققة    غير مدققة  
  

  شق األول من رأس المالحقوق الملكية العامة لل
  

      

  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  رأس المال 
  ٩٤٧٫٥٧٨    ٩٤٧٫٥٧٨  احتياطي قانوني
  ٥٧٣٫٤٢٤    ٥٧٣٫٤٢٤  احتياطي خاص
  ٦٣٥٫٣٩٦    ٧٧٢٫٠٠٥  أرباح محتجزة

  تأثير خسائر – ٩يب االنتقالي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم الترت
  )٢و  ١االئتمان المتوقعة (المرحلة 

  
٢٠٩٫٢٦٧  

    
١٨٫٧٣٨  

  ١٩٫٨١٨    )٢٢٫٩٧٢(  الدخل الشامل اآلخر المتراكم
  

  ٤٫١٩٤٫٩٥٤    ٤٫٤٧٩٫٣٠٢  مجموع حقوق الملكية العامة للشق األول 
        

        من رأس المالالشق األول اإلضافي 
  ١٫٢٨٥٫٥٥٠    ١٫٢٨٥٫٥٥٠  )١٤(إيضاح  شق األول من رأس المالللأوراق مالية 

        
  ٥٫٤٨٠٫٥٠٤    ٥٫٧٦٤٫٨٥٢  مجموع الشق األول

        
        الشق الثاني من رأس المال 

  ٣٤٤٫٨٦٦    ٣٨٢٫٩٦٧  مخصص جماعي لالنخفاض في القيمة
        

  ٣٤٤٫٨٦٦    ٣٨٢٫٩٦٧  مجموع الشق الثاني 
  ٥٫٨٢٥٫٣٧٠    ٦٫١٤٧٫٨١٩  جموع قاعدة رأس المال (أ)م

        
  

        موجودات ذات مخاطر مرجحة
        
        
        

  ٢٧٫٥٨٩٫٢٦٨    ٣٠٫٦٣٧٫٣٤٩  مخاطر االئتمان 
        

  ٤١٫٢٩٨   ١١٤٫٨٧٢  مخاطر السوق
        

  ٢٫٨٥٠٫٥٩٥    ٢٫٨٥٠٫٥٩٥  مخاطر العمليات
        

  ٣٠٫٤٨١٫١٦١    ٣٣٫٦٠٢٫٨١٦   مجموع الموجودات ذات المخاطر المرجحة (ب)
        

  ١٩٫١    ١٨٫٣  ٪ –نسبة كفاية رأس المال (أ) / (ب) 
        

  ١٨    ١٧٫٢  ٪ - نسبة الشق األول من رأس المال 
        

  ١٣٫٨    ١٣٫٣  ٪ -نسبة حقوق الملكية العامة الشق األول 
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   شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة يةإيضاحات حول المعلومات المال
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  

  
  

   في حكمهالنقد وما   .١٩
  

  من تاريخ االستحواذ: عتباراً األرصدة التالية ا في حكمه يشمل النقد وما ،ألغراض بيان التدفقات النقدية
  

  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠    
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم  ألف درهم  
  مدققةغير   غير مدققة  
      

  ٢٥٠٫٨٣٥  ٢٥٤٫٦٨٩  نقد في الصندوق  
  ٤٫٩٣٨٫٥٤٢ ٦٩٩٫٧٣٦  )١-١٩العربية المتحدة المركزي (إيضاح  إلماراتمصرف ارصدة لدى أ

  ٥٨٢٫٨٤٦  ١٫١٠٢٫٠٥٤  بتاريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهرمن بنوك  ةمستحقمبالغ 
  

٥٫٧٧٢٫٢٢٣  ٢٫٠٥٦٫٤٧٩  
      

  )١٫٢٩٥٫٨٢٠(  )٢٫١٠٧٫١٢٢(  بتاريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهروك لبن ةمستحقمبالغ 
  )٤٫٤٧٦٫٤٠٣  )٥٠٫٦٤٣  
    

  
  

  بتاريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهر. شهادات إيداعالمركزي األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة  تتضمن  ١-١٩
 

ي ا، المتبقيةبناًء على فترات االستحقاق   ٢-١٩ ي ف د ف زي وصافي بلغ النق دة المرك ة المتح ارات العربي دى مصرف اإلم لصندوق واألرصدة ل
غ  وك مبل ن بن تحقة م الغ المس م ٥.١٫٤٠٦المب ون دره اريخ ملي ن ت ة أشهر م و  ٣٠، وتستحق خالل ثالث و  ٣٠(٢٠٢٢يوني : ٢٠٢١يوني

  ).٢٠٢١يونيو  ٣٠مليون درهم، تستحق خالل ثالثة أشهر من تارييخ  ٦.٤٫٧٩٢
  

   لقطاعاتتقارير ا  .٢٠
  

ل           ل اإلدارة وهيك ع هيك ق م ا يتواف ة بم ات المجموع ة بقطاع ات الخاص ديم المعلوم رض تق ال بغ ات األعم ة قطاع تخدم المجموع تس
  التقارير الداخلية للمجموعة. تقتصر عمليات المجموعة بصورة رئيسية على العمليات التى تتم داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.

