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 تقرير مجلس اإلدارة 
 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

 

 . 2021ديسمبر    31الموحدة للسنة المنتهية في  يسر أعضاء مجلس اإلدارة أن يقدموا للسادة مساهمي بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع )"البنك"( البيانات المالية  
 

ة  لكي يصبح بنكاً إقليمياً رائداً في تقديم استشارات االستثمار وحلول إدارة الثروات وكذلك تقديم الخدمات البنكية بالتركيز على مجموع ترتيب أوضاعه  البنك    أعاد 
، بعد إقرار استراتيجيته، في تنفيذ هذه االستراتيجية بالتزامن مع  2021قد استمر البنك خالل مختارة تضم العمالء من المؤسسات واألفراد ذوي الثروات الكبيرة. و 

 إقامة البنية األساسية الضرورية للنمو. 
 

مليون درهم( مع االحتفاظ بمعدل مالئم لكفاية    29,3: صافي خسائر سنوية بقيمة  2020مليون درهم )   30,6محققاً صافي أرباح سنوية بقيمة    2021اختتم البنك عام  

مليون    1,833مليون درهم )   1,979% لتصل إلى مبلغ  8(. وخالل هذه الفترة، ارتفعت ودائع العمالء بنسبة  2020في سنة    % 36,63)   % 27,85رأس المال بنسبة  
 مليون درهم(.   2,483عن السنة السابقة )   % 16ون درهم بزيادة نسبتها  ملي   2,870(، بينما وصل مجموع موجودات الميزانية العمومية إلى  2020درهم في سنة  

 

لكاملة من البيئة االقتصادية  ال تزال مقومات البنك األساسية سليمة، كما يتضح من نسبة كفاية رأس المال وودائع العمالء. ويتمتع البنك بوضع جيد يؤهله لالستفادة ا 
 والقيادة الجديدة.   ت المعززة المنتجا وذلك بفضل عروض    اآلخذة في التحسن 

 

( لتساهم في مجموع الموجودات  2020مليون درهم في سنة    2,510مليون درهم )   3,431لتصل إلى    % 37ارتفعت قيمة الموجودات برسم األمانة لدى البنك بنسبة  
 (. 2020مليون درهم في سنة    4,993مليون درهم )   6,301الموجودة في حوزة البنك وتخضع إلدارته بقيمة  

   
قدير لعمالئنا على دعمهم لنا  ونحن إذ نواصل مسيرتنا في بناء مؤسسة بنكية رائدة إقليمياً تقدم استشارات االستثمار وحلول إدارة الثروات، فإننا نتوجه بالشكر والت 

 وكذلك لموظفينا على إخالصهم وتفانيهم في العمل. 
 

 

 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة 
 2022  مارس   2

 

 اإلمارات العربية المتحدة دبي،  
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 بيان األرباح أو الخسائر الموحد 
 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

 

 

 الموحدة. تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية    66إلى    13اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  
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 2020 2021  إيضاحات  

 ألف درهم  ألف درهم    

     

 40,188 36,012  16 إيرادات الفوائد 

 28,795 63,051  17 صافي اإليرادات من االستثمارات 
    ──────  ────── 

   99,063 68,983 

 ( 31,107)  ( 28,252)    مصاريف الفوائد 

    ──────  ────── 

 37,876 70,811   إيرادات الفوائد واالستثمار، بالصافي 

 18,764 21,549  18 رسوم وعموالت وإيرادات أخرى 

 2,245 2,043   أرباح صرف العمالت، بالصافي 

    ──────  ────── 

 58,885 94,403   اإليرادات التشغيلية 

    ──────  ────── 

 ( 70,475)  ( 68,295)   19 مصاريف عمومية وإدارية 
 ( 17,725)  4,511  1- 9 صافي عكس / )خسارة( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

    ──────  ────── 

 ( 88,200)  ( 63,784)    المصاريف التشغيلية 

    ──────  ────── 

 ( 29,315)  30,619   ربح / )خسارة( السنة 

    ══════  ══════ 

     العائد إلى: 

 ( 29,315)  30,619   مساهمي الشركة األم 

 -  -    حصص غير مسيطرة 

    ──────  ────── 

 ( 29,315)  30,619   ربح / )خسارة( السنة 

    ══════  ══════ 

 الربحية / )الخسارة( األساسية والمخّفضة للسهم العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
 ( 41,88)  43,74  21 )بالدرهم للسهم الواحد(     

    ══════  ══════ 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد 
 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

 

 

 يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. تعتبر جزءاً ال    66إلى    13اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  
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 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

   

 ( 29,315)  30,619 ربح / )خسارة( السنة 

   

   الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى 

   

   بنود لن يُعاد تصنيفها الحقاً في حساب الربح أو الخسارة 
 ( 5,688)  4,109 الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التغيرات في القيمة العادلة  

 -  37 ربح من بيع استثمارات 

   

   بنود قد يُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو الخسارة 

 ( 3,076)  ( 8,783)  بالصافي التغيرات في القيمة العادلة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،  

  ───────  ─────── 

 ( 8,764)  ( 4,637)  الخسارة الشاملة األخرى للسنة 

  ───────  ─────── 

 ( 38,079)  25,982 مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة للسنة 

  ═══════  ═══════ 

   

   العائد إلى: 

 ( 38,079)  25,982 مساهمي الشركة األم 

 -  -  حصص غير مسيطرة 

  ───────  ─────── 

 ( 38,079)  25,982 مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة للسنة 

  ═══════  ═══════ 

   



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

   بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

 

 

 الموحدة. تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية    66إلى    13اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  
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        احتياطي      
  غير حصص    أرباح   تغيرات المتراكمة في ال  االنخفاض في قيمة  احتياطي   احتياطي رأس  
 المجموع  مسيطرة  المجموع  محتجزة  القيم العادلة  * االئتمان   خاص  قانوني  المال  

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

          

 455,127 228 454,899 285,885 14,878 4,885 44,251 35,000 70,000 2021يناير    1في  
          

 30,619 -  30,619 30,619 -  -  -  -  -  ربح السنة 
 ( 4,637)  -  ( 4,637)  -  ( 4,637)  -  - -  -  الخسارة الشاملة األخرى للسنة 

  ──────  ──────  ──────  ──────  ───────  ──────  ──────  ───────  ─────── 

 مجموع )الخسارة( / الربح الشامل 
 للسنة     

 

 - 
 

 - 
 
 - 

 
 - 

 
 (4,637 ) 

 
30,619 

 
25,982  - 25,982 

          
 تحويل إلى احتياطي االنخفاض في  

 -  -  -  ( 8,527)  -  8,527 -  -  -  قيمة االئتمان    
  ──────  ──────  ──────  ───────  ───────  ──────  ───────  ───────  ─────── 

 481,109 228 480,881 307,977 10,241 13,412 44,251 35,000 70,000 2021ديسمبر    31الرصيد في  

  ══════  ══════  ══════  ═══════  ═══════  ══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 

المحتسب بموجب المعيار    المصرف المركزي الزائد عن مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  تلبا ط لمت  فقاً و  بةولمحسا   ن الئتما ا   قيمة   ض نخفا ا   ت مخصصا   ض فائ   يتم تحويل ،  وفًقا لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي *  
هذا االحتياطي غير متاح لسداد توزيعات األرباح. .  حتجزةلما حبارألا  نمتخصيص   أنه على   احتياطي االنخفاض في قيمة االئتمان" إلى"  9الدولي للتقارير المالية رقم 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد )تابع( 
 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

 

 

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.   66إلى    13اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  
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        احتياطي      
  غير حصص    أرباح   تغيرات المتراكمة في ال  االنخفاض في قيمة  احتياطي   احتياطي رأس  
 المجموع  مسيطرة  المجموع  محتجزة  قيم العادلة ال االئتمان *  خاص  قانوني  المال  

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

          

 493,206 228 492,978 296,343 23,642 23,742 44,251 35,000 70,000 2020يناير    1في  
          

 ( 29,315)  -  ( 29,315)  ( 29,315)  -  -  -  -  -  خسارة السنة 
 ( 8,764)  -  ( 8,764)  -  ( 8,764)  -  -  -  -  للسنة   الخسارة الشاملة 

  ──────  ──────  ──────  ───────  ───────  ──────  ───────  ───────  ─────── 

 ( 38,079)  -  ( 38,079)  ( 29,315)  ( 8,764)  -  -  -  -  مجموع الخسارة الشاملة للسنة 
          

 تحويل من احتياطي االنخفاض  
 -  -  -  18,857 -  ( 18,857)  -  -  -  في قيمة االئتمان    

  ──────  ──────  ──────  ───────  ───────  ──────  ───────  ───────  ─────── 

 455,127 228 454,899 285,885 14,878 4,885 44,251 35,000 70,000 2020ديسمبر    31الرصيد في  
  ══════  ══════  ══════  ═══════  ═══════  ══════  ═══════  ═══════  ═══════ 



 

   بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 بيان التدفقات النقدية الموحد 
 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

 

 

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.   66إلى    13اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  
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 2020 2021  إيضاحات  
 ألف درهم  ألف درهم    

     األنشطة التشغيلية 
 ( 29,315)  30,619   ربح / )خسارة( السنة 

     لـ: تسويات  
 1,899 1,845  11 استهالك ممتلكات ومعدات 

 457 156  11 إطفاء موجودات غير ملموسة 
 4,036 3,409  20 استهالك موجودات حق االستخدام 

 19 -    خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات 
 17,725 ( 4,511)   1- 9 صافي )عكس( / خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

    ───────  ─────── 
 ( 5,179)  31,518   األرباح / )الخسائر( التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

 133,951 ( 10,025)   5 التغير في الودائع النظامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
 454,788 ( 493,452)   7 التغير في القروض والسلفيات )بالصافي( 

 234,643 ( 159,228)   8 التغير في االستثمارات )بالصافي( 
 27,793 ( 27,018)   10 التغير في الموجودات األخرى 

 ( 754,972)  179,318  12 التغير في المبالغ المستحقة إلى البنوك 
 186,854 146,017  13 التغير في ودائع العمالء 

 ( 31,066)  35,493  14 األخرى التغير في المطلوبات  
    ───────  ─────── 

 246,812 ( 297,377)    صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية 
    ───────  ─────── 

     األنشطة االستثمارية 
 ( 548)  ( 1,666)   11 شراء ممتلكات ومعدات 

 7 -    متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات 
    ───────  ─────── 

 ( 541)  ( 1,666)    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
    ───────  ─────── 
     

 246,271 ( 299,043)    صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه 
 574,712 820,983   يناير   1النقد وما في حكمه في  

    ───────  ─────── 
 820,983 521,940   ديسمبر   31حكمه في  النقد وما في  

    ═══════  ═══════ 
يشمل النقد وما في حكمه المبالغ التالية الواردة في بيان المركز المالي التي تبلغ فترات استحقاقها  

     األصلية ثالثة أشهر أو أقل: 
     

 520,455 250,286  5 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )باستثناء الودائع النظامية(  
 300,528 271,654  6 مبالغ مستحقة من البنوك 

    ───────  ─────── 
   521,940 820,983 
    ═══════  ═══════ 
     

     وتوزيعات األرباح التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد  
 33,879 9,979   فائدة مدفوعة 

 80,555 73,833   فائدة مقبوضة )بما في ذلك الفائدة من االستثمارات( 
 9,148 8,018   توزيعات أرباح مقبوضة 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
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 معلومات عامة  1
 

صادر عن صاحب  في دبي، اإلمارات العربية المتحدة بموجب مرسوم    1976فبراير    17تأسس بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع )"البنك"( بتاريخ  
)وتعديالته( كشركة مساهمة    1984( لسنة  8بموجب قانون الشركات التجارية اإلماراتي رقم )  1999السمو حاكم إمارة دبي. وُسّجل البنك في عام  

  عامة.
 

في   المنتهية  للسنة  البنك،  على  العربية2021ديسمبر    31يتعين  اإلمارات  لدولة  االتحادي  القانون  االمتثال ألحكام   ،  ( رقم  لسنة  2المتحدة   )2015  
   وتعديالته. 

 

ودخل حيز التنفيذ في    2021سبتمبر    20)"قانون الشركات"( في    2021( لسنة 32صدر المرسوم بقانون اتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
 2022يناير    2شهًرا اعتباًرا من    12. وللبنك مهلة  2015  ( لسنة2والذي ألغى القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )  2022يناير    2

  .2021( لسنة 32لالمتثال ألحكام مرسوم القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
 

   المتحدة. العربية   اإلمارات دبي،   ، 5503 ب. ص. هو  المسجل البنك مكتب وعنوان الثروات.  وإدارة االستثمار  استشارات أعمال  في البنك نشاط   يتمثل
 

 البيانات المالية للبنك وشركته التابعة )يشار إليهما معاً باسم "المجموعة"(.  2021ديسمبر   31تشمل هذه البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 

 ( من أسهم البنك.% 52,85:  2020)   % 52,85إن البنك عبارة عن شركة تابعة لشركة الفطيم الخاصة ذ.م.م، والتي تمتلك نسبة 
 

 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  2
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة على البيانات المالية الموحدة  2-1
 

، في البيانات  2021يناير   1ي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية الت 
ر جوهري على المبالغ المعروضة للسنوات الحالية وال الموحدة   المالية   سابقة. . ولم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية المعدلة، باستثناء ما هو مذكور، أي تأثـي

 

والمعيار المحاسبي الدولي    9تعديالت المرحلة الثانية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    -الفائدة المعياري )إيبور(  إصالح معدل   •
تعالج   - 16والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   4والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   39رقم 

ت المرحلة الثانية القضايا التي تنشأ عن تنفيذ اإلصالحات، بما في ذلك استبدال معيار واحد بآخر بديل. تغطي التعديالت المجاالت  تعديال
  التالية:
المحاسبة عن التغيرات في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إلصالح معدل إيبور: لألدوات التي ينطبق عليها قياس   ➢

المطفأة، تتطلب التعديالت من الكيانات، كوسيلة عملية، المحاسبة عن التغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة    التكلفة
-5إصالح سعر الفائدة السائد بين البنوك )إيبور( عن طريق تحديث معدل الفائدة الفعلي باستخدام التوجيهات الواردة في الفقرة ب

. ونتيجة لذلك، ال يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر فورية. تنطبق هذه الطريقة  9ولي للتقارير المالية رقم  من المعيار الد  4-5
العملية فقط على مثل هذا التغيير وفقط بالقدر الضروري كنتيجة مباشرة إلصالح معدل إيبور وعندما يكون األساس الجديد مكافئ  

أيًضا    9ت التأمين التي تطبق اإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  اقتصاديًا لألساس السابق. يتعين على شركا
أيًضا ليتطلب من المستأجرين استخدام وسيلة عملية    16تطبيق نفس الوسيلة العملية. تم تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

  ر أساس تحديد دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة إلصالح معدل إيبور.مماثلة عند المحاسبة عن تعديالت عقود اإليجار التي تغي

 
تاريخ انتهاء إعفاء المرحلة األولى لمكونات المخاطر غير المحددة تعاقديًا في عالقات التحوط: تتطلب تعديالت المرحلة الثانية من   ➢

كونات المخاطر غير المحددة تعاقديًا عند إجراء  المنشأة التوقف على أساس مستقبلي عن تطبيق إعفاءات المرحلة األولى على م
يتم تقديم تاريخ انتهاء في   المخاطر غير المحدد تعاقديًا، أو عندما تتوقف عالقة التحوط، أيهما أسبق. لم  تغييرات على مكونات 

 تعديالت المرحلة األولى لمكونات المخاطر.
 

التحو ➢ متطلبات محاسبة  تطبيق  مؤقتة إضافية من  المؤقتة  استثناءات  بعض اإلعفاءات  الثانية  المرحلة  تعديالت  توفر  المحددة:  ط 
على    9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    39اإلضافية من تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي رقم  

  عالقات التحوط المتأثرة بشكل مباشر بإصالح معدل إيبور.
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 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة على البيانات المالية الموحدة )تابع(  2-1
 

( كيفية 1ت اإلفصاح عن: )تتعلق بإصالح معدل إيبور: تتطلب التعديال   7إفصاحات إضافية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   ➢
( معلومات كمية حول  2إدارة المنشأة للتحول إلى معدالت معيارية بديلة، ومدى تقدمها والمخاطر الناشئة عن هذا التحول، و)
( وصف ألية تغييرات  3المشتقات وغير المشتقات التي لم يتم تحويلها بعد، مصنفة حسب معدل الفائدة المعياري الجوهري، و)

 اتيجية إدارة المخاطر نتيجة إلصالح معدل إيبور. في استر
 

 لمعرفة تأثير إصالح معدل إيبور على المجموعة. الموحدة  من البيانات المالية    59راجع الصفحة  
 

نتيجة لوباء فيروس    -  19-امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد  -"عقود اإليجار"    16التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   •
، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي  2020(، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. في مايو  19-كورونا )كوفيد

هو تعديل    19-الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس كوفيد  16ارير المالية رقم  للتق
  2021يونيو    30، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً إضافياً لتمديد تاريخ الوسيلة العملية من  2021مارس    31لعقد اإليجار. في  

. يمكن للمستأجرين اختيار حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة االحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت على عقد اإليجار.  2022يونيو    30ى  إل
دي  في كثير من الحاالت، سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات إيجار متغيرة في الفترة )الفترات( التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤ

 تخفيض الدفعات. إلى 
 

 للمجموعة غير جوهري.   الموحدة المالية    البيانات إن تأثير التعديالت المذكورة أعاله على  
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل مبكر  2- 2
 

 والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي تم إصدارها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه: لم تطبق المجموعة مبكراً المعايير  
 

على الفترات السنوية    سارية المفعول  المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة 
 التي تبدأ في أو بعد 

توضح هذه التعديالت    -   البيانات المالية" تصنيف المطلوبات ، "عرض  1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
، "عرض البيانات المالية" أن المطلوبات مصنفة إما كمطلوبات  1الطفيفة التي أجريت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  

بتوقعات المنشأة أو    متداولة أو غير متداولة، اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف 
األحداث الالحقة بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق تعهد(. يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه المعيار  

 عند اإلشارة إلى "تسوية" التزام.   1المحاسبي الدولي رقم  
 

 لية الموحدة للمجموعة. من المتوقع أن يكون تأثير التعديل أعاله غير جوهري على البيانات الما 
 

مؤجلة حتى الفترات المحاسبية التي ال  
 2024يناير    1تبدأ قبل  

  -   8والمعيار المحاسبي الدولي رقم    2وبيان الممارسة رقم    1التعديالت الطفيفة على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسات المحاسبية ومساعدة مستخدمي البيانات المالية على التمييز بين التغييرات  

 في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية. 
 

 ة. من المتوقع أن يكون تأثير التعديل أعاله غير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموع 
 

 2023يناير    1

الضريبة المؤجلة ذات الصلة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن    -   12التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
تتطلب هذه التعديالت من الشركات االعتراف بالضريبة المؤجلة على المعامالت التي، عند االعتراف    -   معاملة واحدة 

 المبدئي، تؤدي إلى نشوء مبالغ متساوية من الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة والقابلة للخصم. 
 

 دة للمجموعة. من المتوقع أن يكون تأثير التعديل أعاله غير جوهري على البيانات المالية الموح 
 

 2023يناير    1
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 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل مبكر )تابع(  2- 2
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي تم إصدارها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه: لم تطبق المجموعة مبكراً  
 

على الفترات    سارية المفعول  المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة 
 السنوية التي تبدأ في أو بعد 

، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  3للتقارير المالية رقم  تعديالت طفيفة على المعيار الدولي  
 16، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9، وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  37

 
  3اندماجات األعمال" مرجعاً في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  "   3تحّدث التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 حول اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية لعمليات اندماج األعمال. 
 

أن تقتطع من تكلفة    "الممتلكات والمنشآت والمعدات" على الشركة   16تحظر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
الممتلكات والمنشآت والمعدات المبالغ المستلمة من بيع األصناف المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل الستخدامه المقصود. وبدالً  

 من ذلك، ستعترف الشركة بمتحصالت البيع والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة. 
 

"المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة" التكاليف التي    37لي رقم  تحدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدو 
 تأخذها الشركة في عين االعتبار عند تقييم ما إذا كان العقد سيكون خاسًرا. 

 
ضيحية  "األدوات المالية" واألمثلة التو   9تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 "عقود اإليجار".   16المصاحبة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 

 من المتوقع أن يكون تأثير التعديالت أعاله غير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. 

 2022يناير    1

 

تعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير  ليس هناك معايير جديدة أخرى ذات صلة من المعايير الدولية للتقارير المالية أو  
وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري    2021يناير    1الدولية للتقارير المالية قد تم إصدارها ولكنها ال تسري للمرة األولى على السنة المالية للمجموعة التي تبدأ في  

 للمجموعة. على البيانات المالية الموحدة  
 

 

 أساس اإلعداد  3
 

ما بالقيمة العادلة من خالل الربح  أعدت البيانات المالية الموحدة للمجموعة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء سندات الدين وأسهم حقوق الملكية والمشتقات المصنفة إ 
 قياسها بالقيمة العادلة. والخسارة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي يتم  

 

 تعتمد التكلفة التاريخية عموماً على القيمة العادلة للمقابل المدفوع مقابل الموجودات. 
 

لى أقرب  يتم تقريب جميع القيم إ إن هذه البيانات المالية الموحدة معروضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"(، وهو أيضاً العملة الوظيفية للبنك و 
 ألف درهم، باستثناء ما يرد خالف ذلك. 

 

الموحدة السنوية المدققة للسنة المنتهية  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة تتوافق مع تلك السياسات المتبعة في إعداد البيانات المالية  
 ، باستثناء ما يرد خالف ذلك. 2020ديسمبر    31في  

 

 بيان االلتزام  1- 3
 

لتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير  لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسير المعايير الدولية ل 
 كام القوانين النافذة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. المحاسبة الدولية وتلتزم بتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وأح 
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 أساس اإلعداد )تابع(  3
 

 أساس التوحيد  2- 3
 

. وتتحقق السيطرة عندما يكون البنك معرضاً لعوائد متغيرة أو  2021ديسمبر  31تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للبنك وشركته التابعة كما في  
على وجه التحديد، ال تتحقق  لديه حقوق من مساهمته في المنشأة المستثمر فيها وأن يتمتع بالقدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته على هذه المنشأة. و 

 سيطرة البنك على المنشأة المستثمر فيها إال إذا استوفى البنك ما يلي: 

 )أي وجود حقوق نافذة تمنحه قدرة حالية على توجيه األنشطة ذات العالقة بالمنشأة المستثمر فيها(. أن يسيطر على المنشأة المستثمر فيها   −

 أن تكون معرضة لعوائد متغيرة أو أن تمتلك حقوقاً من مشاركتها في المنشأة المستثمر فيها.  −

 أن تستطيع استخدام سلطتها على المنشأة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.  −
 

ر السيطرة الثالثة  البنك تقييم مدى سيطرته على المنشأة المستثمر فيها إذا كانت الوقائع والظروف تشير إلى وجود تغييرات على عنصر واحد أو أكثر من عناص يعيد  
لها سيطرة على المنشأة المستثمر فيها  المذكورة أعاله. عندما يكون لدى البنك أقل من أغلبية حقوق التصويت أو أي حقوق مماثلة في المنشأة المستثمر فيها، يكون  

 عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر فيها من جانب واحد.  
 

