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نظرة سريعة
يقدم البنك التجاري الدولي 
محفظة شاملة من المنتجات 
المصرفية والحلول المالية 

المصممة وفقاً الحتياجات عمالئه، 
بما فيها الخدمات المصرفية 

للشركات والخدمات المصرفية 
لألفراد والخدمات المصرفية 
اإلسالمية، والتي ت�تنوع بني 

اإلقراض وخدمات تموي�ل التجارة 
وإدارة النقد وحلول الخزينة 
وخدمات الحسابات الشخصية 

وبطاقات االئ�تمان.



11.8 مليار درهم إماراتي
السلفيات والقروض

12.6 مليار درهم إماراتي
ودائع العمالء

20.8 مليار درهم إماراتي
إجمالي األصول
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01
المؤشرات

المالية

 +BBB تصنيف وكالة فيتش
]نظرة مستقبلية مستقرة[

صافي الدخل التشغيلي
630 مليون درهم إماراتي

صافي األرباح
 131 مليون درهم إماراتي

)+288%(

اإليرادات
832 مليون درهم إماراتي

معدل كفاية رأس المال
14.8%
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برز البنك التجاري الدولي 
كبنك إماراتي أقوى وأكرث 

تركيزًا في عام 2021، مما 
ضمن أساسًا متينًا لتحقيق 
نمو مستدام طوي�ل األمد، 

وتقديم خدمات عالية الجودة 
لعمالئنا، وتحقيق نتائج قوية 

لمساهمينا والقتصاد دولة 
اإلمارات العرب�ية المتحدة.

في عام 2021، اكتسبنا عمالء جدد وعّمقنا 
عالقاتنا الحالية من خالل تركيزنا المستمر 

على التواصل الفعال مع العمالء، وتحسين 
بنيتنا التقنية، والتميز في خدمة العمالء 

ودعمهم، حيث قدمنا خدمات مصرفية 
أكثر مرونة وتركيزًا على احتياجاتهم وبما 

يتجاوز توقعاتهم.

 وكان تركيزنا المتزايد على العمالء واضحًا 
أيضًا من خالل دعمنا المستمر ومشاركتنا 

في خطة الدعم االقتصادي الشاملة 
الموجهة التي أطلقها مصرف اإلمارات 

العربية المتحدة المركزي وقدمت مساندة 
إضافية لعمالئنا، وذلك لمساعدتهم على 

مواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة 
بشكل أفضل.

وتماشيًا مع أولوياتنا االستراتيجية، 
تسارعت وتيرة التحول التكنولوجي على 

مستوى البنك في عام 2021، األمر الذي 
يتجلى في خدمات العمالء الرقمية 

متزايدة الكفاءة ومشاركة البنك إلى جانب 
ستة بنوك كبرى أخرى في منصة التجارة 

الرقمية، وهي منصة وطنية جديدة 
للتمويل التجاري قائمة على تقنية البلوك 

تشين أطلقتها مجموعة اتصاالت.

كما واصلنا أيضًا استثمارنا في تطوير 
المواهب والكفاءات اإلماراتية بالبنك من 

خالل التوظيف وتعزيز برنامجنا التدريبي 
»االعتماد على القادة المصرفيين« لتطوير 

المهارات القيادية.

وسينصّب تركيزنا في العام المقبل على 
البناء على النجاحات التي حققناها في 

عام 2021، بالدعم القوي لعمالئنا من 
الشركات واألفراد لمساعدتهم على 

تحقيق طموحاتهم وأحالمهم، وذلك من 
خالل نموذج أعمال يتمحور حول العمالء 

والخدمات الممتازة، مع االستمرار في 
دعم تنمية اقتصاد دولة اإلمارات ونموه.

في هذا العام التاريخي بالنسبة للبنك 
التجاري الدولي، يسرني أن أعرب عن 

امتنان مجلس اإلدارة إلدارتنا التنفيذية 
على قراراتهم الصائبة وقيادتهم 

الحكيمة، وكذلك لموظفينا على عملهم 

 حقق البنك التجاري الدولي أداء قويًا في 
عام 2021، على الرغم من بيئة التشغيل 

بالغة الصعوبة، حيث شهدت أعمالنا وربحيتنا 
نموًا كبريًا، وقدمنا لعمالئنا خدمات ممتازة.