  
ل ق اليف الرأسمالية تعم تعكس تخصيص التك ت ل ى أساس تجاري بح ة عل ن الخزين ى وم د إل بض الفوائ داد وق ى س ال عل ات األعم طاع

  والتمويل.
  

  قطاعات األعمال 
   

  التالية:  المحددة من خالل قطاعات األعمال نشاطهاتزاول المجموعة 
  

  الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات
  

  قطاع الشركات والمؤسسات 
  

رة  يقدم هذا القطاع مجموعة من المنتجات والخدمات بما في ذلك منتجات الء الشركات الكبي اري، والخدمات لعم ل التج ان والتموي االئتم
  المتوسطة من خالل وحدات منفصلة والمؤسسات المالية ويقبل الودائع.  والشركات

  
  قطاع الخدمات المصرفية لألعمال

  
المحافظ  ينتجات والخدمات بما في ذلك منتجات االئتمان والتمويل التجاري وتقديم الخدمات للعمالء ذويقدم هذا القطاع مجموعة من الم

الصغيرة والمتوسطة الحجم من خالل وحدات منفصلة، ويقبل ودائعهم. كما يقدم هذا القطاع خدمات المعامالت للشركات الصغيرة 
  والمتوسطة الحجم. 
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   مة عامةشركة مساه –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
  
  

  (تابع)   تقارير القطاعات   .٢٠
  

  (تابع)قطاعات األعمال 
  

 قطاع الخدمات المصرفية لألفراد
 

كبار العمالء بما في ذلك القروض الشخصية وقروض الرهن العقاري يقدم هذا القطاع مجموعة من المنتجات والخدمات لألفراد و
  وبطاقات االئتمان ومعامالت وأرصدة أخرى ويقبل ودائعهم.

  
  قطاع الخزينة وإدارة الموجودات والمطلوبات وأخرى 

 

ضل للموارد في الموجودات القطاع بإدارة موجودات ومطلوبات المجموعة بطريقة مركزية ويكون مسؤوالً عن االستخدام األف يقوم هذا
المنتجة وإدارة صرف العمالت وأوضاع الفوائد ضمن السقوف والتوجيهات الموضوعة من قبل اإلدارة والمعتمدة من قبل مجلس 

  اإلدارة.
  

 تقدم الخزينة أيضاً مجموعة من منتجات صرف العمالت األجنبية ومنتجات مشتقة للعمالء، وهي مفوضة بمسؤولية إدارة المحفظة
الموجودات والمطلوبات. إن رأس مال وحدة إدارة االستثمارات بتوجيه من لجنة االستثمارات ولجنة االستثمارية للمجموعة بالتعاون مع 

  التابعة محددة ضمن هذا القطاع. اتالمجموعة واستثماراتها في الشرك
  

 م المعلومات والتكنولوجياونظرد البشرية والمالية لدى المجموعة خدمات مركزية مشتركة تتضمن العمليات وإدارة المخاطر والموا
 الداخلي. يتم توزيع تكاليف الخدمات المشتركة الخاصة بقطاعات األعمال بناءً التدقيق واالئتمان و ةالقانوني الشؤونوتطوير المنتجات و

  على طبيعة المعاملة واألنشطة ذات الصلة.
  

  :القطاع وفقاً لقطاعات األعمال فيما يلي تحليل
  

  أشهر المنتهية في الستةفترة 
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ 

  ألف درهم
  (غير مدققة)

قطاع الخدمـــات 
المصرفية للشركات 

  والمؤسسات

قطـــاع الخدمـــات 
المصرفيــة 

  لألعمال

قطاع الخدمات 
المصرفية 

  لألفراد

قطـاع الخزينة 
وإدارة 

الموجودات 
والمطلوبات 

  وأخرى

  موحدة
  

            

 ٨٥٨٫٤٦٤ ١٦٤٫٩٢٤ ٧٨٫١٢٧ ٢٧٨٫٥٨٩ ٣٣٦٫٨٢٤  إيرادات القطاع
            

  )٢٤٩٫٣٩٥(  )١٥٫٥٩٤(  )٤٥٫٠٥٢(  )١٠٤٫٤١٠(  )٨٤٫٣٣٩(  التشغيلية للقطاعالتكلفة 
            

  ٦٠٩٫٠٦٩  ١٤٩٫٣٣٠  ٣٣٫٠٧٥  ١٧٤٫١٧٩  ٢٥٢٫٤٨٥  األرباح التشغيلية للقطاع 
            

  )٤٥٨٫٥٥١(  )٨٫٢٦٨(  )٧٫٥٤٧(  )٣١٫٧٠٩(  )٤١١٫٠٢٧(  صافي خسائر االنخفاض في القيمة
            

  ١٥٠٫٥١٨  ١٤١٫٠٦٢  ٢٥٫٥٢٨  ١٤٢٫٤٧٠  )١٥٨٫٥٤٢(  األرباح / (الخسائر) للفترة
  

  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠
  

          