كافية لكي تمنحه السلطة على المنشأة المستثمر فيها أم  ينظر البنك في جميع الوقائع والظروف ذات العالقة عند قيامه بتقييم ما إذا كانت حقوق التصويت التي يملكها 
 ال، ويشمل ذلك: 

 حجم ما يملكه البنك من حقوق تصويت مقابل حجم ما يملكه حملة حقوق التصويت اآلخرين وتوزيعها فيما بينهم.  −

 حقوق التصويت المحتملة المملوكة للبنك وأصحاب األصوات اآلخرين أو األطراف األخرى.  −

 شئة من جّراء أي ترتيبات تعاقدية أخرى.  الحقوق النا  −

القرارات، بما  أي وقائع أو ظروف أخرى تشير إلى أن البنك قادر، أو غير قادر، في الوقت الحالي على توجيه األنشطة ذات الصلة حين يقتضي األمر اتخاذ   −
 في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين. 

 

حصل البنك على حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف التوحيد عندما يفقد البنك السيطرة عليها. وعلى وجه التحديد، فإن إيرادات  يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما ي 
ه البنك حق السيطرة  ي يكتسب في ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة تُدرج في بيان األرباح أو الخسائر الموحد اعتباراً من التاريخ الذ 

ي البنك والحصص غير  على الشركة التابعة حتى تاريخ انتهاء سيطرة البنك عليها. تُعزى األرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى مالك 
ى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.  المسيطرة. كما يُعزى إجمالي الدخل الشامل للشركة التابعة إلى مالكي البنك والحصص غير المسيطرة حت 

 ويتم عند الضرورة إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركة التابعة حتى تتسق سياساتها المحاسبية مع تلك الخاصة بالمجموعة. 
 

قدية على المستوى الداخلي للمجموعة المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء  يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات الن 
 المجموعة بشكل كامل عند التوحيد. 
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 استناداً إلى البيانات المالية للشركة التابعة: الموحدة  يتم توحيد الشركة التابعة التالية التي يمارس البنك السيطرة عليها في هذه البيانات المالية  
 

 األنشطة الرئيسية  الملكية )%( نسبة   البلد  اسم الشركة التابعة 
  2021 2020  

     

 شركة إي آي بي لالستثمار ذ.م.م* 
اإلمارات العربية  

 % 24 % 24 المتحدة 
االستثمار في المشاريع التجارية والصناعية  

 والزراعية وإدارتها. 
 

ولديه القدرة على التأثير    *يتمتع البنك بالقدرة على ممارسة السيطرة على إي آي بي لالستثمار ذ.م.م )المنشأة( حيث أنه يتمتع بحقوق في الحصول على عوائد متغيرة 
. لدى المنشأة شركة تابعة مملوكة لها بالكامل وهي شركة  على العوائد. وحيث إن البنك يمتلك حالياً سيطرة على المنشأة، فقد تم توحيدها في هذه البيانات المالية الموحدة 
 .  2020و   2021ديسمبر    31إي آي بي انفستمنت منجمنت كايمان ليمتد. تعد المنشأة منشأة خاملة وليس لديها عمليات للسنة المنتهية في  

 

 المنشآت ذات األغراض الخاصة 
ق التصويت أو أي حقوق مماثلة ليست هي العامل الرئيسي في تحديد من يسيطر على المنشأة، على  المنشأة ذات الغرض الخاص هي منشأة ُصّممت بحيث تكون حقو 

اض الخاصة هي منشآت  سبيل المثال عندما ترتبط أي حقوق تصويت بمهام إدارية فقط ويتم توجيه األنشطة الرئيسية من خالل ترتيبات تعاقدية. المنشآت ذات األغر 
دة ويتم إنشاؤها لتحقيق هدف دقيق ومحدد مثل توريق الموجودات أو تنفيذ صفقة تمويل محددة. يتم توحيد المنشأة ذات الغرض الخاص  تقتصر غالباً على أنشطة مقي 

 المنشأة.   إذا خلصت المجموعة إلى أنها تسيطر عليها بناًء على تقييم جوهري لعالقة المنشأة ذات الغرض الخاص بالمجموعة وكذلك لمخاطر ومزايا هذه 
 

 د تشير الظروف التالية إلى عالقة تكون فيها المجموعة هي المسيطرة من حيث الجوهر، وبالتالي توحيد المنشأة ذات الغرض الخاص: ق 
 

عمليات هذه  من    يجري تنفيذ أنشطة المنشأة ذات الغرض الخاص بالنيابة عن المجموعة وفقاً الحتياجاتها التجارية المحددة بحيث تحصل المجموعة على منافع  •
 المنشأة. 

 أة، أو يكون لدى المجموعة الحق في الحصول على أغلبية منافع المنشأة ذات الغرض الخاص، وبالتالي قد تتعرض للمخاطر المترتبة على أنشطة المنش  •
 من أجل الحصول على منافع من أنشطتها. تحتفظ المجموعة بأغلبية المخاطر المتبقية أو مخاطر الملكية المتعلقة بالمنشأة ذات الغرض الخاص أو موجوداتها   •

 

 يجرى التقييم حول ما إذا كانت المجموعة تسيطر على المنشأة ذات الغرض الخاص في البداية ويعاد التقييم في كل تاريخ بيان مركز مالي. 
 

 األحكام والتقديرات اإلدارية الهامة  3- 3
 

، وضع أحكام وتقديرات وافتراضات حول القيم الدفترية للموجودات  4المحاسبية للمجموعة كما هو مبين في اإليضاح رقم  يتعين على اإلدارة، عند تطبيق السياسات  
خرى ذات الصلة. وقد  والمطلوبات التي ال تكون متوفرة بوضوح من مصادر أخرى. تستند التقديرات وما يرتبط بها من افتراضات على التجربة السابقة والعوامل األ 

 ف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تختل 
 

خاللها تعديل التقديرات إذا    تتم مراجعة التقديرات وما يتعلق بها من افتراضات على أساس مستمر. يتم تسجيل التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم 
 ت المستقبلية إذا كان لهذا التعديل أثر على الفترات الحالية والمستقبلية. كان هذا التعديل ال يمس إال تلك الفترة أو خالل فترة التعديل والفترا 
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 أساس اإلعداد )تابع(  3
 

 األحكام والتقديرات اإلدارية الهامة )تابع(  3- 3
 

 فيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة تقديرات أو افتراضات أو مارست اجتهادات: 
 

 الموجودات المالية تصنيف  
، تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية بناًء على تقييمات نماذج األعمال التي يحتفظ فيها باألصل على  9وفقا إلرشادات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

المبالغ األصلية والفائدة. إن هذا يتطلب أحكاما خاصة لتقييم كيفية إدارة المجموعة  مستوى المحفظة وما إذا كانت التدفقات النقدية الناتجة من الموجودات تمثل فقط  
لى تسجيل محفظة هامة بالقيمة  لنموذج أعمالها وبشأن ما إذا كان بند تعاقدي في جميع أدوات الدين من نوع معين يخالف معايير سداد المبالغ األصلية وفوائدها ويؤدي إ 

 الخسارة.   العادلة من خالل الربح أو 
 

 قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 
اآلخر استخدام نماذج معقدة  يتطلب قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 االئتماني )علی سبيل المثال احتمالية عجز العمالء عن السداد والخسائر الناتجة(. وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك  
 

 يجب استخدام عدد من األحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة مثل: 
 

 تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان.  •

 تحديد معايير وتعريف التعثر.  •

 اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة.  •

 تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات/ األسواق وما يرتبط بها من الخسارة االئتمانية المتوقعة.  •

   سارة االئتمانية المتوقعة.إنشاء مجموعات من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخ  •

 السيولة 
حول اإلفصاح عن مخاطر  تدير المجموعة مخاطر السيولة لديها من خالل االحتفاظ بنسبة كافية من صافي الموجودات السائلة إلى المطلوبات كما هو وارد في الجدول  

 الموجودات تعتبر سائلة. . ويتطلب الجدول الحكم فيما إذا كانت  26السيولة ضمن اإليضاح  
 

 تقييم استثمارات حقوق الملكية غير المدرجة 
 يستند تقييم استثمارات حقوق الملكية غير المدرجة عادة إلى إحدى الطرق التالية: 

 

 المعامالت الحديثة التي تتم على أساس تجاري بحت.  ▪
 القيمة العادلة الحالية الستثمار آخر مماثل من حيث الجوهر.  ▪
 التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة بالمعدالت الحالية السارية على البنود ذات شروط وسمات مخاطر متشابهة.  ▪
 نماذج التقييم األخرى.  ▪

 

بها بشكٍل دوري    الخاصة يتطلب تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم الستثمارات األسهم غير المدرجة تقديرات جوهرية. وتقوم المجموعة بتقييم أساليب التقييم  
لجديرة بالمالحظة المتوفرة  وتختبر مدى صالحيتها مستخدمًة إما إحدى العمليات من معامالت السوق الحالية الجديرة بالمالحظة لنفس االستثمار أو البيانات األخرى ا 

 في السوق. 
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 السياسات المحاسبية الهامة  4
 

 إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه:   
 

 االعتراف باإليرادات 
راف بإيرادات  كمتاحة للبيع، يتم االعت   بالنسبة لجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وغيرها من األدوات المالية المحملة بالفوائد مثل األدوات المالية المصنفة 

مدى العمر المتوقع لألداة   أو مصاريف الفوائد على أساس معدل الفائدة الفعلي، وهو المعدل الذي يخصم بدقة الدفعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على 
يأخذ هذا الحساب في االعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية    المالية أو فترة أقصر، عند االقتضاء، إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية. 

مستقبلية. يتم تعديل القيمة  ويشمل أي رسوم أو تكاليف إضافية تنسب مباشرة إلى األداة وتشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، باستثناء خسائر االئتمان ال 
ا تقوم المجموعة بمراجعة تقديراتها للدفعات أو المقبوضات. وتُحتسب القيمة الدفترية المعدلة على أساس معدل الفائدة الفعلي  الدفترية لألصل أو االلتزام المالي عندم 

 األصلي وُيدرج التغير في القيمة الدفترية ضمن إيرادات أو مصاريف الفوائد.  
 

ة المتشابهة نتيجة لخسارة انخفاض القيمة، يستمر االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام  بمجرد تخفيض القيمة المسجلة ألصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالي 
 معدل الفائدة األصلي الفعلي المطبق على القيمة الدفترية الجديدة. 

 

العموالت والحفظ األمين وإدارة الموجودات  إن الرسوم المحصلة من تقديم خدمات على مدى فترة من الزمن تستحق خالل تلك الفترة. وتشتمل هذه الرسوم على رسوم  
 برسم األمانة واالستشارات. ويتم االعتراف بإيرادات ومصاريف الرسوم األخرى عند اكتسابها أو تحققها. 

 

)شريطة أن يُحتمل تدفق المنافع    يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عندما ينشأ حق المجموعة في استالم توزيعات األرباح 
 االقتصادية على المجموعة وُيمكن قياس قيمة اإليرادات قياًسا موثوًقا به(. 

 

   األدوات المالية 
 

 االعتراف المبدئي والقياس 
مطلوب مالي ليس بالقيمة العادلة  عند االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بقياس األصل المالي أو المطلوب المالي بقيمته العادلة زائداً أو ناقصاً، في حال أصل مالي أو  

موجودات أو المطلوبات المالية مثل الرسوم  من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف العامالت اإلضافية المنسوبة بشكل مباشر أو عرضي إلى حيازة أو إصدار ال 
بيان األرباح أو الخسائر.   والعموالت. يتم إدراج تكاليف المعاملة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في 

لمتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  وبعد االعتراف المبدئي مباشرة، يتم إدراج مخصص للخسائر االئتمانية ا 
 اآلخر، والذي ينتج عنه إدراج خسارة محاسبية في بيان األرباح أو الخسائر عندما ينشأ أصل جديد.  

 

 االعتراف المبدئي، تقوم المنشأة باالعتراف بالفرق على النحو التالي:  عندما تختلف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية عن سعر المعاملة عند  
 

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

ا  في جميع الحاالت األخرى، يتم تأجيل الفرق ويتم تحديد وقت االعتراف بالربح أو الخسارة المؤجلة ليوم واحد بشكل فردي، حيث يتم إطفاءه (ب
ديد القيمة العادلة لألداة باستخدام معطيات السوق الجديرة بالمالحظة أو يتم تحقيقها من خالل  على مدى عمر األداة، أو يتم تأجيلها حتى يتم تح

  التسوية.
 

 التكلفة المطفأة ومعدل الفائدة الفعلي 
األصلي، زائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم    تتمثل التكلفة المطفأة في المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي، ناقصاً المسدد من المبلغ 

 .  باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين ذلك المبلغ المبدئي ومبلغ االستحقاق، وللموجودات المالية، معدلة بأي مخصص للخسارة 
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 األدوات المالية )تابع( 
 

 ومعدل الفائدة الفعلي )تابع( التكلفة المطفأة  
 

أو المطلوبات المالية إلى إجمالي  إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة الدفعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع للموجودات  
ل أي مخصص لالنخفاض في القيمة( أو إلى التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية. ال يأخذ الحساب  القيمة الدفترية للموجودات المالية )على سبيل المثال، التكلفة المطفأة قب 

ًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة  في اعتباره الخسارة االئتمانية المتوقعة ويشمل تكاليف المعاملة واألقساط أو الخصومات والرسوم المدفوعة أو المقبوضة والتي تعتبر جز 
 م اإلنشاء.  الفعلي، مثل رسو 

 

الم  المالية  المطلوبات  الدفترية للموجودات أو  القيمة  المستقبلية، يتم تعديل  النقدية  التدفقات  الجديدة  عندما تقوم المجموعة بمراجعة تقديرات  عنية لتعكس التقديرات 
 المخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. ويتم إدراج التغيرات في الربح أو الخسارة.  

 

 إيرادات الفوائد 
لية التي تعرضت فيما بعد  تحتسب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية، باستثناء الموجودات الما 

ا من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة )أي بالصافي  النخفاض في قيمتها االئتمانية )أو المرحلة الثالثة(، والتي يتم حساب إيرادات الفوائد الخاصة به 
 من مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة(.  

 

 الموجودات المالية 
 

 التصنيف والقياس الالحق 
 تصنف المجموعة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية: 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. •

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. •

 التكلفة المطفأة.  •
 

 فيما يلي توضيح لمتطلبات تصنيف أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية: 
 

 أدوات الدين 
ي سندات الدين  أدوات الدين هي تلك األدوات التي تستوفي تعريف المطلوبات المالية من وجهة نظر الجهة المصدرة، مثل القروض والسلفيات واالستثمارات ف 

 والصكوك.  
 

 يعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين على: 
 

 ( نموذج عمل المجموعة إلدارة الموجودات. 1) 
 ت النقدية لألصل.  ( خصائص التدفقا 2) 

 

 بناًء على هذه العوامل، تقوم المجموعة بتصنيف أدوات الدين الخاصة بها إلى واحدة من فئات القياس الثالث التالية:  
 

ة دفعات حصرية  ديالتكلفة المطفأة: تقاس بالتكلفة المطفأة الموجودات المحتفظ بها بغرض جمع التدفقات النقدية التعاقدية عندما تمثل تلك التدفقات النق •
قيمة الدفترية  للمبالغ األصلية والفوائد، ويقاس بالتكلفة المطفأة الموجودات غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تعديل ال

المو هذه  من  الفوائد  إيرادات  إدراج  ويتم  المدرجة.  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  مقابل مخصصات  الموجودات  "صافي  لهذه  في  المالية  جودات 
 اإليرادات من االستثمارات" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

 

التدفقات    القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: يقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات المالية المحتفظ بها لجمع  •
ندما تمثل التدفقات النقدية للموجودات فقط دفعات حصرية للمبالغ األصلية واألرباح. ويقاس بالقيمة العادلة من  النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات ع

من خالل    خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم تحويل الحركات في القيمة الدفترية
، باستثناء عند االعتراف بأرباح أو خسائر االنخفاض في القيمة وإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر الصرف األجنبي على التكلفة  الدخل الشامل اآلخر

كمة المسجلة  المطفأة لألدوات التي يتم االعتراف بها ضمن بيان األرباح أو الخسائر. وعندما يتم استبعاد أصل مالي، فإن األرباح أو الخسائر المترا
الستثمار  قا في الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة ويتم االعتراف بها في "الربح/)الخسارة( عن استبعاد ا ساب

اإليرادات "صافي  في  المالية  الموجودات  هذه  من  الفوائد  إيرادات  إدراج  ويتم  اآلخر".  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  من    المقاس 
 االستثمارات" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 
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 األدوات المالية )تابع( 
 

 الموجودات المالية )تابع( 
 

 التصنيف والقياس الالحق )تابع( 
 

 أدوات الدين )تابع( 
 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات التي ال تستوفي معايير تسجيلها بالتكلفة  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يقاس   •
ة العادلة من  المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن أدوات الدين التي تقاس بالقيم

ال تعد جزءا من عالقة التحوط ضمن بيان األرباح أو الخسائر ويتم عرض أدوات الدين التي تم تصنيفها بالقيمة  خالل الربح أو الخسارة والتي  
رادات  العادلة ضمن "صافي الخسائر/ األرباح من استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة". ويتم إدراج إي

  المالية في "صافي اإليرادات من االستثمارات". الفوائد من هذه الموجودات
 

فقط تحصيل التدفقات   نموذج األعمال: يعكس نموذج األعمال كيفية إدارة المجموعة للموجودات من أجل توليد التدفقات النقدية، أي ما إذا كان هدف المجموعة هو 
لتعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع الموجودات. إذا لم ينطبق أي منهما )أي يتم االحتفاظ  النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل كل من التدفقات النقدية ا 

خالل الربح أو الخسارة.   بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة(، يتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج األعمال "اآلخر" ويتم قياسها بالقيمة العادلة من 
ة لهذه  لتي تأخذها المجموعة بعين االعتبار في تحديد نموذج األعمال لمجموعة من الموجودات، الخبرة السابقة حول كيفية تحصيل التدفقات النقدي تتضمن العوامل ا 

   الموجودات، وكيفية تقييم أداء الموجودات وإبالغه إلى كبار موظفي اإلدارة، وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها وكيفية تعويض المديرين.  
 

فقات النقدية التعاقدية وبيعها،  الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفوائد: عندما يحتفظ نموذج األعمال بموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو لتحصيل التد 
ة والفوائد )"اختبار الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفوائد"(.  تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل دفعات حصرية للمبالغ األصلي 

يشمل فقط مقابل القيمة الزمنية للمال  عند إجراء هذا التقييم، تقوم المجموعة بدراسة ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متوافقة مع اتفاق إقراض أساسي، أي أن الربح  
األساسية األخرى وهامش الربح الذي يتماشى مع اتفاق اإلقراض األساسي. عندما تؤدي الشروط التعاقدية إلى التعرض للمخاطر  ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض  

 الخسارة.  أو تقلبات ال تتوافق مع اتفاق اإلقراض األساسي، يتم تصنيف الموجودات المالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 

بداية فترة التقرير    مجموعة بإعادة تصنيف أدوات الدين عندما، وفقط عندما، يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك التغيرات في الموجودات. تتم إعادة التصنيف من تقوم ال 
 األولى التي تلي التغيير. ويتوقع أن تكون هذه التغيرات نادرة الحدوث ولم يحدث أي منها خالل الفترة.  

 

   ملكية أدوات حقوق ال 
الدفع والتي تعد دليالً  أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر الجهة المصدرة، أي األدوات التي ال تحتوي على التزام تعاقدي ب 

 ساسية.  على الفوائد المتبقية في صافي موجودات الجهة المصدرة. وتشمل أمثلة أدوات حقوق الملكية األسهم العادية األ 
 

إدارة المجموعة قد قامت، عند    تقوم المجموعة بعد ذلك بقياس جميع أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باستثناء الحاالت التي تكون فيها 
الدخل الشامل اآلخر. تتمثل سياسة المجموعة في تصنيف أدوات حقوق الملكية بالقيمة  االعتراف المبدئي، بتصنيف أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل  

ذا الخيار، يتم االعتراف  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات ألغراض أخرى غير توليد عائدات االستثمار. وعند استخدام ه 
ي الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها الحقا في بيان األرباح أو الخسائر بما في ذلك عند االستبعاد. عند استبعاد استثمارات  بأرباح وخسائر القيمة العادلة ف 

يل خسائر  يتم تسج حقوق الملكية، يتم إعادة تصنيف أي رصيد ذي صلة ضمن احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المحتجزة. وال  
، عندما تمثل عائًدا  انخفاض القيمة )وعكس خسائر انخفاض القيمة( بشكل منفصل عن غيرها من التغييرات في القيمة العادلة. ويستمر االعتراف بتوزيعات األرباح 

ت. على هذه االستثمارات، في بيان األرباح أو الخسائر كإيرادات أخرى عندما يتقرر حق المجموعة في استالم الدفعا 
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   االنخفاض في القيمة 
لقيمة العادلة من خالل الدخل  تقوم المجموعة بالتقييم على أساس مستقبلي للخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بموجودات أدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة وا 

هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. ويبين  الشامل اآلخر والتعرض الذي ينشأ من التزامات القروض وعقود الضمان المالي. تعترف المجموعة بمخصص خسارة لمثل  
 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة:  

 

 مبلغاً عادالً مرجحاً يتم تحديده من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة.  •

 القيمة الزمنية للمال.  •

األحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات  معلومات معقولة ومثبتة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جهد غير ضروري في تاريخ التقرير حول   •
 لألحداث المستقبلية والظروف االقتصادية. 

 تعديل القروض 
م ما إذا كانت الشروط الجديدة  تقوم المجموعة أحياًنا بإعادة التفاوض أو تعديل التدفقات النقدية التعاقدية للقروض للعمالء. وعندما يحدث ذلك، تقوم المجموعة بتقيي 

 مل التالية:  تختلف اختالفاً جوهرياً عن الشروط األصلية. تقوم المجموعة بذلك من خالل النظر، من بين أمور أخرى، في العوا 
 

قترض  إذا كان المقترض يواجه صعوبات مالية، ما إذا كان التعديل يخفض فقط التدفقات النقدية التعاقدية إلى المبالغ التي يتوقع أن يكون الم •
   قادراً على سدادها.

تؤثر بشكل جوهري على ملف مخاطر ما إذا كان قد تم إدخال أي شروط جديدة جوهرية مثل العائد على األرباح/ القائم على األسهم والتي   •
  القرض.