“
“

الدؤوب وقدرتهم على الصمود في بيئة 
التشغيل المليئة بالتحديات التي شهدها 

البنك والقطاع المصرفي بأكمله.

وباإلضافة إلى ذلك، يسرني أن أعرب عن 
عميق تقديرنا وامتناننا لصاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة »حفظه الله«؛ وصاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي »رعاه الله«؛ وصاحب السمو الشيخ 

سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس 
الخيمة »رعاه الله«؛ وسمو الشيخ محمد 
بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد 

رأس الخيمة »رعاه الله«، على توجيهاتهم 
السديدة وقيادتهم الحكيمة أثناء هذه 

الفترة المليئة بالتحديات.

سيف علي الشحي
رئيس مجلس اإلدارة البنك التجاري الدولي
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بفضل تركيزنا على عمالئنا في صميم كل ما 
نفعله، وتزويدهم بحلول تموي�ل جديدة 

المفهوم ومبت�كرة وتركز على تحقيق النتائج، 
نجحنا في التمّيز عن منافسينا وتحقيق نتائج 

قوية في عام 2021.
“

“

كان العام الماضي فرتة 
ناجحة بالنسبة للبنك التجاري 

الدولي، حيث طّورنا أعمالنا 
بشكل كبري وحققنا نتائج 

است�ثنائية عرب جميع مقاي�يس 
األداء الرئيسية، مع محافظتنا 

على القيمة طويلة األمد 
لعمالئنا ومساهمينا.

وبالتزامنا الصمود في مواجهة 
االضطرابات المتواصلة في السوق، مع 

استفادتنا في الوقت نفسه من االنتعاش 
االقتصادي الذي شهدناه في عام 2021، 
حافظنا على مسارنا االستراتيجي القوي 

لتنويع مصادر اإليرادات، ونجحنا في 
تخفيف المخاطر االئتمانية والسوقية 
والتشغيلية الرئيسية، وواصلنا تحسين 

الخدمات المقدمة لعمالئنا من خالل تركيزنا 
على التحول الرقمي.

وقد نجحنا في تحقيق التوازن السليم بين 
النمو وإدارة المخاطر، وتمكنا من 

المحافظة على تصنيفنا االئتماني عند 
BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من 

وكالة فيتش العالمية للتصنيف االئتماني. 
وباالستفادة من مؤهالتنا وخبراتنا في 
إدارة العالقات، استطعنا تنمية أصولنا 

ومحفظة قروضنا بشكل كبير، ومّولنا هذا 
النمو من خالل ودائع العمالء المتنامية.

 وعملنا أيضًا على تحسين القيمة 
المتولدة من أعمالنا وأنشطتنا بتحقيق 

المزيد من التحسينات في كفاءة التكلفة 
خالل العام، وتبسيط عملياتنا مع التركيز 

على المنصات الرقمية وتحسين أزمنة 
االستجابة لزيادة رضا العمالء وتعزيز 

ربحيتنا.

 أداٌء مالٌي قوي 
نجحنا في تنمية أصولنا بنسبة %21.3 لتصل 

إلى 20.8 مليار درهم إماراتي في عام 
2021، ويعزى ذلك بشكل أساسي  إلى 
توسيع محفظة القروض، التي ازدادت 

بنسبة %13.6 مقارنة بالعام السابق لتصل 
إلى 11.8 مليار درهم إماراتي. وجاء النمو 

في اإلقراض بشكل أساسي من امتياز 
الخدمات المصرفية للشركات، الذي يظل 

عنصرًا أساسّيًا في استراتيجيتنا. واستطعنا 
تمويل التوسع في األصول والقروض من 

خالل النمو في ودائع عمالئنا، التي 
شهدت نمّوًا بنسبة %20 مقارنة بالعام 

الماضي لتصل إلى 12.6 مليار درهم 
إماراتي.