  ٤٣٫٧١٤٫٦١٠  ١٢٫٥٦٦٫٧١٦  ٣٫٨٨٨٫٤٧٨  ٦٫٨٩٧٫٧٣٠  ٢٠٫٣٦١٫٦٨٦  القطاع موجودات
            

  ٣٧٫٩٨٧٫٠٢٧  ٣٫٥٩٨٫٠٩٩  ٣٫١٢٧٫٣٩٤  ٨٫٣٣٦٫٤٦١  ٢٢٫٩٢٥٫٠٧٣  مطلوبات القطاع 
            

  ٣٦٫٥٣٠  ٣٦٫٥٣٠  -  -  -  رأس المال  نفقات
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   شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية
  (تابع)٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
  

  (تابع)   تقارير القطاعات   .٢٠
  

  أشهر المنتهية في الستةفترة 
  ٢٠٢١يونيو ٣٠

  ألف درهم
  (غير مدققة)

قطاع الخدمـــات 
المصرفية للشركات 

  والمؤسسات

قطـــاع الخدمـــات 
المصرفيــة 

  لألعمال

قطاع الخدمات 
المصرفية 

  لألفراد

قطـاع الخزينة 
وإدارة الموجودات 
  والمطلوبات وأخرى

  موحدة
  

            

  ٧٢٤٫٥١٢  ١٣٨٫٠٩٥  ٧٥٫٢٨٧  ٢٤٢٫١٠٠  ٢٦٩٫٠٣٠  إيرادات القطاع
            

  )٢٢٢٫٥٥٨(  )١٤٫٨٥٩(  )٤٣٫٢٧٦(  )٩٢٫٨٩٩(  )٧١٫٥٢٤(  التشغيلية للقطاعالتكلفة 
            

  ٥٠١٫٩٥٤  ١٢٣٫٢٣٦  ٣٢٫٠١١  ١٤٩٫٢٠١  ١٩٧٫٥٠٦  األرباح التشغيلية للقطاع 
            

  )٤٢٥٫٧٤١(  ٢٫٠٣٩  )١٢٫٥٦٦(  )٢٩٫٤١٥(  )٣٨٥٫٧٩٩(  صافي خسائر االنخفاض في القيمة
            

  ٧٦٫٢١٣ ١٢٥٫٢٧٥  ١٩٫٤٤٥  ١١٩٫٧٨٦  )١٨٨٫٢٩٣(  األرباح / (الخسائر)  للفترة
  

  (مدققة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  

          

  ٤٢٫٩٤٥٫٥٤٨  ١٤٫٥٠٤٫١٥٦  ٣٫٥٠٧٫١٩٩  ٦٫٢٣٢٫٤٢٠ ١٨٫٧٠١٫٧٧٣  القطاع موجودات
            

  ٣٧٫٢٦٩٫٨٨٥  ٢٫٥٤٤٫١٦٤  ٢٫٤٢٤٫٩٨٦  ٨٫٤١٥٫٢٨٩  ٢٣٫٨٨٥٫٤٤٦  مطلوبات القطاع 
            

  ٥٥٫٧٠٥  ٥٥٫٧٠٥  -  -  -  رأس المال  نفقات
  
  
  ومتغيرات االقتصاد الكلي فيما يتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة (COVID – 19)تأثير فايروس كورونا المستجد  - ٢١

  
اقتصاد دولة اإلمارات  ققفقد حومع ذلك،  .يمستوى العالماللها تأثيراً كبيراً على  )COVID-19(ال تزال جائحة فايروس كورونا المستجد 

جيداً نتيجة تدابير الدعم المقدمة من الحكومة، واحتوائها للتحديات المالية واالقتصادية الناجمة عن تداعيات فايروس كورونا  العربية المتحدة أداءً 
  ال.المستجد واالنفاق الحكومي المستدام والنظرة المستقبلية االيجابية لنمو االئتمان والتقدم في األعم

  
قام بنك الفجيرة الوطني بمراقبة الوضع عن كثب وقام بتطبيق العمل عن بعد بنجاح واستخدام الحلول الرقمية لضمان استمرارية خدمات 
 العمالء، واتخاذ اإلجراءات االحترازية  لضمان صحة وسالمة جميع أصحاب المصلحة. يقوم بنك الفجيرة الوطني بإدارة سيولته بشكل استباقي

الودائع  ، استقرت نسبة السلفيات إلى٢٠٢٢يونيو  ٣٠ ز من مكانته ليتمكن من اجتياز هذه البيئة التي يسودها عدم اليقين والتعقيد. كما فيويعز
ديسمبر  ٣١٪ (٨١٫٥عند  ةمستقرالموارد الاالقراض إلى نسبة استقرت )، و٪٧٩٫٦: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١٪ (٨٧٫١لبنك الفجيرة الوطني عند 