   تمديد جوهري لفترة القرض عندما ال يواجه المقترض صعوبات مالية. •

 إذا كان هناك تغير جوهري في معدل الفائدة.  •

   إذا كان هناك تغيير في عملة القرض. •

  ن المرتبطة بالقروض.إدراج ضمانات أو تحسينات أخرى للضمان أو االئتمان تؤثر بشكل كبير على مخاطر االئتما •

مة العادلة مع إعادة  إذا كانت الشروط مختلفة بشكل جوهري، تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية األصلية وتعترف بالموجودات "الجديدة" بالقي 
راف المبدئي ألغراض حساب االنخفاض في القيمة، وأيضا لغرض  احتساب سعر الفائدة الفعلي الجديد للموجودات. وبالتالي يعتبر تاريخ إعادة التفاوض تاريخ االعت 

مدرجة تعتبر أنها تعرضت فيما  تحديد ما إذا حدثت زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. ومع ذلك، تقوم المجموعة أيًضا بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية الجديدة ال 
مبدئي، خاصة في الظروف التي يكون الدافع وراء إعادة التفاوض فيها هو عدم قدرة المدين على إجراء الدفعات  بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية عند االعتراف ال 

 المتفق عليها في األصل. ويتم إدراج الفروق في القيمة الدفترية أيًضا في بيان األرباح أو الخسائر كربح أو خسارة عند االستبعاد.  
 

فإن إعادة التفاوض أو التعديل ال يؤدي إلى إلغاء االعتراف، وتقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية علی أساس  إذا لم تختلف الشروط بشکل جوهري،  
جديدة عن طريق  مة الدفترية ال التدفقات النقدية المعدلة لألصل المالي ويتم إدراج أرباح أو خسائر التعديل في بيان األرباح أو الخسائر. يتم إعادة حساب إجمالي القي 

 خصم التدفقات النقدية المعدلة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.  
 

 إلغاء االعتراف لسبب غير التعديل 
ا  ( عندم 1عند تحويلها وإما ) يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالية أو جزء منها عند انتهاء الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات أو 

( عندما ال تقوم المجموعة بتحويل جميع مخاطر وامتيازات الملكية واالحتفاظ بها بشكل  2تقوم المجموعة بتحويل جميع مخاطر وامتيازات الملكية بشكل جوهري، أو ) 
 كبير ولم تحتفظ المجموعة بالسيطرة.  

 

النقدية من الموجودات ولكنها تتحمل التزاًما تعاقديًا بدفع تلك التدفقات النقدية إلى كيانات  تبرم المجموعة معامالت تحتفظ فيها بالحقوق التعاقدية للحصول على التدفقات  
اف إذا كانت  أخرى وتحويل جميع المخاطر واالمتيازات بشكل جوهري. يتم المحاسبة عن هذه المعامالت على أنها تحويالت "تمرير" تؤدي إلى إلغاء االعتر 

 المجموعة: 
 

 التزام بسداد الدفعات ما لم تقم بتحصيل مبالغ معادلة من الموجودات.ليس لديها  •

 ال يُسمح لها ببيع أو رهن الموجودات.  •

 لديها التزام بتحويل أي مبالغ نقدية تحصلها من الموجودات دون تأخير ملموس.  •
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 المطلوبات المالية 
   

 التصنيف والقياس الالحق 
العمالء( مبدئياً بالقيمة العادلة  تقاس جميع المطلوبات المالية )وتشمل ودائع أسواق المال، واألرصدة المستحقة إلى البنوك، واتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك، وودائع  

 التالي: وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستثناء  

للمتاجرة    المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يتم تطبيق هذا التصنيف على المشتقات والمطلوبات المالية المحتفظ بها •
القيمة العادلة من والمطلوبات المالية األخرى المصنفة كذلك عند االعتراف المبدئي. إن األرباح أو الخسائر من المطلوبات المالية المصنفة ب

أو    خالل الربح أو الخسارة يتم عرضها جزئياً في الدخل الشامل اآلخر ) التغير في القيمة العادلة بسبب مخاطر االئتمان( وجزئياً في الربح
ن، أو يزيد، عدم  الخسارة )المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة للمطلوبات(. هذا ما لم يكن مثل هذا العرض من شأنه أن يسفر ع

 ة.التطابق المحاسبي، وفي هذه الحالة يتم عرض األرباح والخسائر العائدة إلى التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في الربح أو الخسار

المطلوبات المالية للمقابل  المطلوبات المالية الناتجة عن تحويل الموجودات المالية غير المؤهلة إللغاء االعتراف والتي بموجبها يتم إثبات   •
 المالي المقبوض من أجل التحويل. في الفترات الالحقة، تقوم المجموعة باالعتراف بأي مصاريف متكبدة على المطلوبات المالية. 

 عقود الضمان المالي والتزامات القروض.  •
 

 إلغاء االعتراف 
 ما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انقضاء أجله(.  يلغى االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بها )أي عند 

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 
ل هذا المؤشر، أو  تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات النخفاض في قيمتها. وفي حالة وجود مث 

قيمة العادلة لألصل أو  يستدعي األمر فحص انخفاض القيمة سنويا، تقدر المجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتمثل قيمة األصل القابلة لالسترداد في ال عندما  
لوحدة المولدة للنقد على قيمتها القابلة لالسترداد، يكون  وحدة توليد النقد ناقصا تكاليف البيع أو القيمة من االستخدام، أيهما أعلى. عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو ا 

 األصل قد تعرض النخفاض في قيمته ويتم تخفيض قيمته إلى القيمة القابلة لالسترداد. 
 

تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الوقتية  وألغراض تقييم القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدالت خصم  
لحسابات باستخدام مضاعفات  للمال والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، تُستخدم طريقة تقييم مناسبة. ويتم التحقق من هذه ا 

 التقييم أو غيرها من مؤشرات القيمة العادلة المتاحة. 
 

فإذا وجد مثل   ييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا لم تعد موجودة أو انخفضت قيمتها. يتم إجراء تق 
سابقا إال إذا كان هناك تغيير في    هذا الدليل، تقدر المجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو وحدة توليد النقد. وال يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المسجلة 

قيمة الدفترية لألصل على  االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ تسجيل آخر خسارة انخفاض في القيمة. ويكون العكس محدودا بحيث ال تزيد ال 
د خصم االستهالك، فيما لو لم تدَرج أي خسارة انخفاض في قيمة األصل خالل السنوات  القيمة القابلة لالسترداد، أو على القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها، بع 

ل هذا العكس في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.   السابقة. ويسجَّ
 

 المحاسبة بتاريخ المتاجرة والتسوية 
 

 2021يناير   1السياسة المحاسبية من  
"االعتيادية" من الموجودات المالية في تاريخ التسوية، أي في تاريخ استالم الموجودات من الطرف المقابل أو تسليمها إليه  يتم تسجيل كافة المشتريات والمبيعات  

ه المجموعة  ريخ الذي تلتزم في باستثناء بعض أدوات الدين المصنفة ضمن القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم االعتراف بها في تاريخ المتاجرة، أي التا 
ليم الموجودات خالل  بشراء الموجودات أو بيعها. والمشتريات أو المبيعات االعتيادية من الموجودات المالية هي مشتريات أو مبيعات لموجودات مالية تقتضي تس 

 بأثر رجعي.   ية المحاسب السياسة  تم تطبيق هذا التغيير في  ،  8  وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم   إطار زمني تحدده عموماً القوانين أو القواعد المتعارف عليها في السوق. 
 

 2021يناير    1السياسة المحاسبية قبل  
المقابل أو تسليمها إليه.  يتم تسجيل كافة المشتريات والمبيعات "االعتيادية" من الموجودات المالية في تاريخ التسوية، أي في تاريخ استالم الموجودات من الطرف  

 القوانين  المبيعات االعتيادية من الموجودات المالية هي مشتريات أو مبيعات لموجودات مالية تقتضي تسليم الموجودات خالل إطار زمني تحدده عموماً   والمشتريات أو 
 أو القواعد المتعارف عليها في السوق. 
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 النقد وما في حكمه 
قد واألرصدة  في حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد من األرصدة التي تبلغ فترات استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ وتشمل الن يتألف النقد وما  

 لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمبالغ المستحقة من البنوك. 
 

 مبالغ مستحقة من البنوك 
 المستحقة من البنوك بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمة، إن وجد. تظهر المبالغ  

 

 اتفاقات البيع وإعادة الشراء 
موحدة للمجموعة كموجودات مرهونة  يتم اإلفصاح عن األوراق المالية المبيعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء )"إعادة الشراء"( في اإليضاحات حول البيانات المالية ال 

 المستحقة إلى البنوك.    عندما يكون المحول إليه لديه الحق بموجب العقد أو العرف في بيع أو إعادة رهن الضمان، ويتم إدراج التزام الطرف المقابل ضمن المبالغ 
 

 القيمة العادلة 
لتحويل التزام في معاملة منتظمة في السوق األساسية في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على  القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه  

 افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تحدث إما: 
 

 في السوق األساسية لألصل أو االلتزام، أو  •

 في حالة عدم وجود السوق األساسية، أفضل سوق لألصل أو االلتزام.  •
 

ل بسعر "العرض"  ا كان لألصل أو االلتزام الذي تم قياسه بالقيمة العادلة سعر "عرض" وسعر "طلب"، تقوم المجموعة بقياس الموجودات والمراكز طويلة األج إذ 
 والمطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر "الطلب". 

 

 ا في نهاية فترة التقرير التي يظهر فيها التغيير.  تقوم المجموعة باالعتراف بالتحويالت بين مستويات قياس القيمة العادلة كم 
 

 تنطبق القيمة العادلة على كل من األدوات المالية وغير المالية. 
 

ية يوم العمل بتاريخ بيان  بخصوص االستثمارات والمشتقات المتداولة في السوق النشطة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة في السوق في نها 
 المركز المالي. وتستخدم أسعار العرض بالنسبة للموجودات وأسعار الطلب بالنسبة للمطلوبات.   

 

   المقدرة للودائع التي ليس لها فترة استحقاق محددة والتي تشتمل على ودائع غير محملة بالفائدة تمثل المبلغ مستحق السداد عند الطلب.  إن القيمة العادلة  
 

المتداولة في السوق  ت بخصوص استثمارات األسهم غير المدرجة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى سعر السوق الحالي الستثمار مشابه أو إلى أسعار المعامال 
 على أساس تجاري بحت أو استناداً إلى التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة أو المشتقة باستخدام نماذج تقييم مقبولة أخرى.   

 

 ابهة. تُحتسب القيمة العادلة لعقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة بالرجوع إلى أسعار الصرف اآلجلة للعقود ذات تواريخ االستحقاق المش 
 

 ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة 
 

   ممتلكات ومعدات 
ية النفقات المنسوبة مباشرةً إلى  تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. تشمل التكلفة التاريخ 

ى  التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصٍل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون من الُمرّجح أن تتدفق إل اقتناء البنود. ال يتم إدراج  
يح والصيانة األخرى على  لتصل المجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يتم تحميل كافة تكاليف عمليات ا 

 بيان الربح أو الخسارة خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها. 
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 ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة )تابع( 
 

اإلنجاز( باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة  يُحتسب االستهالك لشطب تكلفة الموجودات )بخالف األرض واألعمال الرأسمالية قيد  
 للموجودات ذات العالقة، وذلك على النحو التالي: 

 

       
 عدد السنوات          

   4    أثاث ومعدات حاسوب 
   4     مركبات 

 

 موجودات غير ملموسة 
 لتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. يتم إدراج برمجيات الحاسوب التي حصلت عليها المجموعة با 

 

المحدد الذي تتعلق به. تُسّجل  ال تتم رسملة النفقات الالحقة على موجودات البرمجيات إال عندما تؤدي إلى زيادة في الفوائد االقتصادية المستقبلية المرتبطة باألصل 
 . جميع النفقات األخرى عند تكبدها 

 

على مدى األعمار  يُحتسب االستهالك على برمجيات الحاسوب لشطب تكلفة الموجودات )بخالف األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز( باستخدام طريقة القسط الثابت  
 اإلنتاجية المقدرة للموجودات ذات العالقة، وذلك من تاريخ توفرها لالستخدام. 

       
 عدد السنوات      
   4    حاسوب برمجيات  

 

 لمحتسبة على أساس مستقبلي. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة حساب االستهالك بنهاية كل سنة مع بيان أثر أي تغيرات في التقديرات ا 
 

أن تنشأ منافع اقتصادية مستقبلية من استمرار استخدام األصل. يتم    يُلغى االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يكون من المتوقع 
يمة الدفترية لألصل، ويتم  تحديد أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد أو تقاعد بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات على أساس الفرق بين عوائد البيع والق 

 تسجيلها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 
 

 كم مع التكلفة. تقيد الممتلكات والمعدات بعد سنة من استهالكها الكامل بصافي قيمة دفتـرية مقدارها وحـدة نقدية واحدة وذلك بتسوية االستهالك المترا 
 

تعاب المهنية، وبالنسبة للموجودات المؤهلة،  يتم االعتراف باألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة، بعد تنزيل أي خسارة مسجلة عن انخفاض القيمة. تشمل التكلفة األ 
عندما تكون مكتملة وجاهزة    تتم رسملة تكاليف االقتراض وفقاً للسياسة المحاسبية للمجموعة. ويتم تصنيف هذه الممتلكات في الفئة المالئمة ضمن الممتلكات والمعدات 

ات من الممتلكات األخرى، عندما تصبح هذه الموجودات جاهزة لالستخدام المقرر لها. ال  لالستخدام. ويبدأ احتساب استهالك هذه الموجودات، على غرار الموجود 
 يتم تحميل استهالك على األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز. 

 

 منافع نهــاية الخدمة للموظفين 
ز المالي. ووفقاً ألحكام  يتم تكوين مخصص لتعويضات نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقانون العمل في اإلمارات العربية المتحدة عن فترات خدمتهم حتى تاريخ الممرك 

طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة، وذلك فيما يتعلق بمنافع    ، فقد قامت اإلدارة بتقدير القيمة الحالية اللتزاماتها بتاريخ التقرير، باستخدام 19المعيار المحاسبي الدولي رقم  
ة إلى صافي القيمة الحالية  نهاية الخدمة المستحقة للموظفين بموجب قانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة. لقد تم خصم االلتزام المتوقع بتاريخ ترك الخدم 

ال تختلف اختالفاً    2021ديسمبر    31كاليف الزيادات/ الترقيات السنوية. إن القيمة الحالية لاللتزام كما في  باستخدام معدل خصم مالئم وافتراضات اإلدارة لمتوسط ت 
 جوهرياً عن المخصص المحتسب وفقاً لقانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  

 

 (. 14المركز المالي الموحد ضمن "مطلوبات أخرى" )إيضاح    يتم بيان المخصص الناتج باعتباره "مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين" في بيان 
 

أحكام القانون االتحادي    تؤدي المجموعة مساهمات المعاشات والتأمينات االجتماعية الوطنية المستحقة للموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة بمقتضى 
 يوجد التزام آخر بعد ذلك.   ، وال 1999( لسنة  7لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 
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 المخصصات 
وارد تمثل منافع  تُدرج المخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام )قانوني أو ضمني( حالي نتيجة لحدٍث سابق، ويكون من المحتمل أن يقتضي األمر خروج م 

 باإلمكان وضع تقدير موثوق لمبلغ االلتزام. اقتصادية لتسوية االلتزام، ويكون  
 

وحاالت عدم اليقين المحيطة    تمثل القيمة المعترف بها كمخصص أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي بتاريخ التقرير مع األخذ بعين االعتبار المخاطر 
 مقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. بااللتزام. عندما يتم قياس مخصص ما باستخدام التدفقات النقدية ال 

 

ل إذا كان من  في حال اقتضى األمر خروج بعض أو كافة المنافع االقتصادية لتسوية مخصص يتوقع استرداده من طرف آخر، يتم االعتراف بالذمة المدينة كأص 
 مة الذمة ويكون باإلمكان قياس الذمة المدينة بشكل موثوق. المؤكد تقريباً استرداد قي 

 

 ضمانات مالية 
ل الضمانات المالية مبدئياً في البيانا  بالقيمة العادلة    الموحدة   ت المالية تقوم المجموعة خالل سياق العمل االعتيادي بمنح ضمانات مالية تتكون من كفاالت وقبوالت. تسجَّ

أفضل تقدير للمصاريف    في بند "مطلوبات أخرى" وتمثل القسط المستلم. وعقب االعتراف المبدئي، يتم قياس التزام المجموعة بموجب الضمان بالقسط غير المطفأة أو 
  المطلوبة لتسوية أي التزام مالي ينشأ نتيجة للضمان، أيهما أعلى. 

 

موحد  قة بالضمانات المالية يتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. ويتم إدراج األقساط المستلمة في بيان األرباح أو الخسائر ال أي زيادة في االلتزامات المتعل 
 ضمن بند "إيرادات أخرى" على أساس القسط الثابت على مدى فترة الضمان. 

 

 عقود اإليجار 
االستخدام والمطلوبات المقابلة، في التاريخ الذي تكون فيه الموجودات المؤجرة متاحة الستخدام المجموعة. يتم    يتم االعتراف بعقود اإليجار على أنها موجودات حق 

عقد اإليجار وذلك للحصول    توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل إلى بيان األرباح أو الخسائر على مدى فترة 
العمر اإلنتاجي  ى معدل دوري ثابت للفائدة المستحقة على الرصيد المتبقي من المطلوبات لكل فترة. يحتسب االستهالك على موجودات حق االستخدام على مدى عل 

 لألصل أو مدة عقد االيجار، أيهما أقصر، بطريقة القسط الثابت.  
 

اإليجار مبدئيًا على أساس القيمة الحالية. وتتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لدفعات اإليجار تُقاس الموجودات والمطلوبات الناشئة من عقد  
  التالية:

  الدفعات الثابتة )تشمل الدفعات الثابتة من حيث الجوهر(، ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة. • 
  دفعات اإليجار المتغيرة بناء على المؤشر أو المعدل.  • 
  المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.  • 
  سعر الممارسة لخيار الشراء في حال كان المستأجر متأكداً إلى حد معقول من ممارسة هذا الخيار. • 
 دفعات عن غرامات فسخ عقد اإليجار، إذا كانت شروط اإليجار تشير إلى استخدام المستأجر هذا الخيار. • 

 
ضافي للمستأجر، يتم خصم دفعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا لم يمكن تحديد هذا السعر، فيتم استخدام معدل االقتراض اإل

ة مع شروط وأحكام وهو السعر الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثل 
  مماثلة. 

 
  تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل التالي:

  مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار.  • 
  أي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة.  • 
  أي تكاليف أولية مباشرة. • 
  تكاليف الترميم. • 

 
الخسارة.   االعتراف بالدفعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل والموجودات ذات القيمة المنخفضة على أساس القسط الثابت كمصاريف في الربح أويتم  

  شهراً أو أقل.  12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار لمدة  
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 الصرف األجنبي أرباح وخسائر  
 

نهاية كل فترة تقرير.   يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المقومة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف الفوري السائد في 
 يشكل عنصر الصرف األجنبي جزءاً من أرباح أو خسائر القيمة العادلة. وبالتالي، 

للموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم االعتراف بعنصر الصرف األجنبي في بيان األرباح أو بالنسبة   •
 الخسائر الموحد.

لصرف األجنبي بالنسبة للموجودات المالية التي تمثل بنوداً نقدية ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم االعتراف بعنصر ا •
 في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

نبي في بالنسبة للموجودات المالية التي تمثل بنوداً غير نقدية ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يدَرج عنصر الصرف األج •
 بيان الدخل الشامل الموحد.

اسة بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة تقرير، يتم تحديد أرباح وخسائر الصرف األجنبي على بالنسبة ألدوات الدين المقومة بالعملة األجنبية المق •
 أساس التكلفة المطفأة للموجودات المالية وتدَرج في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

 
 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 

القيمة في بيان المركز المالي الموحد عندما يتوفر حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المعترف بها ويكون  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي  
 هناك نية لدى المجموعة للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت. 

 

 العمالت األجنبية 
صرف السائدة بتواريخ تقييم المعامالت. كما يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية إلى  يتم إدراج المعامالت بالعملة األجنبية بأسعار ال 

 الدرهم اإلماراتي بسعر الصرف السائد بتاريخ التقرير. ويتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 
 

 القطاعات تقارير  
 تستند تقارير قطاعات المجموعة على القطاعات التشغيلية التالية: الخدمات االستثمارية والخدمات البنكية. 

 

سؤول عن  التنفيذي للمجموعة )الم يتم إعداد التقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتفق مع طريقة رفع التقارير الداخلية والتي تتم مراجعتها بانتظام من قبل الرئيس  
 اتخاذ القرارات التشغيلية للمجموعة( من أجل تخصيص الموارد لقطاعات المنشأة واالضطالع بمهمة تقييم أدائها. 

 

 أدوات مالية مشتقة 
االئتماني والخيارات لكل من الصرف  تبرم المجموعة أدوات مشتقة مثل العقود اآلجلة والعقود المستقبلية واتفاقيات األسعار اآلجلة والمقايضات ومقايضات التعثر  

القيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير. يتم  األجنبي وأسعار الفائدة وأسواق المال. تقاس المشتقات في البداية بالقيمة العادلة بتاريخ عقد األداة المشتقة ويعاد قياسها الحقاً ب 
الموحد مباشرة ما لم تكن األداة المشتقة مؤهلة ومحددة كأداة تحوط، وفي تلك الحالة يستند توقيت االعتراف  االعتـراف بالربح أو الخسارة في بيان األرباح أو الخسائر  

عادلة موجبة، أو كمطلوبات إذا  في بيان األرباح أو الخسائر الموحد على طبيعة عالقة التحوط. ويتم إدراج جميع المشتقات بقيمها العادلة كموجودات إذا كانت القيمة ال 
ونماذج التسعير المعروفة    نت القيمة العادلة سالبة. يتم عموماً الحصول على القيم العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة ونماذج التدفقات النقدية المخصومة كا 

 بحسب المالئم. 
 

"األدوات المالية"    9من نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يتم التعامل مع المشتقات الضمنية في العقود المضيفة غير المشتقة التي ال تُشكل موجودات مالية ض 
المضيفة مقاسة بالقيمة    )مثل المطلوبات المالية( كمشتقات منفصلة عندما تكون مخاطرها وخصائصها ال تتصل اتصاالً وثيقاً بتلك العقود المضيفة وال تكون العقود 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
   

 موجودات برسم األمانة 
يست مدرجة ضمن بيان المركز  إن الموجودات المحتفظ بها برسم األمانة أو بصفة استئمانية ال يتم التعامل معها على أنها موجودات خاصة بالمجموعة، وبالتالي فإنها ل 

 المالي الموحد. 
 