وظّلت جودة األصول واإلدارة الفعالة 
للمخاطر من بين أولوياتنا االستراتيجية 

ومجاالت تركيزنا الرئيسية. وبتطبيق 
ممارسات إدارة مخاطر االئتمان الحكيمة، 

خّفض البنك مخصصات خسائر االئتمان 
بنسبة %50.5 إلى 198 مليون درهم 

إماراتي.

ونتيجة للنمو في أصول البنك وقروضه، 
وإدارة المخاطر القوية التي ساعدت على 

تخفيض مخصصات خسائر االئتمان، قفز 
صافي أرباحنا في عام 2021 بنسبة كبيرة 
بلغت %288 مقارنة بعام 2020 ليصل إلى 
131 مليون درهم إماراتي. وحققنا صافي 

دخل تشغيلي قدره 631 مليون درهم 
إماراتي، وبلغت نفقاتنا التشغيلية 201 

مليون درهم إماراتي. وفي الوقت نفسه، 
يظل معدل كفاية رأس المال للبنك قويًا 

عند %14.78، ولدينا سيولة وافرة لتمويل 
المزيد من النمو في القروض.

 عام من التقدم االسرتاتيجي
واصلت مجموعة الخدمات المصرفية 

لألفراد استفادتها من استراتيجيتها القوية 
في عام 2021 لتأمين النمو المتواصل 
 CBI“ ضمن شريحتي عمالئنا الرئيسيين

First” و”CBI Edge “، مستغلًة التحسن في 
السوق على مدار العام.

ومع التحول المتزايد وانصراف التركيز عن 
القروض غير المضمونة إلى القروض 

المضمونة، والتركيز المستمر على قاعدة 
عمالء النخبة والميسورين، حققت 

مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد تقدمًا 
كبيرًا في التمويل والمطلوبات، حيث 

انتعشت السيولة تدريجيًا طوال عام 2021.

وواصلنا تعميق عالقاتنا مع عمالء 
مجموعة الخدمات المصرفية للشركات 

طوال عام 2021، واستقطاب عمالء جدد، 
وزيادة محفظة قروضنا للشركات، مع 

تسارع وتيرة التعافي االقتصادي.

وبدعم من استراتيجيتنا التي تجمع بين 
اإلقراض الجريء ومنخفض المخاطر، مع 

التركيز بشكل خاص على المؤسسات 
الحكومية والقطاع العام، نجحت مجموعة 

الخدمات المصرفية للشركات في تعزيز 
أصولها السليمة لتحقيق ربحية مستدامة 

وأداء قوي في عام 2021.

 وفي الوقت نفسه، حافظت أعمال 
الخزينة وأسواق رأس المال على مسارها 

المستقر واإلدارة الحكيمة للسيولة 
محققة زيادة في صافي الدخل بنسبة 

%42.40 عن العام السابق، مستفيدًة من 
بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لزيادة 

محفظة االلتزامات بتكلفة أقل، مع إعطاء 
األولوية إلدارة العالقات الوثيقة مع 

العمالء والتواصل الفعال معهم لزيادة 
حصتنا من االحتياجات المصرفية لعمالئنا 

وتعظيم حصتنا السوقية اإلجمالية.
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النهوض بأجندة التحّول الرقمي 
 بالبنك

كان االرتقاء المستمر بطموحاتنا نحو 
التحّول الرقمي أحد الموضوعات 

المستمرة على مستوى البنك في عام 
2021، حيث أسفرت استثماراتنا الحديثة في 

طائفة متنوعة من مبادرات التحّول 
الرقمي عن زيادة معدل االنتقال إلى 
القنوات المصرفية الرقمية بين شرائح 

عمالئنا األساسيين.

وتواَصل االنتقال من نقاط اتصال العمالء 
المباشرة إلى نوافذ الخدمة عبر اإلنترنت 

بين عمالء الخدمات المصرفية لألفراد على 
قدم وساق في عام 2021، الذي ُتّوج 

بإنجاز تاريخي تحقق في مشروع التحول 
لوحدة الخدمات المصرفية اإللكترونية، 

الذي شهد تحويل فرع مادي يعمل بكامل 
وظائفه في العين إلى فرع رقمي في 

الربع األخير.