  ). ٪٢٦٫٢: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١٪ (١٧٫٢عند  الموجودات السائلة المؤهلة) ونسبة ٪٧٦٫٥: ٢٠٢١
  

القرارات الهامة ومتطلبات المعيار  للمجموعة الحوكمة على جميع ")CCC("ولجنة االئتمان المركزية  ")MRC("تضمن لجنة إدارة المخاطر 
ت الصلة الصادرة عن الجهة المنظمة ويتم االمتثال لها ومراقبتها مع المشاركة والتوجيهات واإلشعارات ذا ٩لتقارير المالية رقم عداد االدولي إل

هامة تقنية المناسبة ألصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك قسم المخاطر واالئتمان والمالية وقطاعات األعمال. وتتضمن قرارات محاسبية 
ارة والمدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة وقرارات منهجية للمخاطر وحاالت إعادة التصنيف الخاصة باإلد

  واعتبارات عوامل االقتصاد الكلي.
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   شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  

  
  (تابع)ومتغيرات االقتصاد الكلي فيما يتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة  (COVID – 19)تأثير فايروس كورونا المستجد  - ٢١

  
اإلدارة،  يتم تقديم تنفيذ القرارات الرئيسية ونتائج المراجعات والمراقبة إلى لجنة التدقيق بمجلس اإلدارة ولجنة المخاطر بمجلس اإلدارة ومجلس

  لتزم بنك الفجيرة الوطني بدعم أعلى معايير حوكمة الشركات.حيث ي
  

ومعالجة أحكام  الدعم االقتصادي المستهدفقام بنك الفجيرة الوطني بالنظر في المعايير والتوجيه المشترك فيما يتعلق بمخطط برنامج خطة 
 اإلمارات العربية المتحدة في سياق أزمة فايروس كورونا المستجدفي دولة  ٩لتقارير المالية عداد اخسارة االئتمان المتوقعة للمعيار الدولي إل

(COVID–19)  على التوالي. وفقاً  ٢٠٢٠أبريل شهر و ٢٠٢١ابريل الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي خالل شهر
ن وسيقـــوم بمنح تأجيل للدفـــعات في سياق جائحة لهذه المعايير والتوجيه المشترك، منح بنك الفجيرة الوطني مهلة سداد لعمالئه المتأثري

وغير ذلك. وقد أخذت اإلدارة في االعتبار  الدعم االقتصادي المستهدفبموجب مخطط برنامج خطة  (COVID-19)فايروس كورونا المستجد 
بنك الفجيرة الوطني  تفيدين من تأجيل الدفع. قامالمس عند تقديم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان األداء السابق والمستقبلي المتوقع للعمالء

  ع إلى مجموعتين على النحو التالي:بتقسيم عمالئه المستفيدين من تأجيل الدف
  

، بما في ذلك مشكالت السيولة، الناجمة عن بهمعمالء ال يُتوقع أن يواجهوا تغييرات جوهرية في الجدارة االئتمانية الخاصة  – ١المجموعة 
  ؛ و(COVID-19)وس كورونا المستجد  جائحة  فاير

  
ومن المتوقع أيضاً أن يواجهوا تدهوراً كبيراً في  (COVID-19)عمالء يتوقع منهم التأثر بشكل كبير بجائحة فايروس كورونا  – ٢المجموعة 

حيث هددت االضطرابات الكبيرة  ٣رحلة . وفي ظروف استثنائية، قد يتم االنتقال للم٢ا سيؤدي إلى االنتقال إلى المرحلة ، مأهليتهم االئتمانية
  الخاص بالعمالء والذي بدوره سيؤثر في تدهور األعمال بشكل دائم.على االستدامة طويلة األجل لنموذج األعمال 

  

لقطاع تضمنت المعايير الرئيسية والتي تم أخذها في عين االعتبار عند تقسيم المجموعات إدارة حساب العمالء، والجدارة االئتمانية، وا
، وسالسل التوريد للعمالء وأسواق المبيعات، وشدة (COVID-19)االقتصادي، والضمانات، ومستوى تأثير جائحة فايروس كورونا المستجد 

ً مخاطر االئتمان به  الخاصة تأثيرات القطاع واآلثار المترتبة على األداء التشغيلي، أينما وجدت. لقد كان بنك الفجيرة الوطني يراقب الكترونيا
ورونا المستجد ــروس كــال على هذه األسس مع تقييم تأثيرات جائحة فايــراء مراجعة تفصيلية لجميع محافظ قطاع األعمــوقد تم إج

(COVID-19)  بشكل تراكمي وتصنيف المخاطر لحماية المجموعة بشكل كلي من أي تحركات عدائية. تم تقييم تأثير تمديد القروض
ً لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد  (COVID-19)لتمويل اإلسالمي في سياق جائحة فايروس كورونا المستجد والسلفيات ومستحقات ا وفقا