 توزيعات أرباح األسهم العادية 
العادية ضمن المطلوبات وتستقطع من حقوق الملكية بعد أن يتم الموافقة عليها من قبل مساهمي البنك. ويتم اقتطاع توزيعات األرباح  تدرج توزيعات أرباح األسهم  

 المرحلية من حقوق الملكية عند اإلعالن عنها وال تكون تحت تصرف البنك بعد ذلك. 
 

 إعداد التقرير يجري اإلفصاح عنها كحدث الحق لتاريخ إعداد التقرير. إن توزيعات األرباح للسنة التي تمت الموافقة عليها بعد تاريخ  
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   نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  5

 
 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 451 282 نقد في الصندوق 
   أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي: 

 4 4 جارية حسابات  
 520,000 250,000 ودائع 

 16,074 26,099 متطلبات االحتياطي 
  ───────  ─────── 
 276,385 536,529 
  ═══════  ═══════ 

 
 سنوياً(.   % 0,10:  2020سنوياً )   % 0,13  الوديعة بلغ متوسط العائد على  

 
المركزي بالدرهم اإلماراتي ويمكن سحبها بالكامل في أي وقت ألغراض التسوية اليومية، شريطة  يُحتفظ بمتطلبات االحتياطي لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة  

   يوًما. ال يحمل النقد في الصندوق والحسابات الجارية أي فوائد.   14الحفاظ على متوسط المتطلبات اليومية على مدى فترة االحتفاظ باالحتياطي لمدة  
 
 

 البنوك، بالصافي مبالغ مستحقة من   6
 

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  

   

 29,556 33,294 محلية 

 7,687 5,329 إقليمية 

 263,285 233,031 دولية 

  ───────  ─────── 

 271,654 300,528 

 ( 670)  ( 508)  ( 9ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة )إيضاح  

  ────────  ─────── 

 271,146 299,858 

  ═══════  ═══════ 
 
 

- 12ألف درهم(. راجع اإليضاح    17,849:  2020ديسمبر    31ليس هنالك أرصدة لدى البنوك تم رهنها على شكل ضمان لدى البنوك مقابل التسهيالت االئتمانية ) 
   لمزيد من التفاصيل حول التسهيالت االئتمانية كما في تاريخ التقرير.   1

 
 

 بالصافي قروض وسلفيات،   7

 
 

  

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 446,805 941,609 إجمالي القروض والسلفيات 
 ( 26,536)  ( 23,970)  ( 9ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة )إيضاح  

 ( 1,814)  ( 3,166)  ناقصاً: الفوائد والرسوم المعلقة 
 ──────── ──────── 

 418,455 914,473 قروض وسلفيات، بالصافي 
  ══════  ══════ 
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 استثمارات، بالصافي  8

 
  2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم   

    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
    أدوات الدين 

 5,273 34,386  مدرجة 
   ───────  ─────── 

    أدوات حقوق الملكية 

 23,469 60,121  مدرجة 
 90,008 96,750  غير مدرجة 

   ───────  ─────── 
  156,871 113,477 
   ───────  ─────── 

 118,750 191,257  مجموع االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
   ───────  ─────── 

    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
    أدوات الدين

 340,160 433,737   مدرجة
  ─────── ─────── 

    أدوات حقوق الملكية 
 47,119 52,706  مدرجة

 -  6,352  غير مدرجة
   ───────  ─────── 
  59,058 47,119 

  مجموع االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
492,795 

 

387,279 
   ─────── ─────── 

    استثمارات بالتكلفة المطفأة 
    أدوات الدين 

 709,775 686,219  مدرجة 
  ─────── ─────── 

 709,775 686,219  مجموع االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة 
  ─────── ─────── 

 1,215,804 1,370,271  إجمالي االستثمارات 
 ( 10,802) ( 8,895)   ( 9القيمة )إيضاح ناقصاً: مخصص االنخفاض في 

  ─────── ─────── 
 1,205,002 1,361,376  استثمارات، بالصافي 

  ═══════ ═══════ 
 

ألف درهم( على شكل    203,389:  2020ألف درهم )   438,001تم رهن جزء من محفظة االستثمارات العقارية الخاصة بالمجموعة التي تحمل قيمة دفترية بقيمة  
 تقرير.  لمزيد من التفاصيل حول التسهيالت االئتمانية كما في تاريخ ال   1- 12ضمان لدى البنوك مقابل التسهيالت االئتمانية. راجع اإليضاح  

 
 : ال شيء(. 2020ألف درهم )   70بقيمة    2021ديسمبر    31قامت المجموعة بشراء أسهم حقوق ملكية خالل السنة المنتهية في  

 
 تستخدم المجموعة المستويات التالية لتحديد وبيان القيمة العادلة لألدوات المالية عن طريق أساليب التقييم: 

 
 المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة. المستوى األول: األسعار  

 
 ل مباشر أو غير مباشر. المستوى الثاني: أساليب أخرى تكون فيها جميع المعطيات التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة جديرة بالمالحظة، سواء بشك 

 
 يها معطيات لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة وال تستند على بيانات يمكن مالحظتها في السوق. المستوى الثالث: أساليب تستخدم ف 

 

 . 2020و   2021ديسمبر    31لم يكن هناك أي تحويل بين المستويات المختلفة خالل السنة المنتهية في  
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 احتفظت المجموعة باالستثمارات التالية المقاسة على النحو اآلتي: ،  2021ديسمبر    31كما في  

 

 استثمارات      
 مدرجة  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  المجموع  
 بالتكلفة المطفأة  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  2021 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
      الدين: أدوات  

 105,918 -  -  22,168 128,086 محلية 

 107,379 -  -  98,215 205,594 إقليمية 

 472,922 -  -  347,740 820,662 دولية 

      

      أدوات حقوق الملكية: 

 -  22,467*  4 35,784 58,255 محلية 

 -  -  -  779 779 إقليمية 

 -  -  96,774 60,121 156,895 دولية 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 686,219 22,467 96,778 564,807 1,370,271 إجمالي االستثمارات 

ناقصاً: مخصص االنخفاض  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ( 8,895) ( 9في القيمة )إيضاح  

 ───────     
     1,361,376 استثمارات، بالصافي 

 ───────     
 

ألف درهم(    722,512:  2020ديسمبر    31ألف درهم )   680,582ما قيمته    2021ديسمبر    31العادلة الستثمارات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في  تبلغ القيمة  
 ويتم تصنيفها في المستوى األول ضمن تسلسل القيمة العادلة. 

 
ألف درهم    92ألف درهم واالعتراف بربح بقيمة    23,996قاسة بالتكلفة المطفأة بقيمة  خالل السنة، قامت المجموعة بمراجعة محفظتها وبيع بعض االستثمارات الم 

 : ال شيء(. 2020) 
 

لتدفقات النقدية المخصومة  * المعطيات الرئيسية المستخدمة في أساليب التقييم لهذه االستثمارات هي معامالت البيع القابلة للمقارنة مع تعديالت مناسبة. تتضمن ا 
ة، فإن أي  ة غير جديرة بالمالحظة مع تعديالت للمعامالت المماثلة وسعر الفائدة. ومن حيث عالقة المعطيات غير الجديرة بالمالحظة بالقيمة العادل معطيات جوهري 

 عادلة. تغييرات في معاملة بيع قابلة للمقارنة وأي تغيير سعر الفائدة في التدفقات النقدية المخصومة سوف تؤثر بشكل مباشر على القيمة ال 
 

 ، احتفظت المجموعة باالستثمارات التالية المقاسة على النحو اآلتي: 2020ديسمبر    31كما في  

      
 مدرجة استثمارات   استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  المجموع  
 بالتكلفة المطفأة  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  2020 

 ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف   ألف درهم  ألف درهم  
      أدوات الدين: 

 64,766 -  -  59,121 123,887 محلية 

 117,253 -  -  151,195 268,448 إقليمية 

 527,756 -  -  135,117 662,873 دولية 

      

      أدوات حقوق الملكية: 

 -  20,995*  5 33,125 54,125 محلية 

 -  -  -  787 787 إقليمية 

 -  -  82,929 22,755 105,684 دولية 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 709,775 20,995 82,934 402,100 1,215,804 إجمالي االستثمارات 
ناقصاً: مخصص االنخفاض  

 ─────── ─────── ─────── ─────── ( 10,802) ( 9في القيمة )إيضاح  

 ───────     
     1,205,002 استثمارات، بالصافي 

 ───────     
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 يوضح الجدول التالي تسوية المبالغ االفتتاحية والختامية الستثمارات المستوى الثالث المسجلة بالقيمة العادلة: 

 

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

   

 25,098 20,995 في بداية السنة 

 ( 4,610)  1,472  صافي األرباح / )الخسائر( غير المحققة المسجلة ضمن الدخل الشامل اآلخر 

 507 -  صافي األرباح غير المحققة المسجلة في الربح أو الخسارة 

  ─────  ───── 

 20,995 22,467 في نهاية السنة 

  ═════  ═════ 
 

العادلة لالستثمارات ضمن المستوى الثالث نتيجة للتغيرات في المعطيات المستخدمة. ويُنفذ هذا التقييم على أساس ربع سنوي  قيمت المجموعة حساسية قياس القيمة  
 عن طريق مراجعة التغييرات في المعطيات غير الجديرة بالمالحظة، التي قد تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض قياس القيمة العادلة. 

 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية مخصص خسائر   9
 

 الحركة في مخصصات خسائر االنخفاض في القيمة 
 

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

   
   مخصص المبالغ المستحقة من البنوك 

 1,023 670 يناير   1في  
 ( 353)  ( 162)  صافي عكس االنخفاض في القيمة للسنة 

  ─────  ───── 
 670 508 ديسمبر   31في  
  ═════  ═════ 

   

   مخصص القروض والسلفيات 

 10,187 26,536 يناير   1في  

 16,349 ( 2,566)  صافي )عكس(/ مخصص االنخفاض في القيمة للسنة 

  ─────  ───── 

 26,536 23,970 ديسمبر   31في  

  ═════  ═════ 

   

   مقاسة بالتكلفة المطفأة   - مخصص استثمارات  

 5,959 10,802 يناير   1في  

 4,843 ( 1,907)  صافي )عكس(/ مخصص االنخفاض في القيمة للسنة 

  ─────  ───── 
 10,802 8,895 ديسمبر   31في  

  ═════  ═════ 
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 مخصص خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )تابع(  9

 
   المتوقعة الخسائر االئتمانية  

 
 ، والمبالغ المستحقة من البنوك: فيما يلي تحليل الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب المرحلة للقروض والسلفيات، واالستثمارات في أدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة 

 
 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 27,328 24,649 االئتمانية المتوقعة على مدى العمر )المرحلة الثالثة( الخسائر    - الخسائر االئتمانية المتوقعة  
   

 شهراً    12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى    - الخسائر االئتمانية المتوقعة  
 3,521 5,072 )المرحلة األولى(   

 7,159 3,652 )المرحلة الثانية( الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر    - الخسائر االئتمانية المتوقعة  
  ─────  ───── 

 10,680 8,724 الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة األولى والمرحلة الثانية( 
  ─────  ───── 

 38,008 33,373 مجموع الخسائر االئتمانية المتوقعة 
  ═════  ═════ 

 
 المالية صافي عكس/ )خسارة( االنخفاض في قيمة الموجودات   1- 9

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ( 16,349)  2,566 عكس / )خسارة( االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات 
 ( 4,843)  1,907 عكس / )خسارة( االنخفاض في قيمة االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة 

 )خسارة( / عكس االنخفاض في قيمة االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  
 3,338 ( 124)  الدخل الشامل اآلخر    

 353 162 عكس االنخفاض في قيمة المبالغ المستحقة من البنوك 

 ( 224)  -  خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات األخرى 
  ─────  ───── 
 4,511  (17,725 ) 
  ═════  ═════ 

 
 

 موجودات أخرى  10
 

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

   

 10,030 13,495 فوائد مدينة 

 2,181 16,147 ( 10موجودات حق االستخدام )إيضاح  

 6,856 13,034 ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً 

  ───────  ─────── 

 42,676 19,067 

 ════════ ════════ 
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 ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة  11

 
2021 

 

 
 

   موجودات غير ملموسة  ممتلكات ومعدات 
 ───────────────────── ──────────────

─────── 
  

 برمجيات حاسوب  مركبات  أثاث ومعدات حاسوب  
أعمال رأسمالية قيد  

 المجموع  اإلنجاز 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      التكلفة 
 23,187 195 5,525 83 17,384 2021يناير    1في  

 1,666 883 -  -  783 إضافات 
 -  ( 178)  -  -  178 تحويالت 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 24,853 900 5,525 83 18,345 2021ديسمبر    31في  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

      
    االستهالك/ اإلطفاء: 

 18,917 -  5,225 83 13,609 2021يناير    1في  
 2,001 -  156 -  1,845 المحّمل للسنة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 20,918 -  5,381 83 15,454 2021ديسمبر    31في  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

      الدفترية: صافي القيم  

 3,935 900 144 -  2,891 2021ديسمبر    31في  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

2020      
      

 
 

   موجودات غير ملموسة  ممتلكات ومعدات 
 ───────────────────── ────────────   

 برمجيات حاسوب  مركبات  أثاث ومعدات حاسوب  
رأسمالية قيد  أعمال  
 المجموع  اإلنجاز 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
      التكلفة 

 23,054 1,135 5,278 83 16,558 2020يناير    1في  
 548 233 29 -  286 إضافات 
 -  ( 1,173)  218 -  955 تحويالت 
 ( 415)  -  -  -  ( 415)  استبعادات 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 23,187 195 5,525 83 17,384 2020ديسمبر    31في  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

    االستهالك/ اإلطفاء: 
 16,950 -  4,768 83 12,099 2020يناير    1في  

 2,356 -  457 -  1,899 المحّمل للسنة 
 ( 389)  -  -  -  ( 389)  استبعادات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 18,917 -  5,225 83 13,609 2020ديسمبر    31في  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

      صافي القيم الدفترية: 
 4,270 195 300 -  3,775 2020ديسمبر    31في  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 
 
 
  



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 
 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

34 

 
 للبنوك مبالغ مستحقة   12

 

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

   

 157,939 146,900 ودائع ألجل 

 13,739 204,096 اتفاقيات إعادة الشراء 
  ───────  ─────── 

 350,996 171,678 

   
 

 معلومات عن الضمان  1- 12

 قيمة الضمان  الرصيد  قيمة الضمان  الرصيد  

 2021 2021 2020 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف   ألف درهم  

     

     ودائع ألجل: 

 189,373 141,875 203,780 146,900 مضمونة باالستثمارات 

 17,849 16,064 -  -  مضمونة بالمبالغ المستحقة من البنوك 

  ───────  ───────  ───────  ─────── 

 146,900 203,780 157,939 207,222 

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

     اتفاقيات إعادة الشراء: 

 14,016 13,739 234,221 204,096 مضمونة بأدوات الدين 

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 

 سنوياً(.   % 1,6:  2020)   2021ديسمبر    31سنوياً للسنة المنتهية في    % 0,70بلغ متوسط التكلفة على الودائع واتفاقيات إعادة الشراء  
 
 

 ودائع العمالء  13
 

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

   

 1,267,566 1,273,979 ودائع ألجل 

 565,152 704,756 حسابات تحت الطلب 

  ───────  ─────── 

 1,978,735 1,832,718 

  ═══════  ═══════ 
 
 

 مطلوبات أخرى  14
 

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

   

 6,893 25,166 فوائد مستحقة الدفع 

 2,293 15,818 ( 20مطلوبات اإليجار )إيضاح  

 5,991 5,568 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )أ( 

 830 511 رسوم مستحقة الدفع 

 7,651 12,088 أخرى 
  ───────  ─────── 

 59,151 23,658 

  ═══════  ═══════ 
 
 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 
 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
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 مطلوبات أخرى )تابع(  14

 

اإلمارات العربية المتحدة، تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها الوافدين. وفيما يلي الحركة في االلتزام  وفقاً لقانون العمل بدولة   (أ)
 المدرج في بيان المركز المالي الموحد فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة: 

 

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

   

 8,168 5,991 يناير   1في  

 1,322 1,611 المحّمل للسنة 

 ( 3,499)  ( 2,034)  المبلغ المدفوع 
  ───────  ─────── 

 5,991 5,568 ديسمبر   31في  

  ═══════  ═══════ 
 
 

 رأس المال واالحتياطيات  15
 

 رأس المال  (أ

درهم للسهم(. ويتكون رأس    100سهم عادي بقيمة    800,000:  2020درهم للسهم )   100سهـم عادي بقيمة    800,000يتكون رأس المال المصرح لدى البنك من  
   درهم للسهم(.   100سهم عادي بقيمة    700,000:  2020درهم للسهم )   100سهم عادي بقيمة    700,000المال المصدر والمدفوع بالكامل من  

 

 احتياطي قانوني (ب

من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني حتى يبلغ    % 10، يتم تحويل  والنظام األساسي للبنك   2015( لسنة  2وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 
 من رأس المال المدفوع. وهذا االحتياطي القانوني غير متاح للتوزيع.   % 50رصيد االحتياطي ما يعادل  

 

 احتياطي خاص  (ج

 يتم التصرف في االحتياطي الخاص وفًقا لقرار مجلس اإلدارة في ما يحقق مصلحة البنك. 
 
 

 إيرادات الفوائد  16
 

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  

   

 39,357 35,793 قروض وسلفيات 

 831 219 إيداعات بنكية 

  ───────  ─────── 

 36,012 40,188 

  ═══════  ═══════ 
 
 

   صافي اإليرادات من االستثمارات  17
 

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  

   

 39,615 41,286 االستثمارات في أدوات الدين إيرادات الفوائد من  
 ( 5,127)  -  صافي الخسارة من مقايضات أسعار الفائدة 

 9,148 8,018 إيرادات توزيعات األرباح 
 صافي األرباح المحققة من استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة  

 532 7,407 من خالل الدخل الشامل اآلخر    
 صافي األرباح/ )الخسائر( من استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة  

 ( 14,631)  7,139 من خالل الربح أو الخسارة    
 ( 742)  ( 799)  أتعاب إدارة المحفظة المدفوعة إلى المؤسسات المالية األخرى 

 ─────── ──────── 

 63,051 28,795 
  ══════  ══════ 

 
 

 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 
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 وعموالت وإيرادات أخرى رسوم   18

 
 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  

   

 13,087 11,770 رسوم من الحفظ والخدمات االستشارية 

 5,213 8,822 رسوم المنتج ورسوم المعامالت 

 464 957 عموالت وإيرادات أخرى 

  ───────  ─────── 

 21,549 18,764 

  ═══════  ═══════ 
 
 

 وإدارية مصاريف عمومية   19
 

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  

   

 49,747 50,342 تكاليف الموظفين 

 4,036 3,409 ( 20استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح  

 3,736 1,436 رسوم استشارات 

 3,471 3,920 اتصاالت واشتراكات 

 1,899 1,845 ( 11استهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح  

 457 156 ( 11ملموسة )إيضاح  إطفاء موجودات غير  

 7,129 6,753 أخرى 

  ───────  ─────── 

 68,295 70,475 

  ═══════  ═══════ 
 
 

 عقود اإليجار  20
 

فإنه يحظر  كل عام،  لدى المجموعة عقود إيجار تتعلق بمباني المكاتب. إن التزام المجموعة بموجب عقود اإليجار مضمون بملكية المؤجر للموجودات المؤجرة. بش 
 على المجموعة التنازل والتأجير من الباطن لألصل المؤجر. 

 
شهراً أو أقل وعقود إيجار لمعدات مكاتب بقيمة منخفضة. تُطبق المجموعة إعفاءات االعتراف بشأن    12كما أبرمت المجموعة عقود إيجار لموجودات أخرى لمدة  
 منخفضة القيمة" على عقود إيجارها. "عقود اإليجار قصيرة األجل" و"عقود إيجار الموجودات  

 
 

 الموحد  المبالغ المعترف بها في بيان المركز المالي (1

 
 فيما يلي القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام المعترف بها والحركات خالل السنة: 

 

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

   

 6,217 2,181 يناير   1في  

 -  17,375 إضافات خالل السنة 

 ( 4,036)  ( 3,409)  االستهالك المحّمل للسنة 

  ───────  ─────── 

 2,181 16,147 ديسمبر   31في  

 ════════ ════════ 

 

  



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 
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 عقود اإليجار )تابع(  20

 
 )تابع(   الموحد   المبالغ المعترف بها في بيان المركز المالي  ( 1) 

 
 السنة: فيما يلي القيمة الدفترية لمطلوبات اإليجار والحركة خالل  

 

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

   

 6,362 2,293 يناير   1في  

 -  17,375 إضافات خالل السنة 

 244 259 تراكم الفائدة 

 ( 4,313)  ( 4,109)  دفعات اإليجار 

  ───────  ─────── 

 15,818 2,293 

   

 2,293 3,446 متداولة 

 -  12,372 غير متداولة 

  ───────  ─────── 

 15,818 2,293 

   
 

 الموحد   المبالغ المعترف بها في بيان األرباح أو الخسائر  ( 2)   

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

   

 4,036 3,409 ( 19االستهالك المحّمل للسنة )إيضاح  

 244 259 تراكم الفائدة 

 371 434 المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل 

  ───────  ─────── 

 4,102 4,651 

  ───────  ─────── 
 

 ألف درهم(.   4,313:  2020ألف درهم )   4,109ما قيمته    2021بلغ مجموع التدفقات النقدية الصادرة لعقود اإليجار في  
 
 

 ربحية / خسارة السهم األساسية والمخّفضة  21
 

درهم( بقسمة األرباح العائدة إلى مساهمي   41,88: خسارة السهم األساسية البالغة  2020ديسمبر    31درهم )   43,74تحتسب ربحية السهم األساسية البالغة  
المنتهية في    30,619الشركة األم بقيمة   المتوسط   29,315: خسارة بقيمة  2020ديسمبر    31)   2021ديسمبر    31ألف درهم للسنة  ألف درهم( على 

درهم لكل   100سهم بقيمة    700,000:  2020ديسمبر    31درهم لكل سهم )   100سهم بقيمة    700,000السنة والبالغ  المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  
 سهم(. 

 
ير على ربحية السهم عند  إن الربحية / الخسارة األساسية والمخّفضة للسهم هي نفسها نظراً لعدم قيام المجموعة بإصدار أي أدوات كان من الممكن أن يكون لها تأث 

 مارسة. الم 
 
 

   التزامات ومطلوبات طارئة  22
 

 التزامات مرتبطة باالئتمان ومطلوبات طارئة 
 تتضمن االلتزامات المرتبطة باالئتمان التزامات تمديد االئتمان والضمانات والقبوالت المصممة لتلبية متطلبات عمالء المجموعة. 

 

 العمالء، عند إخفاق العمالء في الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها بموجب شروط العقد. تلتزم المجموعة بموجب الضمانات والقبوالت بالدفع نيابة عن  
 

 

 

 

 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 
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 التزامات ومطلوبات طارئة )تابع(  22

 

 فيما يلي مطلوبات والتزامات المجموعة الطارئة المرتبطة باالئتمان. 
 