ويشتمل مفهوم وحدة الخدمات 
 Get المصرفية اإللكترونية على جدار

Connected، الذي يدعم الترابطية بين 
الشاشة والهاتف الجوال لتوفير تشكيلة 

كاملة من الخدمات المصرفية. عالوة على 
ذلك، أضفت الوتيرة المتسارعة ألنشطتنا 

للتحول الرقمي كفاءة متزايدة على 
عمليات مجموعة الخدمات المصرفية 

للشركات، مما عزز جودة خدمات العمالء 
عبر جميع منتجات المعامالت المصرفية.

 دعم موظفينا وحمايتهم
ظلت صحة موظفينا وعمالئنا وسالمتهم 
ورفاههم من االعتبارات األساسية للبنك 

التجاري الدولي طوال عام 2021، حيث 
تمخضت سالالت “كوفيد-19” الجديدة عن 

المزيد من االضطراب خالل العام. وقد 
واصلنا تنفيذ حمالت التطعيم الشاملة 

والتدابير الوقائية لكي يعود موظفونا 
بأمان إلى مكاتبهم.

كما حافظنا أيضًا على ترتيبات العمل المرنة 
وعن ُبعد، عند اللزوم، وواصلنا االستثمار 

بكثافة في البنية التحتية التكنولوجية 
لضمان صمود عملياتنا واستمرار خدمات 

عمالئنا دون انقطاع.

 تمهيد الطري�ق للنمو المستدام 
 في 2022

يستهل البنك التجاري الدولي عام 2022 
بالمضي على مسار نمو قوي، حيث 
نواصل التركيز على األسس الرئيسية 

لربحيتنا طويلة األمد ومجموعتنا الشاملة 
من المبادرات الرامية إلى بناء بنك 

المستقبل.

وفيما نستهل هذه المرحلة الحافلة 
بالنمو، سنواصل بناءنا على النجاح الذي 

حققناه في تنويع محفظة مجموعة 
الخدمات المصرفية للشركات، مع استفادتنا 

في الوقت نفسه من التحسن في فرص 
البيع والتنوع في تسويق المنتجات 

مستقبالً.

ونلتزم بمواصلة تعزيز خدمتنا التي ترّكز 
على العمالء من خالل التحول الرقمي 

التدريجي لقنواتنا المصرفية، مع التركيز 
المنسق على تلبية المتطلبات الناشئة 
للعمالء من الشركات وأصحاب الثروات.

وفيما ننمو مع نمو عمالئنا، ونخفف في 
الوقت نفسه من المخاطر لتحقيق القدرة 

على الصمود في بيئة متقلبة، سيفي 
البنك التجاري الدولي بالتزاماته بتحقيق 

عائدات طويلة األمد ومستقرة ومربحة 
بشكل متزايد لمساهمينا.

 شكر وتقدير
فيما نستعرض إنجازاتنا الواسعة في عام 
2021 ونتهّيأ لالستفادة من الزخم القوي 

لتحقيق مزيد من النمو في العام المقبل، 
أوّد اإلعراب عن تقديري لمصرف اإلمارات 
العربية المتحدة المركزي على دعمهم 

المستمر وإرشاداتهم، ومساهمينا 
ومجلس اإلدارة وعمالئنا على ثقتهم 

الدائمة في البنك التجاري الدولي وفي 
رؤيتنا لبنك على أهبة االستعداد 

للمستقبل.

كما أدين أيضًا بالشكر لمساهمينا على 
دعمهم المستمر، ولموظفينا المخلصين 

في عموم البنك على التزامهم 
وتفانيهم لتحقيق أهدافنا الجماعية في 

عام آخر مفعم بالتحديات.

معًا نواصل بناء البنك التجاري الدولي 
المستقبلي كفريق متماسك وموّحد 

ومهّيأ القتناص الفرص المتعددة المتاحة 
في مجالنا السريع التغير في السنوات 

المقبلة.