  لتعديل شروط التسهيالت. ٩التقارير المالية رقم 
  

 تتحديث المدخالب بنك الفجيرة الوطنيمن  (COVID–19)فايروس كورونا المستجد  هاب وقد تطلبت أوجه عدم اليقين التي تسبب
في عوامل االقتصاد الكلي  التقلباتبعين االعتبار تأثير  بنك الفجيرة الوطنيواالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة. وقد أخذ 

  .خسائر االئتمان المتوقعةالمستقبلي، عند تحديد درجة الخطورة واحتمال السيناريوهات االقتصادية لتحديد 
  

  :اش االقتصادي، تم تطبيق االحتماالت المخصصة للحالة األساسية وسيناريوهات الصعود والهبوط على النحو التاليبالنظر إلى االنتع
  

  االحتماالت المعينة  السيناريو
  ٪٤٠  الحالة األساسية

  ٪٣٠  الصاعد

  ٪٣٠  الهابط
  

تلك للموجودات المالية وغير المالية للمجموعة و علن عنهاالم السوق الحالي لتحديد المبالغ وضعقامت المجموعة بدراسة التأثيرات المحتملة ل
  مالحظتها. تمالتي تعتبر أفضل تقييم لإلدارة بناًء على معلومات 

  
ك، قد ظلت التأثيرات حساسة لتقلبات السوق وستستمر المجموعة في المراقبة والتعبير بشكل مناسب في حسابات الخسائر االئتمانية المتوقعة. لذل

يقوم بنك الفجيرة الوطني وبشكل مستمر بمراجعة قرارات التدريج والتجميع بشكل حكيم  .عن تلك المتوقعةتائج الفعلية بشكل كبير تختلف الن
  لضمان االنعكاس الدقيق لتقييم المجموعة لهذه الجوانب بتاريخ الميزانية العمومية.
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   شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 

  

  المرحلية الموجزة الموحدة  علومات الماليةإيضاحات حول الم
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
  

  (تابع)ومتغيرات االقتصاد الكلي فيما يتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة  (COVID – 19)تأثير فايروس كورونا المستجد . ٢١
  

  مرحلةتحليل العمالء المستفيدين من تأجيل الدفع حسب ال
  

 )(COVID-19لخسائر االئتمان المتوقعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة في سياق أزمة فايروس كورونا المستجد  ٩لتقارير المالية رقم عداد اوفقًا للتوجيه المشترك بشأن معالجة أحكام المعيار الدولي إل
الدعم االقتصادي ، منح بنك الفجيرة الوطني مهلة سداد لبعض عمالئه المتأثرين. استفاد البنك من المساعدة بموجب برنامج ٢٠٢٠يل الصادرة عن مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي خالل شهرأبر

  .٢٠٢١ديسمبر  ٣٠ بتاريخمليون درهم بالكامل  ٤٦٫١مبلغ قام البنك بتسوية القسط األخير ب وقدم إعفاًء لعمالء محددين. المستهدف
  

    
ذات المتوقعة للعمالء، الذين حصلوا على هذه المزايا، وقيمة الخسائر االئتمانية للقروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي لفائدة / األرباح المستحقة المؤجل من المبلغ األساسي واتالي تحليالً للمبلغ يتضمن الجدول ال

  الصلة:
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠
  

              
  المجموع    ٣المرحلة     ٢ المرحلة   ١المرحلة     ألف درهم 

  ٩٫٣٨٦   -    ٢٣٠   ٩٫١٥٦    المبلغ المؤجل
مخصصات االنخفاض في القيمة 

  (خسائر االئتمان المتوقعة)
  
  

)١٤٧(   -    )٦٢(   )٨٥(  

  ٩٫٢٣٩   -    ١٦٨   ٩٫٠٧١    القيمة الدفترية
  ١٢   -    ٢   ١٠    عدد العمالء
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   ة عامةشركة مساهم –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
  

  (تابع) المتوقعةومتغيرات االقتصاد الكلي فيما يتعلق بالخسائر االئتمانية  (COVID – 19)تأثير فايروس كورونا المستجد . ٢١
  

  (تابع) المرحلةين من تأجيل الدفع على حسب تحليل العمالء المستفيد
  
  

االئتمانية المتوقعة ذات الصلة للعمالء لتعرضات مخاطر االئتمان للقروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي وقبوالت وتعرضات خارج الميزانية العمومية ذات الصلة والخسائر يتضمن الجدول التالي تحليالً 
الحد األقصى أدناه،  خارج الميزانية العمومية للقروض والسلفيات ومستحقات التمويل االسالمي وقبوالت بما في ذلك الفوائد/ األرباح المستحقة والتعرضاتتمثل القيمة الدفترية اإلجمالية  دفع.المستفيدين من تأجيل ال

  :للعمالء المستفيدين من تأجيل الدفع لمخاطر االئتمانلتعرض المجموعة 
  

  

  

                                  
 

  
  

   ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠
  

  تعرضات خارج الميزانية العمومية  القروض والسلفيات ومستحقات التمويل االسالمي وقبوالت  