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

   

   

 24,112 17,695 ضمانات 

 6,709 26,878 تسهيالت ائتمانية ملزمة غير مستخدمة*

  ───────  ─────── 

 44,573 30,821 

  ═══════  ═══════ 
 

 ألف درهم(.   30,416:  2020ديسمبر    31ألف درهم على حساب استثمارات في أدوات حقوق الملكية )   21,055لدى المجموعة التزامات بقيمة  
 

إنهاء   االئتمانية الملزمة غير المستخدمة التزاماً تعاقدياً للسماح بعمليات السحب من أي تسهيالت ضمن سنة محددة بناء على شروط مسبقة وشروط تمثل التسهيالت  
 ة متطلبات نقدية مستقبلية دقيقة. معينة. وبما أن االلتزامات قد تنتهي دون سحبها، وأنه يجب الوفاء بالشروط المسبقة للسحب، فإن إجمالي مبالغ العقود ال يمثل بالضرور 

 

ي، وهذه الدعاوى  هناك دعاوى قضائية مرفوعة على المجموعة، منها دعوى تتعلق باستثمار عميل في ورقة تجارية وأخرى تتعلق بعقار عميل محتفظ به بصفة الوص 
ا. وقامت المجموعة بإجراء تقييم وخلصت إلى أنه ليس لديها أي التزام  ال تزال قيد النظر. وفي كلتا الدعويين، حصلت المجموعة على أحكام قضائية مبدئية لصالحه 

 . 2021ديسمبر    31قانوني تجاه األطراف المقابلة فيما يتعلق بهذه األمور. وبناًء عليه، لم تحتفظ المجموعة بأية مخصصات كما في  
 

 

 معامالت األطراف ذات العالقة  23
 

المعتاد مع أطراف ذات عالقة، يعرفون بأنهم المساهمون الرئيسيون وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة    تدخل المجموعة في معامالت في سياق العمل 
 بنفس الشروط السائدة  وشركاتهم ذات العالقة. تتم المعامالت مع هذه األطراف ذات العالقة على أساس تجاري بحت، بما في ذلك أسعار الفائدة والضمانات، تقريباً 

 رة المجموعة. الوقت للمعامالت المماثلة مع عمالء وأطراف خارجيين. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدا في نفس  
 

 فيما يلي األرصدة الهامة القائمة فيما يتعلق باألطراف ذات العالقة والمدرجة في البيانات المالية الموحدة: 
 

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

   

   أرصدة مع المساهمين وشركاتهم ذات العالقة: 

 1,061,726 1,077,695 ودائع العمالء 

 -  422,018 قروض وسلفيات 

 3,709 21,824 مطلوبات أخرى 

 -  1,753 موجودات أخرى 

 16,894 13,885 التزامات ومطلوبات طارئة 

   

 موظفي اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة: أرصدة مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  

 2,405 -  استثمارات 

 585 282 ودائع العمالء 

 2 -  مطلوبات أخرى 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
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 معامالت األطراف ذات العالقة )تابع(  23
 

 فيما يلي اإليرادات والمصاريف المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة في البيانات المالية الموحدة: 
 

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

   مساهمون وشركاتهم ذات العالقة: 

 -  14,852 إيرادات الفوائد 

 ( 17,555)  ( 20,657)  مصاريف الفوائد 

 1,324 3,497 رسوم وعموالت وإيرادات أخرى 

 ( 6,974)  ( 6,637)  مصاريف عمومية وإدارية 

 
 أخرى ذات عالقة: أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة وأطراف  

 3 - إيرادات الفوائد 

 ( 143)  - مصاريف الفوائد 

 112 17 رسوم وعموالت وإيرادات أخرى 

 ( 540)  )30( أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
 

المجموعة بقيد أي انخفاض في قيمة المبالغ المستحقة  ، لم تقم  2021ديسمبر    31تنشأ األرصدة القائمة بنهاية السنة في سياق العمل االعتيادي. بالنسبة للسنة المنتهية في  
 : ال شيء(. 2020من األطراف ذات العالقة ) 

 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة: 

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

   

   

 15,594 12,046 رواتب ومنافع أخرى 

  ═══════  ═══════ 
 

 

 تحليل القطاعات  24
 

المجموعة  التشغيلية، يتم تنظيم المجموعة في قطاعين رئيسيين لألعمال: )أ( قطاع االستثمارات الذي يساهم بشكل رئيسي في إدارة محفظة استثمارات  لألغراض  
ية، ويقبل الودائع من الشركات  ويوفر خدمات الخزينة، و)ب( قطاع الخدمات البنكية، الذي يدير بشكل أساسي المحافظ االستثمارية للعمالء، ويوفر التسهيالت االئتمان 

ين القطاعات بأسعار تحددها  والعمالء األفراد. تعتبر هذه القطاعات هي األساس الذي تقوم المجموعة بموجبه بإبالغ معلومات عن قطاعاتها األساسية. تتم المعامالت ب 
 يات المجموعة بشكل رئيسي داخل اإلمارات العربية المتحدة. اإلدارة مع األخذ في االعتبار تكلفة األموال والتوزيع العادل للمصاريف. تتم عمل 

 
يم أداء القطاعات استناداً إلى  تراقب اإلدارة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. ويتم تقي 

 األرباح أو الخسائر التشغيلية. 
 

 المجموع  الخدمات البنكية  االستثمارات  

  ────────────────  ────────────────  ───────────────── 
 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       

 72,267 127,166 43,344 58,435 28,923 68,731 إيرادات* 
 ( 101,582)  ( 96,547)  ( 57,960)  ( 68,436)  ( 43,622)  ( 28,111)  مصاريف 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 الربح / )الخسارة( 
 ( 29,315)  30,619 ( 14,616)  ( 001,10)  ( 14,699)  40,620 للسنة   

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
نخفاض  اإليرادات على إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من االستثمارات ورسوم العموالت واإليرادات األخرى وربح صرف العمالت ناقصاً صافي اال * تشتمل  

 في قيمة الموجودات المالية. 
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 تحليل القطاعات )تابع(  24

 
 

 المجموع  الخدمات البنكية  االستثمارات  

  ────────────────  ────────────────  ─────────────── 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

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

موجودات  
 القطاع 

1,925,724 
2,051,452 

944,267 
431,729 

2,869,991 
2,483,181 

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
المطلوبات  

وحقوق الملكية  
 172,099 402,740 للقطاع 

 

  2,467,251 
2,311,082 2,869,991 2,483,181 

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 

اإليجار. تتعلق اإلضافات على الموجودات غير المتداولة خالل السنة  تتضمن الموجودات غير المتداولة الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة وعقود  
 لالستهالك واإلطفاء.   20و   11. راجع إيضاحي  20و   11بالممتلكات والمعدات وعقود اإليجار التي تم اإلفصاح عنها في اإليضاحين  

 

 

 األدوات المالية المشتقة  25
 

عقد مالي بين طرفين    تقوم المجموعة، ضمن سياق أعمالها االعتيادية، بإجراء معامالت متنوعة تتضمن أدوات مالية مشتقة. األداة المالية المشتقة هي عبارة عن 
لمالية المشتقة ألعمال المجموعة في  وتعتمد دفعاته على الحركات في سعر أداة مالية أساسية واحدة أو أكثر أو سعر مرجعي أو مؤشر. يتمثل الغرض من األدوات ا 

باستعمال خيارات وعقود صرف العمالت األجنبية  المجموعة  التقليل من المخاطر الناتجة عن التعثر أو تقلبات العملة والفائدة والمتغيرات األخرى في السوق. وتقوم  
 اآلجلة للتقليل من مخاطر العملة على استثمارات معينة. 

 

 : ال شيء(. 2020ديسمبر    31)   2021ديسمبر    31مشتقة محتفظ بها من قبل المجموعة كما في  ليس هناك أدوات  
 

ل أو المعدل أو المؤشر  تنطوي المشتقات عادة عند بدايتها على تبادل وعود بتحويل مقابل نقدي صغير أو عدم التحويل. وقد يكون لحركة صغيرة نسبية في قيمة األص 
المشتقة أثر جوهري على ربح أو خسارة المجموعة. يتم مراقبة تأثر المجموعة بعقود المشتقات عن كثب كجزء من اإلدارة الشاملة    الكامن في عقد األداة المالية 
 لمخاطر السوق للمجموعة. 

 
 أنواع منتجات المشتقات 

 
 عقود آجلة 

مالية بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. وهي عقود مصممة حسب الحاجة يتم التعامل  العقود اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة معينة أو بضائع أو أداة  
 فيها خارج سوق المال. 

 
 عقود خيارات 

ت أو في  في تاريخ مستقبلي ثاب   عقود الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية تنقل الحق، وليس االلتزام، لشراء أو بيع قدر محدد من البضائع أو األدوات المالية بسعر محدد إما 
 أي وقت خالل سنة محددة. 

 

 عقود مقايضة 
بتبادل دفعات الفائدة الثابتة    عقود المقايضة هي التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنسبة لمقايضات أسعار الفائدة، تقوم األطراف المقابلة عادة 

 والمتغيرة بعملة واحدة دون تبادل أصل المبلغ. 
 

 االئتمان المتعلقة بالمشتقات مخاطر  
لى القيمة العادلة الموجبة لألدوات  تنشأ مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية المشتقة من احتمالية عجز الطرف المقابل عن الوفاء بااللتزامات التعاقدية، وتقتصر ع 

ض المجموعة لمخاطر التسوية، وهي مخاطر إيفاء المجموعة بالتزامها مع إخفاق الطرف  المالئمة للمجموعة. ومن خالل المشتقات التي تتم تسويتها باإلجمالي، تتعر 
 المقابل في تقديم القيمة المقابلة.  

 

خرى  األدوات المالية األ إن التغيرات في مخاطر ائتمان الطرف المقابل ال تؤثر تأثيراً جوهرياً على تقييم فعالية التحوط للمشتقات المدرجة في عالقات التحوط و 
 المدرجة بالقيمة العادلة. 
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 مقدمة 
 

ى. تعد عملية إدارة  تقع المخاطر في صلب أنشطة المجموعة ولكنها تدار من خالل عملية متواصلة لتحديدها وقياسها ومراقبتها وفقاً لسقوف المخاطر وضوابط أخر 
المستمرة للمجموعة ويتحمل كل فرد داخل المجموعة المسؤولية عن المخاطر التي يواجهها فيما يتعلق بالمسؤوليات المنوطة  المخاطر عنصراً هاماً في تحقيق الربحية  

 به أو بها. 
 

ارة  فاع" إلد يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية النهائية بخصوص التعرض للمخاطر. وتقوم المجموعة بتطبيق حوكمة المخاطر باقتراح "منهج من ثالثة خطوط د 
 المخاطر يتضمن اإلدارة العليا وخطوط العمل ووحدة قوية إلدارة المخاطر وتدقيق داخلي مؤهل ومستقل. 

 

أيضاً إلى    تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق وتنقسم األخيرة إلى مخاطر تجارية ومخاطر غير تجارية. وتتعرض المجموعة 
 مخاطر التشغيل ومخاطر أمن المعلومات.  

 

والقطاع. ويتم مراقبة هذه العمليات من خالل عمليات التخطيط االستراتيجي    ال تتضمن عمليات رقابة المخاطر المستقلة مخاطر العمل مثل التغيرات في البيئة والتقنية 
 لدى المجموعة. 

 

 هيكل إدارة المخاطر 
 

. تتم إدارة المخاطر  يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية المطلقة عن تحديد مدى قدرة المجموعة على تحمل المخاطر ووضع إطار إدارة مخاطر المجموعة والرقابة عليه 
 ل عدد من اللجان وهما: لجنة المخاطر ولجنة التدقيق التابعتين لمجلس اإلدارة.  من خال 

 

 بات، وقسم إدارة المخاطر. تعمل كذلك اللجان المشّكلة على مستوى اإلدارة على إدارة المخاطر بشكل فعال وال سيما لجنة االئتمان، ولجنة إدارة الموجودات والمطلو 
 

 لمجلس اإلدارة لجنة المخاطر التابعة  
تعزيز إطار عمل إدارة المخاطر  إن لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة لديها المسؤولية الكاملة لتطوير استراتيجية المخاطر ومبادئ التطبيق وأطر العمل والسياسات ل 

االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل والمخاطر القانونية، إلخ(  لدى المجموعة وذلك من أجل تطبيق المعايير الرائدة ومراقبة التعرض العام للمخاطر )وهي مخاطر 
 وااللتزام بالمتطلبات التنظيمية. 

 

 لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة 
جانب اإلشراف على استقالل  إلى  يتمثل الدور األساسي للجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة في مراقبة ومراجعة األمور المتعلقة بالتدقيق المالي والرقابة الداخلية،  

 وأداء مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين في المجموعة. 
 

 لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات 
دى  التمويل والسيولة ل إن لجنة الموجودات والمطلوبات مسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة والهيكل المالي العام، كما تعد المسؤولة عن إدارة مخاطر  

 المجموعة. 
 

 لجنة االئتمان 
ى التسهيالت االئتمانية  لجنة االئتمان هي لجنة مشكلة على مستوى اإلدارة تنفذ قرارات اإلقراض االئتماني بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، الموافقة عل 

 شطب المخصصات، وتعديالت التسعير والتصنيف. وتجديدها، ومراجعة ومراقبة أداء محفظة القروض، والقرارات المتعلقة بتسوية القروض، و 
 

   قسم إدارة المخاطر 
المجموعة. تقوم  يعتبر قسم إدارة المخاطر مسؤوالً عن تحديد ومراقبة وإدارة مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر أمن المعلومات داخل  

المعتمد من مجلس اإلدارة. إن قسم إدارة المخاطر مسؤول عن اإلبالغ عن أي مخالفات للسياسات والتوجيهات    اإلدارة بمراقبة المخاطر يومياً وفقًا إلطار تقبل المخاطر 
 التنظيمية إلى اإلدارة العليا وفي نهاية المطاف لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس. 

 

 التدقيق الداخلي 
الداخلي حيث يتم فحص مدى كفاية اإلجراءات المطبقة والتزام المجموعة بها. كما يقوم قسم التدقيق  تخضع عمليات إدارة المخاطر على مستوى المجموعة للتدقيق  

 تدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة. الداخلي بمناقشة النتائج التي توصل إليها عن كافة عمليات المراجعة مع اإلدارة ويقوم برفع تقارير عن النتائج والتوصيات إلى لجنة ال 
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 هيكل إدارة المخاطر )تابع( 
 

 قياس المخاطر ونظم رفع التقارير 
بيئة السوقية  يتم رصد ومراقبة المخاطر بصورة رئيسية على أساس السقوف والمقاييس الموضوعة من قبل المجموعة. تعكس هذه السقوف استراتيجية العمل وال 

لمجموعة مستعدة لقبوله. وإضافة إلى ذلك، تراقب المجموعة وتقّيم قدرتها العامة على تحّمل المخاطر فيما يتعلق  للمجموعة وكذلك مستوى الخطر الذي تكون ا 
 بالتعرض الشامل للمخاطر بجميع أنواعها ونشاطاتها. 

 

ومات التي تتضمن إجمالي التعرض االئتماني  تخضع المعلومات المجمعة للفحص والمعالجة وذلك لتحليل وتحديد ومراقبة المخاطر المبكرة. لقد تم عرض هذه المعل 
 ونسب السيولة والتغيرات في ملف المخاطر على لجان اإلدارة وفي نهاية المطاف إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.   

 

رات الخاصة والسيولة باإلضافة إلى أي تطورات  يتم تقديم ملخص دوري من قبل قسم إدارة المخاطر إلى اللجان ذات الصلة حول مدى استخدام السقوف واالستثما 
 أخرى للمخاطر. 

 

 تخفيف المخاطر 
عمالت األجنبية ومخاطر  في إطار إدارة المخاطر الكلية، تستخدم المجموعة المشتقات وأدوات أخرى إلدارة مخاطر السوق المرتبطة بالتغيرات في أسعار الفائدة وال 

جة من المعامالت المتوقعة. وكذلك تقوم المجموعة بصورة مستمرة بمراقبة محفظتها وضمان استمرار تنوعها لتخفيف  األسهم ومخاطر االئتمان والمخاطر النات 
 المخاطر المتعلقة بتركز التعرضات في قطاع عمل أو جغرافي محدد. 

 

 التركيز المفرط للمخاطر 
المقابلة ألنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو أن تتمتع األطراف المقابلة  تنشأ التركيزات في مخاطر االئتمان من مزاولة عدد من األطراف  

صادية أو السياسية أو غيرها  بنفس الخصائص االقتصادية التي بسببها تتأثر مقدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية بقدٍر مماثل نتيجة للتغيرات في الظروف االقت 
 تشير التركيزات في المخاطر إلى تأثر أداء المجموعة نسبياً بالمستجدات المؤثرة على قطاع اقتصادي معين أو منطقة جغرافية محددة. من الظروف.  

 

المحفظة. تتم   وبهدف تفادي زيادة التركيز في المخاطر، تشــتمل الســياســات واإلجراءات الخاصــة بالمجموعة على إرشــادات محددة تهدف إلى المحافظة على تنوع 
 مراقبة وإدارة تركيزات مخاطر االئتمان التي يتم تحديدها وفقاً لذلك.  

 

 مخاطر االئتمان 
 

العميل أو الطرف المقابل على الوفاء بالتعهدات مما يتسبب في تكبد المجموعة خسائر مالية. وتنشأ هذه المخاطر من اإلقراض  تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة 
لية تفويض  لتي تحدد بوضوح عم والتمويل التجاري والخزينة واألنشطة األخرى التي تقوم بها المجموعة. وتتم مراقبة مخاطر االئتمان بفعالية وفقاً لسياسات االئتمان ا 

 المنطقة الجغرافية. صالحيات اإلقراض والسياسات واإلجراءات ذات الصلة. وتنطوي إدارة مخاطر االئتمان أيضاً على مراقبة تركيزات المخاطر حسب قطاع العمل و 
 

يختلف باختالف التغيرات في ظروف السوق    إن تقدير التعرض لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة المخاطر هو أمر معقد ويتطلب استخدام النماذج حيث أن التعرض 
التعثر ونسب الخسارة  والتدفقات النقدية المتوقعة ومرور الوقت. إن تقييم مخاطر االئتمان لمحفظة الموجودات يتطلب المزيد من التقديرات حول احتمالية حدوث  

 بقياس مخاطر االئتمان باستخدام مفهوم الخسارة المتوقعة التي تتطلب العوامل التالية: المرتبطة بها واالرتباطات االئتمانية بين األطراف المقابلة. وتقوم المجموعة  
 

 احتمالية التعثر  
 الخسارة الناتجة عن التعثر 

 مستوى التعرض الناتج عن التعثر 
 

 تصنيفات مخاطر االئتمان 
 

التغيرات المحتملة في الجودة االئتمانية لألطراف المقابلة، وكذلك المراجعة المنتظمة  لدى المجموعة إجراءات لمراجعة الجودة االئتمانية من أجل الكشف المبكر عن  
ات التصنيف االئتماني  للضمانات. تتحدد سقوف الطرف المقابل باستخدام نظام تصنيف مخاطر االئتمان الذي يحدد لكل طرف مقابل تصنيفاً للمخاطر. يتم معايرة درج 

ر كلما ارتفعت درجة تصنيف الخطر. وتخضع تصنيفات المخاطر للمراجعة المنتظمة. وتسمح هذه اإلجراءات للمجموعة بتقييم  بحيث يزيد خطر التعثر بشكل أكب 
 الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر التي تتعرض لها وباتخاذ اإلجراءات التصحيحية. 
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 مخاطر االئتمان )تابع( 
 

 تقسيم تصنيفات مخاطر المقترض ضمن الدرجات التالية: يتم  
 

 التعريف  الدرجة 

 مخاطر منخفضة  الدرجة المميزة والمرتفعة 

 مخاطر مقبولة  الدرجة القياسية 

 قائمة المراقبة  الدرجة دون القياسية 

 خسائر/ االنخفاض في القيمة  متأخرة السداد 
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
نموذجاً من "ثالث مراحل" لتحديد االنخفاض في القيمة بناء على التغيرات في الجودة االئتمانية منذ االعتراف المبدئي    9يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 بالتسهيل االئتماني وذلك على النحو الموجز أدناه:  
 

النخفاض في قيمتها االئتمانية عند االعتراف المبدئي في "المرحلة األولى" ويتم مراقبة مخاطر االئتمان الخاصة  يتم تصنيف األداة المالية التي لم تتعرض     - 
 بها بشکل مستمر من قبل المجموعة. 

يتم اعتبارها أنها تعرضت    إذا تم تحديد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يتم نقل األداة المالية إلى "المرحلة الثانية" ولكن ال    - 
ريخ نشأة التسهيل  النخفاض في قيمتها االئتمانية. ويقاس الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان بواسطة التغير في احتمالية التعثر لفترة سنة واحدة من تا 

 . 9وحتى تاريخ حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 تنتقل األداة المالية إلى "المرحلة الثالثة" إذا تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية.     - 
تجة عن أحداث التعثر  يتم قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المدرجة في المرحلة األولى بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة النا  - 

ة  ثني عشر شهراً التالية. ويتم قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة لألدوات في المرحلة الثانية أو الثالثة بناء على الخسارة االئتماني المحتملة خالل فترة اال 
 المتوقعة على أساس العمر.  

 في أنه يجب مراعاة المعلومات التطلعية.   9يتمثل المفهوم السائد في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   - 
ئتمانية عند  الموجودات المالية المنشأة أو المشتراة التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية هي تلك الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها اال    - 

 العمر )المرحلة الثالثة(.   االعتراف المبدئي. وتقاس الخسارة االئتمانية المتوقعة الخاصة بها دائماً على أساس 
 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 
ن تاريخ نشوء تعرض  ترى المجموعة أن األصل المالي قد شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان عندما يحدث تغير جوهري في احتمالية التعثر لفترة سنة واحدة م 

 .  9وجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  معين وحتى تاريخ حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة بم 
 

 المعايير الكمية 
 

 القروض والسلفيات: 
 يواجه المقترض زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان عند حدوث أي من العوامل الكمية التالية:  

 يوماً.   90و   30حسابات تأخر سدادها بين   - 
 . نتائج عكسية لحساب / مقترض حسب بيانات مكتب االئتمان  - 

 

   االستثمارات: 
 زيادة جوهرية في احتمالية تعثر األداة األساسية.  - 
 انخفاض جوهري في التصنيف االئتماني لألداة األساسية.  - 

 

 مبالغ مستحقة من البنوك: 
 تغير جوهري في األداء والسلوك المتوقع للطرف المقابل.  - 
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 تعريف التعثر والموجودات التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية 
مانية، عند استيفاء عامل أو  تحدد المجموعة أن أي قرض أو مبلغ مستحق من البنوك أو أداة استثمار في حالة تعثر، بما يتوافق بالكامل مع تعريف انخفاض القيمة االئت 

 أكثر من المعايير التالية:  
 

 المعايير الكمية 
 يوماً.   90تأخر المقترض في سداد دفعاته التعاقدية ألكثر من  

 

 وفقاً لتعريف لجنة بازل، يعتبر التعثر قد حدث فيما يتعلق بمدين معين عند ظهور أي حدث من األحداث التالية: 
 

الكامل مع عدم رجوع البنك إلى اتخاذ إجراءات كتحقيق الضمان )إذا كان  تعتبر المجموعة أنه من المستبعد أن يسدد المدين التزاماته االئتمانية للمجموعة ب  • 
 يتم االحتفاظ به(. 