 علي سلطان ركاض العامري
الرئيس التنفيذي
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04
مجلس اإلدارة

واإلدارة التنفيذية

مجلس اإلدارة
)حتى نهاية ديسمبر 2021(

السيد سيف علي الشحي
رئيس مجلس اإلدارة

السيد علي راشد المهندي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد مبارك بن فهد المهريي
عضو مجلس إدارة

اآلنسة ميثاء سعيد الفالسي
عضو مجلس إدارة

الدكتور غيث هامل الغيث القبيسي
عضو مجلس إدارة

السيد فيصل علي التميمي
عضو مجلس إدارة

السيد حمد صالح الرتكيت
عضو مجلس إدارة

السيد محمد علي عبداهلل مصبح النعيمي
عضو مجلس إدارة

اإلدارة التنفيذية
)حتى نهاية ديسمبر 2021(

علي سلطان ركاض العامري
الرئيس التنفيذي

بونيت تشاوال 
المسؤول الرئيسي للمالية

رنده كريدية 
المسؤول الرئيسي إلدارة المخاطر

إيفري�ن ألتيوك 
المسؤول الرئيسي للعمليات

هاشم محمد علي أبوحنك 
المسؤول الرئيسي إلدارة االئتمان

كومار ماهاباترا
رئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات

حسنني علي
رئيس إدارة الخدمات المصرفية لألفراد

توفيق عدنان زويد
رئيس اإلدارة القانونية

حال روحي الصفدي
أمين السر

ديفيد أبراهام بيج
رئيس إدارة االمتثال

زياد عبد الغني
رئيس إدارة التدقيق الداخلي

جيوفاني إيفردوي�ن
رئيس إدارة االستراتيجيات والتحول المؤسسي
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05
اسرتاتيجيتنا
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ترت�كز االسرتاتيجية 
المؤسسية للبنك التجاري 
الدولي على ثالثة محاور - 
التنظيم والرتكيز والنمّو - 

لوضع البنك على مسار 
النمو المستدام وخلق 

القيمة لمساهمينا 
وموظفينا وعمالئنا 

والمجتمع بأكمله.

التنظيم
تحسين تخصيص رأس المال.  •

تعزيز جودة األصول.  •
تحسين كفاءة التكلفة.  •
تحسين قنوات التوزيع.  •

تحسني تخصيص رأس المال
سنخصص رأس المال في المجاالت التي توفر أعلى   •

عائدات من مخاطر محددة.
سنواصل العمل في مجموعة الخدمات المصرفية   •

للشركات على ترشيد محفظة القروض.
سنركز في مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد على   •

المطلوبات والقروض المضمونة.
سنتخلص من األصول غير األساسية ونعيد تخصيص رأس   •

المال في األصول ذات العائد المرتفع.

تعزي�ز جودة األصول
سنركز على تحسين عائدات رأس المال المعدلة • 

بالمخاطر.
 سنقوم بزيادة نسبة القروض المضمونة وتقليل • 

االعتماد على القروض غير المضمونة.

تحسني كفاءة الت�كلفة
سنقوم بتحسين نسبة الدخل إلى التكلفة من خالل • 

تحقيق توفير مستدام في التكاليف، عدا عن تحسين 
وتبسيط ورقمنة العمليات، وتعزيز اإلنتاجية.

سنستمر في إعادة تصميم فروعنا لتقديم أفضل • 
الخدمات لعمالئنا.

 سنعمل على تقليل مستوى البيروقراطية وتبسيط • 
عملياتنا وإجراءاتنا.
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الرتكيز
التركيز على العمالء والفئات ذات األولوية.  •

تحقيق التميز من خالل تجربة العمالء.  •

إقامة عالقات طويلة األمد وذات قيمة مضافة   • 
مع العمالء.

الرتكيز على العمالء والفئات ذات األولوية

•  سنطبق استراتيجية تركز بالدرجة األولى على “تجربة 
العمالء”، ونوفر خدمات عالية الجودة لشرائح العمالء 

المستهدفة.

•  سنجعل عمالءنا بوصلة ألعمالنا.