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

  ٦٫٨١٧  -   -   ٦٫٨١٧    ٢٧٩٫٨٢١  -   ٢٫٢٦٩  ٢٧٧٫٥٥٢  المبلغ المستحق
لقيمة (خسائر االئتمان مخصصات االنخفاض في ا

  المتوقعة)
  
)١٫٥٨٠(  

  
)١٦٩(  

  
 -  

  
)١٫٧٤٩(  

    
)٨(  

  
 -  

  
 -  

  
)٨(  

  ٦٫٨٠٩  -   -   ٦٫٨٠٩   ٢٧٨٫٠٧٢  -   ٢٫١٠٠  ٢٧٥٫٩٧٢  القيمة الدفترية

                   

                   
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  
  تعرضات خارج الميزانية العمومية القروض والسلفيات ومستحقات التمويل االسالمي وقبوالت

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

  ١١٫٩٤١  -   -   ١١٫٩٤١   ٢٦٧٫٠٩٥  -   -   ٢٦٧٫٠٩٥  المبلغ المستحق
مخصصات االنخفاض في القيمة (خسائر االئتمان 

  المتوقعة)
)٣٫٠٨٢(   -  

 -  
)١١(  -   -   )١١(   )٣٫٠٨٢(  

  ١١٫٩٣٠  -   -   ١١٫٩٣٠   ٢٦٤٫٠١٣  -   -   ٢٦٤٫٠١٣  القيمة الدفترية
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   شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
  

  (تابع)القتصاد الكلي فيما يتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة ومتغيرات ا (COVID – 19)تأثير فايروس كورونا المستجد . ٢١
  

  ذات الصلة تحليل العمالء المستفيدين من تأجيل الدفع على حسب النوع والمجموعات والقطاعات فيما يتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة
  

   :ات التمويل االسالمي وقبوالت، بما في ذلك الفوائد/ األرباح المستحقة للعمالء المستفيدين من تأجيل الدفعيتضمن الجدول التالي على تحليل المبلغ المستحق للقروض والسلفيات ومستحق
  

  
    
    
    
    
    
    
    
    
      

  ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠
  

  
  قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات

    
  قطاع الخدمات المصرفية لألعمال

  
١المجموعة   ألف درهم 

    
١المجموعة       المجموع  ٢المجموعة 

    
  المجموع  ٢ المجموعة

  ٥٢٫٦٧١  ١٫٧٦٦  ٥٠٫٩٠٥      ٢٢٧٫١٥٠  -   ٢٢٧٫١٥٠  قروض وسلفيات ومستحقات التمويل االسالمي وقبوالت

  )٨٧٢(  )١٤٤(  )٧٢٨(      )٨٧٧(  -   )٨٧٧(  مخصصات االنخفاض في القيمة (خسائر االئتمان المتوقعة)

  ٥١٫٧٩٩  ١٫٦٢٢  ٥٠٫١٧٧      ٢٢٦٫٢٧٣  -   ٢٢٦٫٢٧٣  القيمة الدفترية

  ١٠          ٢      عدد العمالء

  ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠

  
  قطاع الخدمات المصرفية لألفراد

  

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

  
  موحدة
  

  
  ألف درهم 

  المجموع  ٢المجموعة   ١المجموعة   ألف درهم    المجموع  ٢المجموعة     ١المجموعة 

قروض وسلفيات ومستحقات           
  وقبوالتاإلسالمي التمويل 

  
٢٧٨٫٠٥٥  

  
١٫٧٦٦  

  
٢٧٩٫٨٢١  

مخصصات االنخفاض في القيمة           
  (خسائر االئتمان المتوقعة)

  
)١٫٦٠٥(  

  
)١٤٤(  

  
)١٫٧٤٩(  

  ٢٧٨٫٠٧٢  ١٫٦٢٢  ٢٧٦٫٤٥٠  القيمة الدفترية   -   -  -   قروض ألجل

مخصصات االنخفاض في القيمة (خسائر االئتمان 
  -   -   -   المتوقعة)

  ١٢      عدد العمالء  
        

            -   -   -   القيمة الدفترية

           -       عدد العمالء



   46 

   شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
  

  (تابع)ق بالخسائر االئتمانية المتوقعة ومتغيرات االقتصاد الكلي فيما يتعل (COVID – 19)تأثير فايروس كورونا المستجد . ٢١
  

  
  (تابع)تحليل العمالء المستفيدين من تأجيل الدفع على حسب النوع والمجموعات والقطاعات فيما يتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة 

  
  من تأجيل الدفع :يتضمن الجدول التالي على تحليل للتعرضات خارج الميزانية العمومية ذات الصلة بالعمالء المستفيدين 

  
  
  

    
    
    
    
    
    

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠
  

  قطاع الخدمات المصرفية لألعمال    قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات

  المجموع  ٢المجموعة   ١المجموعة       المجموع  ٢المجموعة   ١المجموعة   ألف درهم 

  ٦٫٨١٧  -   ٦٫٨١٧      -   -   -   تعرضات خارج الميزانية العمومية
مة (خسائر االئتمان مخصصات االنخفاض في القي