 تضع المجموعة التزام االئتمان تحت حالة عدم االستحقاق.  • 
 لتعرض . تقوم المجموعة بتكوين مخصص للتعثر أو مخصص محدد للحساب ناتج عن انخفاض ملحوظ في الجودة االئتمانية بعد قبول البنك هذا ا  • 
 تقوم المجموعة ببيع االلتزام االئتماني عند حدوث خسارة اقتصادية مادية متعلقة باالئتمان.  • 
أجيل سداد المبلغ  توافق المجموعة علی إعادة هيکلة القروض المتعثرة لاللتزام االئتماني حيث يؤدي ذلك إلی تراجع االلتزام المالي الناتج عن إعفاء أو ت  • 

 ة أو الرسوم األخرى. األصلي أو الفائد 
 تقديم المجموعة طلب إلشهار إفالس المدين أو طلب مماثل فيما يتعلق بااللتزام االئتماني للمدين تجاه المجموعة.   • 
 يوماً.   90يكون المدين متأخراً في سداد أي التزامات ائتمانية جوهرية إلى المجموعة ألكثر من   • 

 

)بمعنى انتهاء التعثر( عند وفائها بمعايير فترة التجميد التي يقرها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وبما يتماشى مع    تعتبر األداة أنها لم تعد في حالة تعثر 
لمرحلة الثانية تليها  . ال يتم رفع تصنيف أي تعرض بشكل مباشر من المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى، بل يتم رفع تصنيفه إلى ا 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

ند  شهًرا للتأكد من انخفاض المخاطر بشكل كاٍف قبل رفع تصنيف هذا التعرض إلى المرحلة األولى. وفيما يتعلق بالحسابات المعاد هيكلتها )ع  12فترة تجميد مدتها 
شهًرا أيهما أطول قبل رفع التصنيف    12أقساط كحد أدنى أو فترة   3توفير أي نوع من االمتيازات للعمالء بشأن هيكل السداد(، تحتفظ المجموعة بفترة اختبار لمدة  

 من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية. 
 

 شرح المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير   - قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  
 

اداً علی ما إذا کان قد حدث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف  شهراً أو علی أساس العمر اعتم  12يتم قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة علی أساس  
لحساب الخسارة االئتمانية  المبدئي بتهسيل معين أو ما إذا کان األصل يعتبر أنه قد تعرض النخفاض في قيمته االئتمانية. اعتمدت المجموعة أسلوب التعرض المستقبلي  

 الحساب على أساس ربع السنة لكل من احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر ومستوى التعرض الناتج عن التعثر.  المتوقعة لكل تسهيل، وقد اختار البنك  
 

(، وذلك على  تمثل احتمالية التعثر احتمال تخلف المقترض عن أداء التزاماته المالية )بموجب "تعريف التعثر واالئتمان منخفض القيمة" المذكور أعاله  • 
 شهراً أو العمر المتبقي لاللتزام.   12مدى  

الناتج    يعتمد مستوى التعرض الناتج عن التعثر على المبلغ الذي تتوقع المجموعة سداده وقت حدوث التعثّر على مدى العمر المتبقي لمستوى التعرض  • 
 عن التعثر. 

 التعرض للتعثر. تمثل الخسارة الناتجة عن التعثر توقع المجموعة لحجم الخسارة من جراء   • 
بيان الخسارة  تختلف الخسارة الناتجة عن التعثر باختالف نوع الطرف المقابل ونوع وعمر المطالبة وتوافر الضمان وسبل الدعم االئتماني األخرى. ويتم  

عمر، حيث تمثل الخسارة على  الناتجة عن التعثر كنسبة مئوية مقابل كل وحدة من وحدات التعرض وقت حدوث التعثر. وتحتسب الخسارة على أساس ال 
 أساس العمر نسبة الخسارة المتوقع حدوثها إذا وقع التعثر على مدى العمر المتبقي المتوقع للقرض.  

 

المالية. الخسائر  توقع لألداة  تتمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر في الخسائر االئتمانية الناتجة عن جميع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر الم 
 االئتمانية المتوقعة هي متوسط الخسائر االئتمانية المرجحة باالحتماالت وعامل الترجيح هو احتمالية التعثر على مدى العمر.  

 

 شهراً وعلى مدى العمر.   12كما تدخل كذلك المعلومات االقتصادية التطلعية في تحديد احتمالية التعثر لفترة  
 

 تغييرات كبيرة في أساليب التقدير أو االفتراضات الهامة الموضوعة خالل السنة. لم تطرأ أي  
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 المعلومات المستقبلية المدرجة في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة 
الخسائر االئتمانية المتوقعة المعلومات المستقبلية. قامت المجموعة بإجراء تحليل تاريخي وتحديد المتغيرات  يتضمن تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وحساب  

 االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة لكل محفظة. 
 

ناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر تختلف باختالف األداة المالية. تم تطبيق حكم الخبراء  هذه المتغيرات االقتصادية وتأثيرها على احتمالية التعثر والخسارة ال 
إلمارات العربية المتحدة، وتوفر  أيًضا في هذه العملية. يتم توفير تنبؤات لهذه المتغيرات االقتصادية )"السيناريو االقتصادي األساسي"( من قبل البنك المركزي لدولة ا 

 ير لالقتصاد على مدى السنوات الثالث المقبلة. أفضل تقد 
   

 ض القائم في وقت التعثر. تخضع الخسارة الناتجة عن التعثر للمبادئ التوجيهية لمنهج التصنيف الداخلي األساسي، ويقدَّر التعرض الناتج عن التعثر على أنه التعر 
 

 اب الخسارة.  قامت المجموعة بحساب الخسارة االئتمانية المتوقعة على مستوى األدوات الفردية، وبالتالي ال يتطلب ذلك أي تجميع لألدوات في عملية حس 
 

 على مخاطر االئتمان   19- تأثير فيروس كوفيد 
آلخر. قدمت الجهات التنظيمية والحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير مالية    كبيرة منذ ظهورها وال تزال تتطور من وقت   19- كانت التبعات االقتصادية ألزمة كوفيد 

والحوافز. وفي هذا    واقتصادية تحفيزية لتخفيف أثر هذه التبعات. كما أعلن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي عن العديد من إجراءات الدعم االقتصادي 
مليار درهم لدعم المؤسسات المصرفية والمالية والشركات واألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة   256فة بقيمة  الصدد، تم اإلعالن عن خطة تمويل بدون تكل 

 هم. المتأثرين بهذه األزمة. في إطار هذه الخطة، تم تقديم خطة الدعم االقتصادي الموجهة والتي ُسمح فيها للعمالء بتأجيل سداد أقساط قروض 
 

دعم االقتصادي الموجهة والتأجيالت التقديرية األخرى على النحو الذي تسمح به البنوك والمؤسسات المالية من تلقاء نفسها، أصدر مصرف  لتقييم تأثير خطة ال 
ولي للتقارير المالية رقم  يار الد اإلمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية توجيهاً مشتركاً بشأن معالجة أحكام المع 

حل األكثر صرامة  . بموجب أحكام هذه التوجيهات، تم السماح للعمالء المستفيدين من تأجيالت الدفع باتباع نهج تصنيف مرن بدالً من نهج التصنيف في المرا 9
 الء إلى مجموعتين. باستخدام معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. وبموجب هذا النهج، تم تقسيم هؤالء العم 

 

- المتأثرين بأزمة كوفيد  المجموعة األولى: شملت العمالء الذين لم يكن من المتوقع أن يواجهوا تغييرات جوهرية في جدارتهم االئتمانية تفوق مشكالت السيولة وهم 
ساعدت الشركات واألفراد على العودة إلى الوضع الطبيعي دون إحداث    تأثراً مؤقتاً ومتوسطاً. بالنسبة لهؤالء العمالء، تبين أن تأجيالت السداد فعّالة وبالتالي   19

، على األقل طوال فترة األزمة، أو  9تأثيراً جوهرياً على القيمة االقتصادية للتسهيالت. وظل هؤالء العمالء في مرحلتهم بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 فترة تعثرهم، أيهما أقصر. 

 

ناك تدهور كاف  نية: شملت العمالء الذين واجهوا تغييرات جوهرية في جدارتهم االئتمانية، باإلضافة إلى مشاكل في السيولة. بالنسبة لهؤالء العمالء، ه المجموعة الثا 
 . 9في مخاطر االئتمان مما أدى إلى تغيير مرحلة الخسارة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 

، أنهى مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي رسمًيا برنامج خطة الدعم االقتصادي الشاملة الموجهة وسمح بفترة انتقالية  2022يناير   7ومع ذلك، في 
ئتمان كالمعتاد  (، لتهيئة جميع هؤالء العمالء المستفيدين من التأجيالت وااللتزام بمعايير الزيادة الجوهرية في مخاطر اال 2022يونيو   30أشهر )أي حتى   6مدتها 

للجدارة االئتمانية لعمالئها الذين  والتي كانت تطبقها البنوك قبل تطبيق هذا التوجيه المشترك. وخالل هذه الفترة االنتقالية، يتعين على جميع البنوك إجراء تقييم واقعي  
 ال يزالون يستفيدون من برامج التأجيل. 
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 على مخاطر االئتمان )تابع(   19- تأثير فيروس كوفيد 
 

 يحتوي الجدول أدناه على تحليل مبلغ التأجيل والرصيد القائم للعمالء اإلماراتيين المستفيدين من التأجيالت. 
 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

    مبلغ التأجيالت 

 13,739  -  قروض وسلفيات 

    التعرضات 

 13,739  -  قروض وسلفيات 

 ( 27)   -  ناقًصا: الخسائر االئتمانية المتوقعة 

  -  13,712 

 3  -  عدد العمالء 

 
، ليس لدى المجموعة أي عمالء مستفيدين من التأجيالت. ويخضع حالياً جميع هؤالء العمالء الذين ُسمح لهم بأي تأجيالت خالل الفترة  2021ديسمبر  31كما في  

بناًء على التقييم الذي أجرته المجموعة،  ،  2020ديسمبر    31كالمعتاد. )كما في    9لشروط السداد العادية ويتم مراقبتهم بموجب أحكام المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 كان جميع العمالء المستفيدين من تأجيالت السداد ضمن المجموعة األولى(. 

 
 على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة   19- تأثير فيروس كوفيد 

المتوقعة بناًء على الظروف االقتصادية الحالية والمستقبلية. ومن أجل تقييم الخسارة االئتمانية  تقدير الخسارة االئتمانية    9يتطلب إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
اعدي( بدرجات  المتوقعة في ظل الظروف االقتصادية المتوقعة، تستخدم المجموعة عدة سيناريوهات اقتصادية )سيناريو أساسي وسيناريو تنازلي وسيناريو تص 

  ة للتأكد من أن تقديرات الخسارة االئتمانية المتوقعة تمثل مجموعة من النتائج االقتصادية المحتملة. وتراجع المجموعة عن كثب التأثير متفاوتة الشدة وبأوزان مناسب 
ضوء المعلومات  في    9على معطيات وافتراضات قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    19- المحتمل لتفشي فيروس كوفيد 

غير مستقر ومازال يتطور. تقوم المجموعة بإجراء مراجعات متكررة لنسب القرض إلى القيمة على الضمانات المحتفظ بها    19- المتاحة. وعموماً، فإن وضع كوفيد 
كس رؤية دقيقة لتقييم المجموعة للجدارة االئتمانية  مقابل القروض الممنوحة للعمالء. وعليه، تخضع جميع قرارات التصنيف والتجميع لمراجعة منتظمة لضمان أنها تع 

   للعمالء، والتصنيف في المراحل، والتجميع كما في تاريخ التقرير. 
 

ديسمبر    31ما في  أعادت المجموعة تقييم محفظة القروض والسلفيات الخاصة بالعمالء ومحفظة االستثمارات من حيث الجودة االئتمانية وتصنيفها في المراحل ك 
. بناًء على التصنيفات من وكاالت التصنيف الخارجية ومراجعة سلوك  2020ديسمبر   31وقامت بتقييم ما إذا كان هناك أي تدهور إضافي مقارنًة بتاريخ   2021

والذي ينعكس كجزء   2020ديسمبر  31السداد للعميل وتقييم احتمالية التعثر، خلصت المجموعة إلى وجود انخفاض في مخاطر االئتمان بشكل عام مقارنة بتاريخ 
 . 2021ديسمبر    31من الخسائر االئتمانية المتوقعة على االستثمارات والقروض والسلفيات في  

 

 التعرض لمخاطر االئتمان دون مراعاة أي ضمانات أو تعزيزات ائتمانية أخرى 
كز المالي )فيما عدا النقد في الصندوق واالستثمارات في أدوات حقوق الملكية( بما  يوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لعناصر بيان المر 

وقبل المخصصات    في ذلك الضمانات. يتم بيان الحد األقصى على أساس اإلجمالي، قبل تأثير تخفيف المخاطر باستخدام التسوية الرئيسية واتفاقيات الضمانات 
 واالنخفاض في القيمة، إن وجدت. 

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 536,078 276,103 (5أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )إيضاح 
 300,528 271,654 ( 6مبالغ مستحقة من البنوك )إيضاح 

 446,805 941,609 ( 7قروض وسلفيات )إيضاح 

 1,055,208 1,154,342 (8استثمارات في أدوات الدين )إيضاح 

 14,436 23,743 موجودات أخرى 

 ───────  ─────── 

 2,667,451 2,353,055 

 ───────  ─────── 

 24,112 17,695 (22ضمانات )إيضاح 

  ───────  ─────── 

 2,377,167 2,685,146 مجموع التعرض لمخاطر االئتمان 

  ═══════  ═══════ 
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 إدارة المخاطر )تابع(  26

 

 مخاطر االئتمان )تابع( 
 

تعرض لمخاطر االئتمان والذي قد  نظرا لتسجيل األدوات المالية بالقيمة العادلة فإن المبالغ المبينة أعاله تمثل التعرض الحالي لمخاطر االئتمان ولكنها ال تمثل أقصى  
 ينشأ في المستقبل نتيجة للتغيرات في القيم. 

 

اطر االئتمان فيما يتعلق بكل فئة من فئات األدوات المالية، فقد تم اإلفصاح عن هذه التفاصيل في اإليضاحات ذات الصلة.  لمزيد من التفاصيل حول أقصى تعرض لمخ 
 ويتم فيما يلي مناقشة تأثير الضمانات واألساليب األخرى للحد من المخاطر. 

 

   تركيزات المخاطر للحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
ثناء  المخاطر من حيث العميل/الطرف المقابل، والمنطقة الجغرافية. بلغ أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بأي عميل أو طرف مقابل )باست يتم إدارة تركيز  

ل األخذ  ألف درهم( قب   114,361:  2020)   2021ديسمبر    31ألف درهم كما في    422,000األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي( ما قيمته  
 باالعتبار الضمانات أو التعزيزات االئتمانية األخرى. 

 

قبل األخذ باالعتبار أي   يمكن تحليل الموجودات المالية لدى المجموعة )فيما عدا النقد في الصندوق واالستثمارات في أدوات حقوق الملكية( بما في ذلك الضمانات، 
 أساس المناطق الجغرافية التالية: ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخرى، على  

 

 2021  2020 

 الضمانات  الموجودات   الضمانات  الموجودات  
 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  
      

 24,112 1,353,502  17,695 1,531,671 اإلمارات العربية المتحدة 
 -  84,160  -  79,794 أمريكا الشمالية 

 -  307,282  -  287,058 أوروبا 

 دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى  
 -  337,680  -  381,753 في الشرق األوسط    

 -  270,431  -  387,175 أخرى 

  ─────  ─────   ─────  ───── 

 2,667,451 17,695  2,353,055 24,112 
  ═════  ═════   ═════  ═════ 

 

 المالية الجودة االئتمانية من حيث فئة الموجودات  
لموجودات المالية لدى المجموعة )فيما  تدير المجموعة الجودة االئتمانية للموجودات المالية باستخدام التصنيفات االئتمانية الداخلية. ويبين الجدول التالي جودة االئتمان ل 

 ئتماني الداخلي للمجموعة. عدا النقد في الصندوق واالستثمارات في أدوات حقوق الملكية(، استناداً إلى نظام التصنيف اال 
 

   لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة  

 
الدرجة المميزة  

 المجموع  متأخرة السداد  الدرجة دون القياسية  الدرجة القياسية  والمرتفعة 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
      

2021      
 العربية أرصدة لدى مصرف اإلمارات  

 276,103 -  -  -  276,103 ( 5المتحدة المركزي )إيضاح    
 271,654 -  3,775 123,894 143,985 ( 6مبالغ مستحقة من البنوك )إيضاح  

 941,609 26,155 1,720 913,734 -  ( 7قروض وسلفيات )إيضاح  

 1,154,342 -  559,429 515,624 79,289 ( 8استثمارات في أدوات الدين )إيضاح  
 23,743 -  7,955 11,445 4,343 موجودات أخرى 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 503,720 1,564,697 572,879 26,155 2,667,451 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
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 إدارة المخاطر )تابع(  26
 

 مخاطر االئتمان )تابع( 
 

 االئتمانية من حيث فئة الموجودات المالية )تابع( الجودة  
 

   لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة  

 المجموع  متأخرة السداد  الدرجة دون القياسية  الدرجة القياسية  الدرجة المميزة والمرتفعة  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
      

2020      
 أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 

 536,078 -  -  -  536,078 ( 5المتحدة المركزي )إيضاح      
 300,528 -  4,265 111,879 184,384 ( 6مبالغ مستحقة من البنوك )إيضاح  

 446,805 28,773 110,509 307,523 -  ( 7قروض وسلفيات )إيضاح  
 1,055,208 -  361,670 456,873 236,665 ( 8استثمارات في أدوات الدين )إيضاح  

 14,436 -  3,791 9,008 1,637 موجودات أخرى 
  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 958,764 885,283 480,235 28,773 2,353,055 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 

المجموعة )فيما عدا النقد في الصندوق واالستثمارات في أدوات حقوق الملكية( لكل من تصنيفات المخاطر  التعرض لمخاطر االئتمان على الموجودات المالية لدى 
 الداخلية. 

 

 
 الدرجات المكافئة  

 لوكالة موديز 
 المجموع 
2021 

 المجموع 
2020 

 ألف درهم  ألف درهم   

    

 3A-Aaa 503,720 958,764 الدرجة المميزة والمرتفعة 

 3Baa-1Baa 1,564,697 885,283 القياسية الدرجة  

 3B-1Ba 572,879 480,235 الدرجة دون القياسية 

 28,773 26,155 -  متأخرة السداد 

   ─────  ───── 

  2,667,451 2,353,055 

   ═════  ═════ 
 

االئتمان واالستثمار مما يسهل التركيز على إدارة المخاطر المتاحة  تنص سياسة المجموعة على االحتفاظ بتصنيفات دقيقة ومنتظمة للمخاطر على مستوى محفظة  
حوبة بمعلومات معالجة  ومقارنة التعرضات االئتمانية في كل قطاعات األعمال والمناطق الجغرافية والمنتجات. إن نظام التصنيف مدعوم بتحليالت مالية متنوعة مص 

خاطر الطرف المقابل. كما تخضع تصنيفات الخطر المعنية للتقييم والتحديث بانتظام. وتنطبق درجات التصنيف  من السوق من أجل توفير المدخالت الرئيسية لقياس م 
 ي. المكافئة لوكالة موديز فقط على بعض التعرضات في كل فئة من فئات تصنيف المخاطر حيث إن بعضها اآلخر يستند على تصنيف المجموعة الداخل 

 

  



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 
 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

49 

 

 )تابع( إدارة المخاطر   26
 

 مخاطر االئتمان )تابع( 
 

 األدوات المالية الخاضعة لالنخفاض في القيمة   - الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان  
المالية  الدفترية للموجودات    يتضمن الجدول التالي تحليل التعرض لمخاطر االئتمان على األدوات المالية التي ُسجلت لها خسارة ائتمانية متوقعة. يمثل إجمالي القيمة 

 أدناه أقصى تعّرض للمجموعة لمخاطر االئتمان على هذه الموجودات.  
 

  مراحل الخسارة االئتمانية المتوقعة  
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
الخسارة االئتمانية   

 المتوقعة لمدة  
 شهراً   12

الخسارة االئتمانية  
المتوقعة على مدار  

 العمر 

الخسارة االئتمانية  
المتوقعة على مدار  

 العمر 
 

 المجموع 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     2021ديسمبر    31كما في  
 أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

 276,103 -  -  276,103 ( 5المركزي )إيضاح      
 271,654 -  -  271,654 ( 6مبالغ مستحقة من البنوك )إيضاح  

 941,609 26,155 1,720 913,734 ( 7قروض وسلفيات )إيضاح  
 1,119,956 1,660 67,402 1,050,894 ( 8استثمارات في أدوات الدين )إيضاح  

 23,743 -  -  23,743 موجودات أخرى 
  ─────  ─────  ─────  ───── 

 2,633,065 27,815 69,122 2,536,127 المجموع 
 17,695 -  -  17,695 ( 22ضمانات )إيضاح  

  ─────  ─────  ─────  ───── 
 2,650,760 27,815 69,122 2,553,822 مجموع التعرض لمخاطر االئتمان 

  ═════  ═════  ═════  ═════ 
 

  مراحل الخسارة االئتمانية المتوقعة  
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 الخسارة االئتمانية   

 المتوقعة لمدة  
 شهراً   12

الخسارة االئتمانية  
المتوقعة على مدار  

 العمر 

الخسارة االئتمانية  
المتوقعة على مدار  

 العمر 
 

 المجموع 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     2020ديسمبر    31كما في  
 أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة  

 536,078 -  -  536,078 ( 5المركزي )إيضاح     
 300,528 -  -  300,528 ( 6مبالغ مستحقة من البنوك )إيضاح  

 446,805 28,773 110,509 307,523 ( 7قروض وسلفيات )إيضاح  
 1,049,935 6,024 338,046 705,865 ( 8استثمارات في أدوات الدين )إيضاح  

 14,436 -  -  14,436 موجودات أخرى 
  ─────  ─────  ─────  ───── 

 2,347,782 34,797 448,555 1,864,430 المجموع 
 24,112 -  -  24,112 ( 22ضمانات )إيضاح  

  ─────  ─────  ─────  ───── 
 2,371,894 34,797 448,555 1,888,542 مجموع التعرض لمخاطر االئتمان 

  ═════  ═════  ═════  ═════ 
 

 الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى 
 

الضمانات ومقاييس التقييم.  يعتمد مبلغ ونوع الضمان المطلوب على تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابل ومعايير المنتج. تطبق إرشادات بالنسبة لعملية قبول أنواع  
 الحصول عليها النقد واالستثمارات في األوراق المالية والممتلكات العقارية. وتشمل األنواع الرئيسية للضمانات التي تم  

 

يتم الحصول عليها أثناء مراجعتها  تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لالتفاقية الرئيسية وتراقب أيضاً القيمة السوقية للضمانات التي  
 في القيمة.   لكفاية مخصص خسائر االنخفاض 
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 إدارة المخاطر )تابع(  26
 

 مخاطر االئتمان )تابع( 
 

 يبين الجدول التالي القيمة العادلة للضمانات التي تخضع للتحديث المنتظم: 
 

  2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم   
    

    مقابل القروض والسلفيات التي تعرضت النخفاض فردي في القيمة 

 9,450 9,450  مالية قابلة للتداول مضمونة بأوراق  

 3,640 -   مضمونة بعقارات 

   ───────  ─────── 

 13,090 9,450  المجموع 

   ═══════  ═══════ 

    

    مقابل القروض والسلفيات التي لم تتعرض النخفاض القيمة 

 839,450 992,410  مضمونة بأوراق مالية قابلة للتداول 

 432,065 525,315  مضمونة بعقارات 

 5,961 445,000  مضمونة بنقد 

   ───────  ─────── 

 1,277,476 1,962,725  المجموع 

   ═══════  ═══════ 

    
 

ضمانات. إن الفئات  تستخدم المجموعة الضمانات بشكل فعال كأدوات تخفيف. يتم مراقبة وتقييم جودة الضمانات بشكل مستمر وتسعى المجموعة للتأكد من سريان ال 
ك يمّكن المجموعة من تقييم القيمة العادلة  الرئيسية للضمانات مدرجة في الجدول أعاله. يتم إعادة تقييم الضمانات بانتظام وفًقا لسياسة االئتمان لدى المجموعة، وذل 

 السوقية للضمانات والتأكد من إدارة المخاطر بشكل مناسب.  
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 إدارة المخاطر )تابع(  26

 

 مخاطر االئتمان )تابع( 
 

 الحركة في إجمالي القيمة الدفترية 
 

 : 2021ديسمبر    31إلى    2021يناير    1يوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية من  
 

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  
 شهراً   12

 المرحلة الثانية  
الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  
 العمر 

 المرحلة الثالثة  
الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 المجموع  مدى العمر  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
    مبالغ مستحقة من البنوك 

 إجمالي القيمة الدفترية كما في 
 300,528 -  -  300,528 2021يناير    1  

 344 -  -  344  موجودات مالية جديدة منشأة 
 ( 29,218)  -  -  ( 29,218)   تسديدات وحركات أخرى 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
 إجمالي القيمة الدفترية كما في  

 2021ديسمبر    31   
 

271,654 
 
 - 

 
 - 

 
271,654 

   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  
 شهراً   12

 المرحلة الثانية  
الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  
 العمر 

 المرحلة الثالثة  
 الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 المجموع  مدى العمر  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
      قروض وسلفيات 

 إجمالي القيمة الدفترية كما في  
 446,805 28,773 110,509 307,523 2021يناير    1

 556,731 -  -  556,731  موجودات مالية جديدة منشأة 
      تحويالت 

 تحويل من المرحلة األولى إلى  
 -  -  1,744 ( 1,744)   المرحلة الثانية    

 تحويل من المرحلة الثانية إلى  
 -  -  ( 108,799)  108,799  المرحلة األولى    

 ( 61,927)  ( 2,618)  ( 1,734)  ( 57,575)   تسديدات وحركات أخرى 
   ───────  ───────  ───────  ─────── 

 إجمالي القيمة الدفترية كما في  
 941,609 26,155 1,720 913,734 2021ديسمبر    31   

   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  
 شهراً   12

 المرحلة الثانية  
الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 مدى العمر 

 المرحلة الثالثة  
 الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 المجموع  مدى العمر  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

      مقاسة بالتكلفة المطفأة   - استثمارات  
 إجمالي القيمة الدفترية كما في  

 709,775 6,024 260,818 442,933 2021يناير    1
 224,983 -  -  224,983  موجودات مالية جديدة منشأة 

      تحويالت 
 تحويل من المرحلة األولى إلى  

 -  -  54,266 ( 54,266)   المرحلة الثانية    
 تحويل من المرحلة الثانية إلى  

 -  -  ( 91,363)  91,363  المرحلة األولى    
 ( 248,539)  ( 4,364)  ( 160,131)  ( 84,044)   تسديدات وحركات أخرى 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
 إجمالي القيمة الدفترية كما في  

 2021ديسمبر    31   
 

620,969 
 

63,590 1,660 
 

686,219 
   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 

 

 

 
 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 
 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

52 

 
 إدارة المخاطر )تابع(  26

 

 مخاطر االئتمان )تابع( 
 

 إجمالي القيمة الدفترية )تابع( الحركة في  
 

 : 2020ديسمبر    31إلى    2020يناير    1يوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية من  
 

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

  12المتوقعة على مدى  
 شهراً 

 المرحلة الثانية  
الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 مدى العمر 

 المرحلة الثالثة  
 الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 المجموع  مدى العمر  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
    مبالغ مستحقة من البنوك 

 إجمالي القيمة الدفترية كما في  
 365,467 -  -  365,467 2020يناير    1   

 604 -  -  604  موجودات مالية جديدة منشأة 
 ( 65,543)  -  -  ( 65,543)   تسديدات وحركات أخرى 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
 إجمالي القيمة الدفترية كما في 

 300,528 -  -  300,528 2020ديسمبر    31   
   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 

  

 المرحلة األولى 
االئتمانية  الخسائر  

  12المتوقعة على مدى  
 شهراً 

 المرحلة الثانية  
الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 مدى العمر 

 المرحلة الثالثة  
 الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 المجموع  مدى العمر  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
      قروض وسلفيات 

 في إجمالي القيمة الدفترية كما  
 902,504 80,788 81,872 739,844 2020يناير    1   

 10,334 -  -  10,334  موجودات مالية جديدة منشأة 
      تحويالت 

 تحويل من المرحلة األولى إلى  
 -  -  83,417 ( 83,417)   المرحلة الثانية    

 تحويل من المرحلة الثانية إلى  
 -  1,661 ( 1,661)  -   المرحلة الثالثة    

 ( 466,033)  ( 53,676)  ( 53,119)  ( 359,238)   تسديدات وحركات أخرى 
   ───────  ───────  ───────  ─────── 
  307,523 110,509 28,773 446,805 
   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

  12المتوقعة على مدى  
 شهراً 

 المرحلة الثانية  
الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 مدى العمر 

 المرحلة الثالثة  
 الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 المجموع  مدى العمر  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
      مقاسة بالتكلفة المطفأة   - استثمارات  

 إجمالي القيمة الدفترية كما في 
 658,063 71,460 124,750 461,853 2020يناير    1   

 300,137 -  -  300,137  موجودات مالية جديدة منشأة 
      تحويالت 

 تحويل من المرحلة األولى إلى  
 -  -  171,979 ( 171,979)   المرحلة الثانية    

 تحويل من المرحلة الثالثة إلى  
 -  ( 35,874)  35,874 -   المرحلة الثانية*    

 تحويل من المرحلة الثانية إلى  
 -  1,848 ( 1,848)  -   المرحلة الثالثة   

 ( 248,425)  ( 31,410)  ( 69,937)  ( 147,078)   تسديدات وحركات أخرى 
   ───────  ───────  ───────  ─────── 

 إجمالي القيمة الدفترية كما في 
 709,775 6,024 260,818 442,933 2020ديسمبر    31   

   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 

 * خالل السنة، قامت المجموعة بإعادة تقييم هذه األوراق المالية. 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 
 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

53 

 

 إدارة المخاطر )تابع(  26
 

 مخاطر االئتمان )تابع( 
 

 الحركة في مخصص الخسارة 
 

 : 2021ديسمبر    31إلى    2021يناير    1يوضح الجدول التالي التغيرات في مخصص الخسارة من  
 

   

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

  12المتوقعة على مدى  
 شهراً 

 المرحلة الثانية  
الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 مدى العمر 

 المرحلة الثالثة  
 الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 المجموع  مدى العمر  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
    مبالغ مستحقة من البنوك 

 670 -  -  670 2021يناير    1مخصص الخسارة كما في  
التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة  

الناتجة عن التعثر / مستوى التعرض  
 ( 162)  -  -  ( 162)   الناتج عن التعثر 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
 508 -  -  508 2021ديسمبر    31مخصص الخسارة كما في  

   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

  12المتوقعة على مدى  
 شهراً 

 المرحلة الثانية  
الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 مدى العمر 

 المرحلة الثالثة  
 الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 المجموع  مدى العمر  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
      قروض وسلفيات 

 26,536 25,348 580 608 2021يناير    1مخصص الخسارة كما في  
 265 -  -  265  موجودات مالية جديدة منشأة 

      تحويالت 
 -  -  3 ( 3)   تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية 

 -  -  ( 571)  571  الثانية إلى المرحلة األولى تحويل من المرحلة  
 التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة الناتجة  

 ( 2,831)  ( 2,359)  ( 3)  ( 469)   عن التعثر / مستوى التعرض الناتج عن التعثر   
   ───────  ───────  ───────  ─────── 

 23,970 22,989 9 972 2021ديسمبر    31مخصص الخسارة كما في  
   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

  12المتوقعة على مدى  
 شهراً 

 المرحلة الثانية  
الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 مدى العمر 

 المرحلة الثالثة  
 الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 المجموع  مدى العمر  

 ألف درهم  درهم ألف   ألف درهم  ألف درهم   
      مقاسة بالتكلفة المطفأة   - استثمارات  

 10,802 1,980 6,579 2,243 2021يناير    1مخصص الخسارة كما في  
 3,821 -  -  3,821  موجودات مالية جديدة منشأة 

      تحويالت 
 -  -  3,418 ( 3,418)   تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية 

 -  -  ( 4,938)  4,938  المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى تحويل من  
 التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة الناتجة  

 ( 5,728)  ( 320)  ( 1,416)  ( 3,992)   عن التعثر / مستوى التعرض الناتج عن التعثر   
   ───────  ───────  ───────  ─────── 

 8,895 1,660 3,643 3,592 2021ديسمبر    31مخصص الخسارة كما في  
   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 

 . 2020و   2021ديسمبر    31جميع الضمانات الصادرة عن المجموعة مضمونة نقًدا وتصنف في المرحلة األولى ضمن نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة كما في  



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 
 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

54 

 

 إدارة المخاطر )تابع(  26
 

 مخاطر االئتمان )تابع( 
 

 الحركة في مخصص الخسارة )تابع( 
 

 

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

  12المتوقعة على مدى  
 شهراً 

 المرحلة الثانية  
الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 مدى العمر 

 المرحلة الثالثة  
 الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 المجموع  مدى العمر  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف    
    مبالغ مستحقة من البنوك 

 1,023 -  -  1,023 2020يناير    1مخصص الخسارة كما في  
 97 -  -  97  موجودات مالية جديدة منشأة 

 التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة الناتجة عن  
 ( 450)  -  -  ( 450)   التعثر / مستوى التعرض الناتج عن التعثر    

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
 670 -  -  670 2020ديسمبر    31مخصص الخسارة كما في  

   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

  12المتوقعة على مدى  
 شهراً 

 المرحلة الثانية  
الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 مدى العمر 

 المرحلة الثالثة  
 الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 المجموع  مدى العمر  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
      قروض وسلفيات 

 10,187 9,647 368 172 2020يناير    1مخصص الخسارة كما في  
 20 -  -  20  منشأة موجودات مالية جديدة  

 التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة الناتجة عن 
 16,329 15,701 212 416  التعثر / مستوى التعرض الناتج عن التعثر   

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
 26,536 25,348 580 608 2020ديسمبر    31مخصص الخسارة كما في  

   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 

 

 

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

  12المتوقعة على مدى  
 شهراً 

 المرحلة الثانية  
الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 مدى العمر 

 المرحلة الثالثة  
 الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على  
 المجموع  مدى العمر  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
      مقاسة بالتكلفة المطفأة   - استثمارات  

 5,959 3,893 957 1,109 2020يناير    1مخصص الخسارة كما في  
 4,059 -  -  4,059  موجودات مالية جديدة منشأة 

      تحويالت 
 -  -  1,662 ( 1,662)   تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية 

 -  ( 1,051)  1,051 -   المرحلة الثانية تحويل من المرحلة الثالثة إلى  

 -  96 ( 96)  -   تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة 
 التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة الناتجة  

 784 ( 958)  3,005 ( 1,263)   عن التعثر / مستوى التعرض الناتج عن التعثر    
   ───────  ───────  ───────  ─────── 

 10,802 1,980 6,579 2,243 2020ديسمبر    31الخسارة كما في  مخصص  
   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 
 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

55 

 

 إدارة المخاطر )تابع(  26
 

 مخاطر السيولة 
 

و تدني درجة  مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بصافي متطلباتها المالية. تنتج مخاطر السيولة عن حدوث اضطرابات في األسواق أ 
لتمويل وإدارة الموجودات مع  التصنيف االئتماني مما قد يتسبب في نضوب بعض مصادر التمويل المباشرة. وللوقاية من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر ا 

 األخذ بعين االعتبار عنصر السيولة واالحتفاظ برصيد جيد من النقد وما في حكمه.  
 

ة. وتملك المجموعة أيضاً  تحتفظ المجموعة بمحفظة من الموجودات المتنوعة عالية التداول التي يمكن تسييلها بسهولة في حالة التوقف غير المتوقع للتدفقات النقدي 
مصرف اإلمارات العربية    يالت ائتمانية ملتزم بها يمكن الحصول عليها للوفاء باحتياجات السيولة لديها. باإلضافة إلى ذلك، تحتفظ المجموعة باحتياطي نظامي لدى تسه 

على مدى فترة االحتفاظ باالحتياطي لمدة    المتحدة المركزي يمكن سحبه بالكامل في أي وقت ألغراض التسوية اليومية، شريطة الحفاظ على متوسط المتطلبات اليومية 
تعلقة بالسوق بشكل عام  يوًما. ويتم تقييم مركز السيولة وإدارته في ضوء مجموعة متنوعة من السيناريوهات، مع إيالء العناية الواجبة لعوامل الضغط المالي الم   14

 والمجموعة على وجه التحديد. 
 

وبات بتاريخ بيان المركز المالي في الجدول الموضح في الصفحة التالية على أساس الفترة المتبقية من تاريخ االستحقاق  يتم تحديد آجال استحقاق الموجودات والمطل 
 التعاقدي دون األخذ في االعتبار آجال االستحقاق الفعلية كما يشير تاريخ المجموعة لالحتفاظ بالودائع وتوفر األموال السائلة. 

 

 على إدارة السيولة   19- كوفيد تأثير فيروس  
 

على السيولة في األسواق العالمية واإلقليمية. وفي تلك البيئة، واصلت المجموعة التركيز   19- أثرت الضغوط التي شهدتها كل دول العالم بسبب أزمة فيروس كوفيد 
الودائع المحلية، باإلضافة إلى جلب أطراف جديدة من أجل تأمين   على تحقيق مستوى عاٍل من السيولة، وعززت مصد السيولة من خالل اإلنفاق االنتقائي، وجذب 

 التمويل. 
 

.  19- زمة فيروس كوفيد تبنى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي نهًجا استباقًيا لضمان تدفق األموال إلى االقتصاد، وخاصة القطاعات التي تأثرت بشدة بأ 
، مما سمح لبنوك اإلمارات العربية المتحدة بالوصول  2020أبريل    6زي عن خطة دعم اقتصادي موجهة شاملة في  وأعلن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المرك 

 إلى تمويل بتكلفة صفرية وهو ما يعود بالنفع على عمالء البنوك من خالل تأجيل المبالغ األصلية والفائدة. 
 

اءات لتحسين السيولة لمساعدة البنوك على دعم االقتصاد، وشملت تخفيض متطلبات احتياطي  أدخل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي العديد من اإلجر 
وتخفيض الحد األدنى المطلوب لمعدل تغطية السيولة أو معدل الموجودات السائلة المؤهلة بنسبة    % 7إلى    % 14المصرف المركزي اللتزامات الودائع تحت الطلب من  

كورة أعاله من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي مع اإلدارة الحكيمة للسيولة ساعد المجموعة على تلبية متطلبات  . إن الجمع بين التدابير المذ % 30
 الخدمات المصرفية لعمالئها بشكل فعال ودون انقطاع، حتى خالل فترة طويلة من ضعف الوصول إلى أسواق التمويل األجنبي. 

 

والحد  ومع عودة الوضع االقتصادي إلى طبيعته، قرر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي سحب طلبه بتخفيف متطلبات احتياطي البنك المركزي    ومع ذلك، 
. 2022من بداية السنة المالية الجديدة    19- األدنى من المستويات المطلوبة للنسب التنظيمية إلى مستويات ما قبل كوفيد 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 البيانات المالية الموحدة )تابع( إيضاحات حول  
 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

56 

 

 المخاطر )تابع( إدارة   26
 

 مخاطر السيولة )تابع(       
 

 أشهر   6إلى    3 أشهر   3أقل من   
  12أشهر إلى    6

 شهراً 
االجمالي الفرعي ألقل  

 سنوات   5أكثر من   سنوات   5  -   1 شهراً   12من  

اإلجمالي الفرعي  
  12ألكثر من  

 المجموع  غير مؤرخ  شهراً 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

          2021ديسمبر    31

          الموجودات 

 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 
 276,385 -  -  -  -  276,385 -  -  276,385 المتحدة المركزي     

 271,146 -  -  -  -  271,146 -  -  271,146 مبالغ مستحقة من البنوك، بالصافي 
 914,473 -  436,600 -  436,600 477,873 212,376 133,440 132,057 قروض وسلفيات، بالصافي 

 1,361,376 244,106 928,232 290,027 638,205 189,038 62,406 72,769 53,863 استثمارات، بالصافي 
 42,676 3,555 18,113 -  18,113 21,008 3,633 6,463 10,912 موجودات أخرى 

 ممتلكات ومعدات وموجودات  
 غير ملموسة    

 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

3,935 
 

3,935 
  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ───── 

 2,869,991 251,596 1,382,945 290,027 1,092,918 1,235,450 278,415 212,672 744,363 مجموع الموجودات 
  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ───── 
          

          المطلوبات وحقوق الملكية 

 350,996 -  -  -  -  350,996 36,725 55,088 259,183 مبالغ مستحقة للبنوك 
 1,978,735  569,684  569,684 1,409,051 159,115 40,839 1,209,097 ودائع العمالء 

 59,151 5,568 33,772  33,772 19,811 3,502 2,473 13,836 مطلوبات أخرى 
 481,109 481,109 -  -  -  -  -  -  -  حقوق الملكية 

  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ───── 
 2,869,991 486,677 603,456 -  603,456 1,779,858 199,342 98,400 1,482,116 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ───── 
  ( 235,081)  779,489 290,027 489,462 ( 544,408)  79,073 114,272 ( 737,753)  صافي فجوة السيولة 

  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  

 

قعة. تواصل المجموعة مراقبة مراكز السيولة لديها للتأكد  مويل الكافي إلدارة التدفقات الخارجة غير المتو تتم مراقبة فجوة السيولة للمجموعة عن كثب من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. لدى المجموعة حدود غير مستخدمة في سوق المال لجمع الت 
من أن لديها سيولة كافية. 
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 مخاطر السيولة )تابع( 
 

 أشهر   6إلى    3 أشهر   3أقل من   
 أشهر إلى    6

 شهراً   12
االجمالي الفرعي  

 شهراً 12ألقل من  
1   -  5   

 سنوات 
 أكثر من  

 سنوات   5
الفرعي ألكثر  اإلجمالي  

 المجموع  غير مؤرخ  شهراً   12من  

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

          2020ديسمبر    31

          الموجودات 

 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 
 536,529 -  -  -  -  536,529 -  -  536,529 المتحدة المركزي     

 299,858 -  -  -  -  299,858 -  -  299,858 مبالغ مستحقة من البنوك، بالصافي 
 418,455 -  80,254 -  80,254 338,201 975 46,454 290,772 قروض وسلفيات، بالصافي 

 1,205,002 149,794 678,888 216,971 461,917 376,320 145,824 151,595 78,901 استثمارات، بالصافي 
 19,067 3,556 305 -  305 15,206 4,971 3,045 7,190 موجودات أخرى 

 ممتلكات ومعدات وموجودات  
 4,270 4,270 -  -  -  -  -  -  -  غير ملموسة    

  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ───── 
 2,483,181 157,620 759,447 216,971 542,476 1,566,114 151,770 201,094 1,213,250 مجموع الموجودات 

  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ───── 
          

          المطلوبات وحقوق الملكية 

 171,678 -  -  -  -  171,678 -  -  171,678 مبالغ مستحقة للبنوك 

 1,832,718 -  570,908 -  570,908 1,261,810 50,395 43,120 1,168,295 ودائع العمالء 

 23,658 5,991 4,853 -  4,853 12,814 667 1,573 10,574 مطلوبات أخرى 
 455,127 455,127 -  -  -  -  -  -  -  حقوق الملكية 

  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ───── 
 2,483,181 461,118 575,761 -  575,761 1,446,302 51,062 44,693 1,350,547 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ───── 

  ( 303,498)  183,686 216,971 ( 33,285)  119,812 100,708 156,401 ( 137,297)  صافي فجوة السيولة 

  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  
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 إدارة المخاطر )تابع(  26
 

 مخاطر السيولة )تابع( 
 

 تحليل المطلوبات المالية من حيث آجال االستحقاق التعاقدية المتبقية 
 

التعاقدية غير المخصومة المتبقية. ويتم التعامل مع مبالغ  يلخص الجدول أدناه آجال استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بنهاية السنة على أساس التزامات السداد  
لبوا السداد في أقرب موعد  السداد الخاضعة لفترة إشعار كما لو كان هذا اإلشعار سوف يتم تقديمه في الحال. ومع ذلك، تتوقع المجموعة أن العديد من العمالء لن يط 

 لجدول أدناه التدفقات النقدية المتوقعة بناًء على التجربة السابقة للمجموعة في االحتفاظ بالودائع. تكون فيه المجموعة مطالبة بالدفع، وبالتالي ال يعكس ا 
 

   2021ديسمبر    31

 المجموع  سنوات   5إلى    1 شهراً   12إلى    3 أشهر   3أقل من   تحت الطلب  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      
 351,658 -  92,378 259,280 -  البنوك مبالغ مستحقة إلى  

 2,016,579 604,983 202,228 504,602 704,766 ودائع العمالء 
 53,913 33,937 6,095 13,881 -  مطلوبات أخرى 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 704,766 777,763 301,790 638,920 2,422,150 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 

 2020ديسمبر    31

 المجموع  سنوات   5إلى    1 شهراً   12إلى    3 أشهر   3أقل من   تحت الطلب  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      
 171,746 -  -  171,746 -  مبالغ مستحقة إلى البنوك 

 1,888,680 625,151 94,833 603,544 565,152 ودائع العمالء 
 23,658 10,844 2,240 10,574 -  مطلوبات أخرى 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 565,152 785,864 97,073 635,995 2,084,084 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 

 مخاطر السوق 
 

مخاطر التي يمكن قبولها.  تنشأ مخاطر السوق من التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم. وقد وضع مجلس اإلدارة حدوداً لقيمة ال 
 ويتم مراقبة ذلك على أساس مستمر من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات.  