  المتوقعة)
 -   -   -  

      
)٨(  

  
 -  

  
)٨(  

  ٦٫٨٠٩  -   ٦٫٨٠٩      -   -   -   القيمة الدفترية

    موحدة
        ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠

  المجموع  ٢المجموعة   ١المجموعة   ألف درهم

  ٦٫٨١٧  -   ٦٫٨١٧  تعرضات خارج الميزانية العمومية
االئتمان مخصصات االنخفاض في القيمة (خسائر 

  المتوقعة)
)٨(  -   )٨(  

  ٦٫٨٠٩  -   ٦٫٨٠٩  القيمة الدفترية
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   شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
  

  (تابع)ومتغيرات االقتصاد الكلي فيما يتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة  (COVID – 19)تجد تأثير فايروس كورونا المس. ٢١
  

  ومستحقات التمويل اإلسالمي والقبوالت والتعرضات خارج الميزانية للعمالء المستفيدين من تأجيل الدفع ياتالحركة في إجمالي الرصيد للقروض والسلف
 

  

  
 ومستحقات التمويل اإلسالمي والقبوالت للعمالء المستفيدين من تأجيل الدفع على حسب القطاع : ياتيتضمن الجدول أدناه، الحركة في إجمالي الرصيد للقروض والسلف

  

  

  
  تعرضات خارج الميزانية العمومية  ويل االسالمي وقبوالتالقروض والسلفيات ومستحقات التم

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

  ١١٫٩٤١  -  -  ١١٫٩٤١    ٢٦٧٫٠٩٥  -  -  ٢٦٧٫٠٩٥  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١-إجمالي القيمة الدفترية 
  -  -  -  -    -  -  ٢٫٠٦٠  )٢٫٠٦٠(  ١تم تحويلها من المرحلة 
  -  -  -  -    -  -  -  -  ٢تم تحويلها من المرحلة 
  -  -  -  -    -  -  -  -  ٣تم تحويلها من المرحلة 

  )٥٫١٢٤(  -  -  )٥٫١٢٤(    ١٢٫٧٢٦  -  ٢٠٩  ١٢٫٥١٧  خالل الفترة )إلغاء االعتراف بها(تم انشائها / 

  ٦٫٨١٧  -  -  ٦٫٨١٧    ٢٧٩٫٨٢١  -  ٢٫٢٦٩  ٢٧٧٫٥٥٢  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ –إجمالي القيمة الدفترية 

  رفية لألفرادقطاع الخدمات المص  قطاع الخدمات المصرفية لألعمال  قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات   

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

- إجمالي القيمة الدفترية 
  ٢٢٦٫٤٣٠  -  -  ٢٢٦٫٤٣٠  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  
٤٠٫٦٦٥  -  -  ٤٠٫٦٦٥  

  
-  -  -  -  

  -  -  -  -    -  -  ٢٫٠٦٠  )٢٫٠٦٠(    -  -  -  -  ١تم تحويلها من المرحلة 

  -  -  -  -    -  -  -  -    -  -  -  -  ٢تم تحويلها من المرحلة 

  -  -  -  -    -  -  -  -    -  -  -  -  ٣تم تحويلها من المرحلة 

إلغاء (تم انشائها /  
 )االعتراف              بها

  -  -  -  -    ١٢٫٠٠٦  -  ٢٠٩  ١١٫٧٩٧    ٧٢٠  -  -  ٧٢٠  خالل الفترة
 -دفترية إجمالي القيمة ال

  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠
  

٢٢٧٫١٥٠  
  
-  

  
-  

  
٢٢٧٫١٥٠    

  
٥٠٫٤٠٢  

  
٢٫٢٦٩  

  
-  

  
٥٢٫٦٧١    

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  
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   شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
  

  (تابع)ومتغيرات االقتصاد الكلي فيما يتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة  (COVID – 19)كورونا المستجد  تأثير فايروس. ٢١
  

  (تابع) تأجيل الدفعومستحقات التمويل اإلسالمي والقبوالت والتعرضات خارج الميزانية للعمالء المستفيدين من  ياتالحركة في إجمالي الرصيد للقروض والسلف
  

  ل أدناه، الحركة في التعرضات خارج الميزانية المتعلقة بالعمالء المستفيدين من تأجيل الدفع حسب القطاع:يتضمن الجدو
  

 

  
  قطاع الخدمات المصرفية لألعمال  قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات 

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

 - - - -  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ –إجمالي القيمة الدفترية 
           

 - - - -  ١تم تحويلها من المرحلة 
  ١١٫٩٤١  -  -  ١١٫٩٤١  

  -  -  -  -   - - - -  ٢تم تحويلها من المرحلة 

  )٥٫١٢٤(  -  -  )٥٫١٢٤(   - - - -  خالل الفترة(إلغاء االعتراف بها) تم انشائها / 

  ٦٫٨١٧  -  -  ٦٫٨١٧   - - - -  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ –ية إجمالي القيمة الدفتر
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   شركة مساهمة عامة –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  
  

  (تابع) االئتمانية المتوقعةد الكلي فيما يتعلق بالخسائر ومتغيرات االقتصا (COVID – 19)تأثير فايروس كورونا المستجد . ٢١
  
  

  ( تابع) ومستحقات التمويل اإلسالمي والقبوالت وتعرضات خارج الميزانية للعمالء المستفيدين من تأجيل الدفع ياتللقروض والسلف انخفاض القيمةالحركة في مخصصات خسائر          
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  تعرضات خارج الميزانية العمومية  ل االسالمي وقبوالتالقروض والسلفيات ومستحقات التموي

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

  –مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

 
٣٫٠٨٢  

  
-  

  
-  

  
٣٫٠٨٢  

١١  -  
-  

١١  

  -  -  -  -  ١٠٧  -  ١٤٤  )٣٧(  ١تم تحويلها من المرحلة 
  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢تم تحويلها من المرحلة 

(إلغاء االعتراف بها) خالل  /تم انشائها 
الفترة بما  في ذلك التغيرات في الخسائر 
الناجمة عن  التأخر في السداد/الخسائر 
الناجمة عن التعثر عن السداد/التعرض 

  للتعثر عن السداد

  
  
  
  
)١٫٤٦٥(  

  
  
  
  

٢٥  

  
  
  
  
-  

  
  
  
  
)١٫٤٤٠(  

    
  
  
  
)٣( 

  
  
  
  
-  

  
  
  
  
-  

  
  
  
  
)٣( 

  )٣(  -  -  )٣(    )١٫٣٣٣(  -  ١٦٩  )١٫٥٠٢(  صافي مخصصات خسائر انخفاض القيمة  
  -  -  -  -    -  -  -  -  المشطوب خالل الفترة  
     ٣٠ -مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  

  ٨  -  -  ٨    ١٫٧٤٩  -  ١٦٩  ١٫٥٨٠  ٢٠٢٢ يونيو
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   عامةشركة مساهمة  –بنك الفجيرة الوطني 
  

  المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية
  (تابع) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر  

  
  (تابع)ومتغيرات االقتصاد الكلي فيما يتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة  (COVID – 19)تأثير فايروس كورونا المستجد . ٢١
  

قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وعمالء قطاع الخدمات المصرفية لألعمال عمالء توقعة على حسب تحليل خسائر االئتمان الم
  المستفيدين من تأجيل الدفع

  
يتضمن الجدول التالي على التغير في خسائر االئتمان المتوقعة حسب قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والخدمات المصرفية 

  لألعمال:
  
  قطاع الخدمات المصرفية لألعمال  طاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسساتق  

  ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠  ألف درهم
  

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  

  ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠  التغير
  

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  

  التغير

  ١٥١  ٧٢٤  ٣٩٢  -  -  -  التجارة
  ٤٥  ١٧٥  ٢٢٠    )١٫٧٠٥(  ١٫٧١٣  ٨  اإلنشاءالعقار و
  )٢٦(  ٢٩٤  ٢٦٨     ١٩٩  ٦٧٠  ٨٦٩  الصناعة

إجمالي خسائر 
  ١٧٠  ٧١٠  ٨٨٠     )١٫٥٠٦( ٢٫٣٨٣ ٨٧٧  االئتمان المتوقعة

  
  تحليل خسائر االئتمان المتوقعة حسب منتجات عمالء الخدمات المصرفية لألفراد المستفيدين من تأجيل الدفع 

  
  صرفية لألفراد:يتضمن الجدول التالي على التغير في خسائر االئتمان المتوقعة حسب منتج الخدمات الم

  
  التغير        ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠  

        ألف درهم 
  -  -        -           قروض ألجل

  -  -        -           إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة
  
  
  

 

  الزكاة . ٢٢
  

ومعايير الشريعة المالية اإلسالمية (أيوفي) ؤسسات والتدقيق للمهيئة المحاسبة تماشيا مع لوائح مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي و
كمخصصات من  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون درهم في البيانات المالية الموحدة بتاريخ  ١٫٣٩اإلسالمية، فقد تم تحديد الزكاة المستحقة بمبلغ 

فبراير  ١٦بتاريخ  CBUAE/BSD/N/2021/956األرباح المحتجزة. ولكن وفقا إلخطار مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي رقم 
ة بشأن إلغاء القرار المتعلق بتحويل أموال الزكاة إلى صندوق الزكاة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، تم ارجاع مبلغ الزكاة المستحق ٢٠٢١

  .٢٠٢١نفسه الى األرباح المحتجزة خالل الربع األول من عام 
  
  

  . أرقام مقارنة٢٣
 

ض أرقام المقارنة، حيث اقتضت الضرورة، لتتوافق مع العرض والسياسات المحاسبية المتبعة في هذه المعلومات المالية تمت إعادة تصنيف بع
  المرحلية الموجزة الموحدة.