 

 مخاطر أسعار الفائدة 
رض المجموعة لمخاطر أسعار  مخاطر أسعار الفائدة من إمكانية أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على األرباح المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. تتع تنشأ  

 أجلها أو يُعاد تسعيرها خالل فترة زمنية محددة. الفائدة بسبب الفروقات أو العجز في مبالغ الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج الميزانية العمومية التي يُستحق  
 

 حدد مجلس اإلدارة مستويات لمخاطر أسعار الفائدة بوضع حدود حساسية ألسعار الفائدة. 
 

اداً إلى سعر الفائدة المتغير  استن تتمثل حساسية بيان األرباح أو الخسائر في تأثير تلك التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على صافي إيرادات الفوائد لمدة سنة واحدة  
موجودات المالية المتوفرة للبيع  للموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها في نهاية السنة. وتحتسب حساسية حقوق الملكية من خالل إعادة تقييم سعر الفائدة الثابت لل 

 جمالي الحساسية على فرضية حدوث تحوالت موازية في منحنى العائد.  في نهاية السنة من حيث تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة. يستند إ 
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 إدارة المخاطر )تابع(  26

 

 مخاطر السوق )تابع( 
 

 مخاطر أسعار الفائدة )تابع( 
 

 إصالح معدل إيبور 
 

إلدارة االنتقال ألي من  بعد قرار الهيئات التنظيمية العالمية بالتخلص التدريجي من معدالت إيبور واستبدالها بمعدالت مرجعية بديلة، أنشأت المجموعة مشروًعا  
ا في ذلك فرق العمل التي تتعامل مباشرة مع  عقودها التي يمكن أن تتأثر بذلك. يقود المشروع رئيس االستثمارات والخزينة، ويساعده كبار ممثلي أقسام المجموعة بم 

 العمالء والشؤون القانونية والمالية والعمليات والتكنولوجيا.  
 

، فإن المجموعة واثقة من أن لديها القدرة التشغيلية لمعالجة التحوالت إلى معدالت خالية من المخاطر بدالً من معدالت الفائدة  2021بعد التقدم الذي تم إحرازه خالل  
ئدة لفترتي األسبوع والشهرين،  المعيارية التي ستتوقف عن العمل. بالنسبة ألسعار الفائدة المعيارية األخرى مثل معدل ليبور بالدوالر األمريكي، تم إيقاف أسعار الفا 

. وبعد ذلك الوقت، سيتم  2023يونيو    30تى  أشهر وسنة واحدة( متاحة ح   6أشهر و   3ومع ذلك ستظل جميع فترات أسعار الفائدة األخرى )ليلة واحدة وشهر واحد و 
 استبدال معدل ليبور بالدوالر األمريكي بمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لجميع فترات أسعار الفائدة.  

 

 ا يلي: يعّرض إصالح إيبور المجموعة لمخاطر مختلفة يديرها المشروع ويراقبها عن كثب. وتشمل هذه المخاطر على سبيل المثال ال الحصر م 
 

الح  مخاطر السلوك الناتجة عن المناقشات مع العمالء واألطراف المقابلة في السوق نتيجة للتعديالت المطلوبة على العقود القائمة لتنفيذ إص •
 معدل إيبور. 

 خسائر مالية. المخاطر المالية التي يتعرض لها البنك وعمالئه نتيجة تعطل األسواق بسبب إصالح إيبور مما يؤدي إلى حدوث  •
مخاطر التسعير من النقص المحتمل في معلومات السوق إذا انخفضت السيولة في معدالت إيبور وأصبحت المعدالت الخالية من المخاطر   •

 غير سائلة وغير قابلة للرصد. 
ضافة إلى مخاطر تأخر الدفعات في  المخاطر التشغيلية الناتجة عن التغييرات الطارئة على أنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات بالبنك، باإل •

 حال التوقف عن استخدام إيبور. 
 

 لمخاطر.  يوضح الجدول التالي تعرض المجموعة في نهاية السنة لمعدالت إيبور الهامة الخاضعة لإلصالح والتي لم تتحول بعد إلى معدالت خالية من ا 
 

 األدوات المالية المعرضة لمعدل ليبور بالدوالر األمريكي 
 

 2021ديسمبر    31مة العادلة كما في  القي  
 المطلوبات  الموجودات  
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 - 61,795 قروض وسلفيات 
 350,996 - مبالغ مستحقة إلى البنوك 

  ═══════  ═══════ 
   

 تحول ضرورياً.  لم تتحول جميع تعرضات إيبور المذكورة أعاله إلى معدل فائدة مرجعي بديل حتى اآلن. وستنتهي صالحية جميع حاالت التعرض قبل أن يصبح ال 
 

 مربوطة بمعدل ليبور.   2020و   2021ديسمبر    31ال توجد التزامات قروض وضمانات مالية كما في  
 

 : محاسبة التحّوط  
 

 ، لم يكن لدى المجموعة أي أدوات تحوط مربوطة بمعدل ليبور بالدوالر األمريكي ولم تتحول بعد إلى معدل فائدة بديل. 2020و   2021سمبر  دي   31كما في  
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 إدارة المخاطر )تابع(           26
 

 مخاطر السوق )تابع( 
 

 مخاطر أسعار الفائدة )تابع( 
 

 الفائدة آجال إعادة تسعير أسعار  
ية للبنك مدرجة بالقيمة الدفترية ويتم تصنيفها إما وفقاً إلعادة التسعير التعاقدي أو بتواريخ االستحقاق،  يعرض الجدول التالي تحليل التعرض لمخاطر أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة. إن الموجودات والمطلوبات المال 

 أيهما أسبق. 
 

   2021ديسمبر    31
 

 المجموع  غير محّملة بالفائدة  غير مؤرخة  سنوات   5أكثر من   سنوات   5إلى    1 شهراً   12إلى    3 أشهر   3أقل من   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        

 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات 
 276,385 26,385 -  -  -  -  250,000 العربية المتحدة المركزي     

 271,146 -  -  -  -  -  271,146 مبالغ مستحقة من البنوك، بالصافي 
 914,473 -  -  -  436,600 17,946 459,927 قروض وسلفيات، بالصافي 

 1,361,376 215,929 28,177 290,027 638,205 135,175 53,863 استثمارات، بالصافي 
 23,741 23,741 -   -  -  -  موجودات أخرى 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 1,034,936 153,121 1,074,805 290,027 28,177 266,055 2,847,121 
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
     -    

 350,996 -  -  -  -  91,813 259,183 للبنوك مبالغ مستحقة  
 1,978,735 -  -  -  569,684 199,954 1,209,097 ودائع العمالء 

 59,151 43,333 -  -  12,373 3,445 -  مطلوبات أخرى 
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 1,468,280 295,212 582,057  -  - 43,333 2,388,882 
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 

 458,239 222,722 28,177 290,027 492,748 ( 142,091)  ( 433,344)  فرق حساسية الفائدة 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
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 إدارة المخاطر )تابع(           26
 

 مخاطر السوق )تابع( 
 

 مخاطر أسعار الفائدة )تابع( 
 

 آجال إعادة تسعير أسعار الفائدة )تابع( 
 

 2020ديسمبر    31
 المجموع  غير محّملة بالفائدة  غير مؤرخة  سنوات   5أكثر من   سنوات   5إلى    1 شهراً   12إلى    3 أشهر   3أقل من   

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

 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات  
 536,529 16,529 -   -  -  520,000 العربية المتحدة المركزي    

 299,858 -  -   -  -  299,858 مبالغ مستحقة من البنوك، بالصافي 

 418,455 -  -  -  80,254 47,429 290,772 قروض وسلفيات، بالصافي 

 1,205,002 149,794 -  216,971 461,917 297,419 78,901 استثمارات، بالصافي 

 19,067 19,067 -  -  -  -  -  موجودات أخرى 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 

 1,189,531 344,848 542,171 216,971  - 185,390 2,478,911 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 

     -    

 171,678 -  -  -  -  -  171,678 مبالغ مستحقة للبنوك 

 1,832,718 -  -  -  570,908 93,515 1,168,295 ودائع العمالء 

 23,658 -  21,365 -  -  2,293 -  مطلوبات أخرى 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 

 1,339,973 95,808 570,908  - 21,365  - 2,028,054 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 450,857 185,390 ( 21,365)  216,971 ( 28,737)  249,040 ( 150,442)  فرق حساسية الفائدة 

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
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 إدارة المخاطر )تابع(  26
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 مخاطر أسعار الفائدة )تابع( 
الحساسية للتغيرات المعقولة المحتملة في أسعار الفائدة مع ثبات كافة المتغيرات األخرى على بيان األرباح أو الخسائر وحقوق الملكية  يوضح الجدول التالي مدى  

 للمجموعة. 
 

 
التأثير على صافي الربح  

 2021لسنة  
التأثير على حقوق الملكية  

 2021لسنة  
التأثير على صافي الربح  

 2020لسنة  
حقوق الملكية  التأثير على  

 2020لسنة  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     
     
     

 ( 14,240)  ( 1,766)  ( 14,715)  947 نقطة أساس   100الزيادة بواقع  
  ───────  ───────  ───────  ─────── 

 

 مخاطر العمالت 
المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. حددت المجموعة سقوفاً على المراكز من  مخاطر العمالت هي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قيمة األداة  

 حيث العملة. وتتم مراقبة المراكز يومياً ويتم استخدام استراتيجيات لضمان بقاء المراكز ضمن الحدود الموضوعة. 
 

 كالتالي: إن مراكز المجموعة المتاحة للعمالت األجنبية الرئيسية  
 

 
2021 

 طويلة/ )قصيرة( 
2020 

 طويلة/ )قصيرة( 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 241 380 يورو
 9 31 جنيه إسترليني 

 116 20 فرنك سويسري 
 425,070 753,804 دوالر أمريكي

 

الدوالر األمريكي ألن سعر الدرهم اإلماراتي مربوط بسعر  تعتقد اإلدارة أن المجموعة ليست معرضة حالياً ألي مخاطر هامة من العمالت األجنبية بخصوص  
 الدوالر األمريكي. 

 

 مخاطر أسعار األسهم 
. ينشأ التعرض  مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر تعّرض القيمة العادلة لألسهم لالنخفاض نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة كل سهم على حدة 

 التجارية من محفظة االستثمار في األسهم للمجموعة. لمخاطر أسعار األسهم غير  
 

 فيما يلي التأثير على األسهم المتداولة بسبب التغيرات المحتملة والمعقولة في مؤشرات األسهم، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة: 
 

 
التغير في أسعار األسهم  

 2021لسنة  
التأثير على حقوق الملكية  

 2021لسنة  
التغير في أسعار األسهم  

 2020لسنة  
التأثير على حقوق الملكية  

 2020لسنة  
 ألف درهم  %  ألف درهم  %  
     
     

 613 10- +/  598 10- +/  سوق أبوظبي لألوراق المالية 
 4,091 10- +/  4,595 10- +/  سوق دبي المالي 

 79 10- +/  78 10- +/  أخرى 
 

 مخاطر التشغيل 
اء  مخاطر الخسارة الناجمة عن تعطل النظام أو الخطأ البشري أو الغش واالحتيال أو األحداث الخارجية. عندما تفشل الضوابط الرقابية في أد مخاطر التشغيل هي  

المجموعة القضاء على    وقع وظيفتها، يمكن لمخاطر التشغيل أن تسبب ضرراً للسمعة أو أن يكون لها تداعيات قانونية أو تنظيمية أو أن تؤدي إلى خسارة مالية. ال تت 
لضوابط الرقابية الفصل  جميع مخاطر التشغيل، ولكن قد تستطيع المجموعة إدارة هذه المخاطر من خالل آليات الرقابة ورصد المخاطر المحتملة والتصدي لها. تشمل ا 

 قييمهم، بما في ذلك استعمال التدقيق الداخلي. الفّعال بين الواجبات، وإجراءات منح حق الوصول والتفويض والتسوية، وآليات تثقيف الموظفين وت 
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ة تتم على أساس تجاري بحت.  تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي يمكن من خالله مبادلة أصل أو تسديد التزام بين طرفين على استعداد وبكامل إرادتهما الحرة في معامل 
 بعض الفروق بين القيمة الدفترية بموجب مبدأ التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة. ولذا، قد تظهر  

 

 يبين الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفترية قبل المخصص، إن وجد.  
 

 
بالقيمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة 

من    دلة بالقيمة العا 
الدخل الشامل    خالل 
 اآلخر 

القروض والذمم  
 المجموع  التكلفة المطفأة  المدينة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
      

2021      
      الموجودات المالية 

نقد وأرصدة لدى مصرف  
اإلمارات العربية المتحدة  

 المركزي 

 

 - 
 

- 
 

-  
276,385 

 

276,385 
 271,654 271,654 -  -  -  مبالغ مستحقة من البنوك 

 941,609 -  941,609 -  -  قروض وسلفيات 
 1,370,271 686,219 -  492,795 191,257 استثمارات، بالصافي 

 23,743 23,743 -  -  -  أخرى 
  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 191,257 492,795 941,609 1,258,001 2,883,662 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
      

      المطلوبات المالية 
 350,996 350,996 -  -  -  مبالغ مستحقة إلى البنوك 

 1,978,735 1,978,735 -  -  -  ودائع العمالء 
 59,151 59,151 -  -  -  أخرى 

  ───────  ───────  ───────  ────────  ──────── 
  -  -  - 2,388,882 2,388,882 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 

2020      

      الموجودات المالية 
نقد وأرصدة لدى مصرف  
اإلمارات العربية المتحدة  

 536,529 536,529 -  -  -  المركزي 

 300,528 300,528 -  -  -  مبالغ مستحقة من البنوك 

 446,805 -  446,805 -  -  قروض وسلفيات 

 1,215,804 709,775 -  387,279 118,750 استثمارات، بالصافي 

 14,436 14,436 -  -  -  أخرى 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 

 118,750 387,279 446,805 1,561,268 2,514,102 

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

      

      المطلوبات المالية 

 171,678 171,678 -  -  -  مبالغ مستحقة إلى البنوك 

 1,832,718 1,832,718 -  -  -  ودائع العمالء 

 23,658 23,658 -  -  -  أخرى 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 

  -  -  - 2,028,054 2,028,054 

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 

 

 

  



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 
 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

64 

 

 لألدوات المالية )تابع( القيمة العادلة   27
 

 تحديد القيمة العادلة وتسلسل مستويات قياس القيمة العادلة: 
 تستخدم المجموعة المستويات التالية لتحديد وبيان القيمة العادلة لألدوات المالية عن طريق أساليب التقييم: 

 

 للموجودات أو المطلوبات المتطابقة. المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة  
 

 ٍل مباشر أو غير مباشر. المستوى الثاني: أساليب أخرى تكون فيها جميع المعطيات التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة جديرة بالمالحظة، سواء بشك 
 

 القيمة العادلة المسجلة وال تستند على بيانات يمكن مالحظتها في السوق. المستوى الثالث: أساليب تستخدم فيها معطيات لها تأثير جوهري على  
 

 . 8تسلسل مستويات قياس القيمة العادلة لالستثمارات مدرج في اإليضاح رقم  
 

لقيم الدفتـرية للموجودات والمطلوبات المالية  (، تعتقد اإلدارة أن ا 8باستثناء استثمارات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة )حيث يتم اإلفصاح عن القيم العادلة في اإليضاح  
 الفائدة السائدة في السوق.   المقاسة بالتكلفة المطفأة في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمها العادلة ألنها تمتاز في جوهرها بطبيعة قصيرة األجل وتحمل أسعار 

 

 

 كفاية رأس المال  28
 

  المال   رأس   كفاية   حول   معلومات   المركزي   المصرف   يتلقى   ولذلك   التجميع،   أساس   على   المجموعة   على   الرقابة   المركزي   المتحدة   العربية   اإلمارات   مصرف   يتولى 
  بازل   لجنة   عن   الصادر   3  بازل   إطار   باستخدام   المجموعة   مستوى   على   المال   رأس   ُيحتسب   2017  عام   من   واعتباراً   ككل.   للمجموعة   المال   رأس   متطلبات   ويحدد 
  على   ، 2  بازل   غرار   على   ، 3  بازل   إطار   يستند   الوطني.   االختصاص   ضمن   المركزي   المصرف   من   المقررة   التعديالت   تطبيق   بعد   بازل"(،   )"لجنة   لمصرفية ا   للرقابة 
 السوق.   والتزام   الرقابية   المراجعة   وعملية   المال   لرأس   األدنى   الحد   متطلبات   هي:   "محاور"   ثالثة 

 

 المال   لرأس   األدنى   الحد   متطلبات 
  األدنى   الحد   متطلبات  ويقدم   2017 فبراير   1 من   اعتباراً   المفعول   ساري   أصبح   الذي  3  بازل   المال   رأس  نظام   المركزي   المتحدة   العربية  اإلمارات   مصرف  أصدر 
 المال.   رأس   ومجموع   اإلضافي،   األول   والشق   األول،   الشق   العادية   الملكية   حقوق   هي   مستويات   ثالثة   على   المال   لرأس 

 

  الحد   متطلبات   وفوق   على   تنطبق   مصد(،   لكل   % 5,2  أقصى   بحد   -   المال   لرأس   الدورية   التقلبات   ومصد   المال   رأس   حماية   )مصد   اإلضافية   المال   رأس   حماية   مصدات 
 . 2021  لسنة   به   االحتفاظ   يلزم   وال   المفعول   ساري   ليس   المال   لرأس   الدورية   التقلبات   ومصد   . % 7  البالغة   األول   الشق   العادية   الملكية   لحقوق   األدنى 

 

 التنظيمي   المال   رأس 
 خصائصها.   على   بناء   المال   رأس   من   الثاني   والشق   األول   الشق   العادية   الملكية   حقوق   هما   فئتين   إلى   البنك   لدى   المال   رأس   قاعدة   تنقسم 

 

واالحتياطيات القانونية والنظامية واألخرى  حقوق الملكية العادية الشق األول هي أفضل شكل من أشكال رأس المال من حيث الجودة، وتشمل رأس المال   •
ل معها بطريقة مختلفة  واحتياطي القيمة العادلة واألرباح المحتجزة والتعديالت التنظيمية األخرى المتعلقة بالبنود المدرجة في حقوق الملكية لكن يتم التعام 

 مركزي. ألغراض كفاية رأس المال بموجب توجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة ال 
 يتألف الشق الثاني لرأس المال من االحتياطيات غير المفصح عنها.  •
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 كاآلتي:   3  بازل   إلطار   وفقاً   المال   رأس   كفاية   نسبة 
 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  
   

   رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول 
 70,000 70,000 رأس المال المصدر 

 35,000 35,000 احتياطي قانوني 

 44,251 44,251 احتياطي خاص 

 885,852 307,977 أرباح محتجزة 

 6,695 4,592 احتياطي القيمة العادلة 

 -  ( 19,549)  االقتطاعات الرقابية 

  ─────  ───── 

 831,441 442,271 مجموع رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول 

  ═════  ═════ 

   الشق الثاني من رأس المال 

 12,971 18,446 مخصصات عامة مؤهلة 

  ─────  ───── 

 12,971 18,446 مجموع الشق الثاني من رأس المال 

  ─────  ───── 

 802,454 460,717 مجموع رأس المال المؤهل 

  ═════  ═════ 

   التعرضات المرجحة بالمخاطر 
 1,037,665 1,475,710 مخاطر االئتمان 

 6,872 7,576 مخاطر السوق 

 196,963 170,965 مخاطر التشغيل 

  ─────  ───── 

 1,241,500 1,654,251 المجموع 

  ═════  ═════ 

 

 

 متطلبات الحد األدنى  
 لرأس المال  

2021 2021 2020 
    نسبة رأس المال 

 % 36,63 % 27,85 % 13,00 مجموع نسبة رأس المال 
 % 35,59 % 26,74 % 11,00 الشق األول نسبة  

 % 35,59 % 26,74 % 9,50 نسبة حقوق الملكية العادية الشق األول 
   ═════  ═════ 

 

 سياسات إدارة رأس المال واختبار الضغط المالي وإدارة رأس المال 
استباقي بتطوير إطار العمل الداخلي لتقييم كفاية رأس المال بما يتماشى مع اتفاقية  لدى البنك آلية فعالة لتقييم ومراقبة وإعداد تقارير حول كفاية رأس المال ويقوم بشكل  

 . 3بازل  
 

سيناريوهات للتحّمل المالي من أجل  تعتمد عملية التقييم الداخلية لكفاية رأس المال على النظرة المستقبلية وتسند إلى توقعات الموازنة المالية للبنك. ويتم مراعاة عدة 
 قوة كفاية رأس المال لدى البنك على مدى فترة ثالث سنوات. تقييم  

 

المصادر المالية المتوفرة،    تستند عملية التقييم الداخلية لكفاية رأس المال إلى رأس المال االقتصادي وتحدد الكفاية باعتبارها رصيد رأس المال الموّرد، في صورة 
 توقعة. وتخضع أساليب القياس الكمية لدى البنك للفحص والتقييم الخارجي.  ورأس المال المطلوب، في صورة تحوط للخسائر غير الم 

 

نك على معدالت رأسمالية  إن أهداف البنك الرئيسية من إدارة رأس المال هي ضمان التزام البنك بالمتطلبات الرأسمالية المفروضة من الجهات الخارجية ومحافظة الب 
 يمة للمساهمين. صحية من أجل دعم أعمال البنك وزيادة الق 

 

لها أنشطته. ومن    يقوم البنك بإدارة هيكل رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وسمات المخاطر التي تتعرض 
الموزعة على المساهمين أو إعادة رأس المال إليهم أو إصدار  أجل المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، فقد يقوم البنك بتعديل قيمة دفعات توزيعات األرباح  

 أسهم جديدة. لم تطرأ أي تغييرات على األهداف والسياسات والعمليات عن السنوات السابقة. 
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   موجودات برسم األمانة  29

 

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

   

 2,510,461 3,430,595 رصيد الموجودات برسم األمانة 

 ═════════ ═════════ 

 
لمالية الموحدة كموجودات  تقدم المجموعة خدمات الحفظ لموجودات عمالئها. تحتفظ المجموعة بهذه الموجودات برسم األمانة، وعليه فهي غير مدرجة في هذه البيانات ا 

 للمجموعة. 
 
 

 األحداث الالحقة  30
 

 المركز المالي كان يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة. لم تظهر أي أحداث الحقة لتاريخ بيان  
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