سنستمر ببناء عالقات طويلة األمد مع عمالئنا   •
 المستهدفين ألن تركيزنا األساسي يتمحور حول 

عالقتنا معهم.

النمو
تنويع وزيادة اإليرادات.  •

استقطاب العمالء ذوي اإلمكانات الصاعدة.  •

•  االستثمار في التقنيات الرقمية والخدمات المصرفية 
للعمالء الميسورين.

•  زيادة عروض المنتجات والخدمات.

•  االستثمار في موظفينا ومواطنينا ومجتمعنا.

تنويع وزيادة اإليرادات

سنواصل العمل على تعزيز شراكاتنا الحالية والتركيز   •
على نهج التنوع في تسويق المنتجات. 

•  في الخدمات المصرفية المقدمة للشركات، سنعمل 
على توسيع قاعدة عمالء النخبة من خالل عمليات 
استقطاب عمالء جدد وترسيخ عالقاتنا مع العمالء 

الحاليين.

في الخدمات المصرفية المقدمة لألفراد، سنواصل   •
تطوير قاعدة عمالء “CBI First”. وسنركز على مواصلة 

بناء وتطوير خدمة “CBI Edge” التي أطلقناها مؤخرًا 
لرفد نمو خدمات “CBI First” واستهداف كافة مراحل 

التعامالت مع عمالئنا المستهدفين.

•  سنعزز قدراتنا المصرفية الرقمية، فلن تقتصر قنواتنا 
الرقمية على خدمة عمالئنا الحاليين بشكل أفضل فقط، 

بل سنوظفها الستقطاب عمالء جدد أيضًا.

سنرفع حجم إيراداتنا من خالل تنمية األصول والخدمات   •
والحلول والمنتجات المدرة للعموالت من خالل تنمية 

األصول والعموالت عن طريق الحلول والمنتجات 
كالخدمات التجارية والمعامالت المصرفية وإدارة النقد 

وصرف العمالت األجنبية والتحويالت المالية والتأمين.

 االست�ثمار في موظفينا ومواطنينا ومجتمعنا

سنحرص على االستثمار في بناء قدرات موظفينا،   •
ووضع وتنفيذ استراتيجيات عالمية المستوى إلدارة 

المواهب والتعلم والتطوير.

سنستمر في التركيز على استراتيجيتنا للتوطين   •
باعتبارها إحدى أهم أولوياتنا.

سنعمل على إحداث نقلة في ثقافة البنك إلرساء   •
ثقافة تركز على العمالء والتعاون والعمل بروح 

الفريق الواحد وتعزيز األداء.

سنواصل االستثمار في تنمية ودعم المجتمع   •
 والمساعدة في دفع عجلة النمو االقتصادي 

في دولة اإلمارات.
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06
 نظرة عامة 
 على أداء 

وحدات األعمال
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نجحت إدارة الخدمات المصرفية للشركات خالل العام 2021 في االستفادة من بوادر االنتعاش االقتصادي المشهود على مدار 
العام، حيث استمرت في تطبيق نهجها الفعال للتواصل االستباقي مع العمالء واإلدارة الواعية للسيولة منذ بدء الجائحة.

استفدنا من األسس الراسخة التي 
أرسينا أسسها في العام السابق 

للعودة إلى مسار النمو.
“ “

إدارة الخدمات المصرفية للشركات، الخزينة واألسواق

أداء إدارة الخدمات المصرفية 
 للشركات في عام 2021

استفادت إدارة الخدمات المصرفية 
للشركات من األسس الراسخة التي أرست 
أسسها في العام السابق للعودة إلى 

مسار النمو، مع عودة النشاط في جميع 
القطاعات تدريجيًا إلى مستويات ما قبل 
الجائحة في عام 2021، مدعومًا بارتفاع 

معدالت التطعيم والعودة إلى األعمال 
التجارية اليومية، وكذلك بدعم من 

اإلطالق الناجح لمعرض إكسبو 2020 دبي.

 نجحت اإلدارة في موازنة عملياتها من 
خالل تنفيذ استراتيجية تجمع بين اإلقراض 

المشروط بضمانات صارمة واإلقراض 
منخفض المخاطر. تستهدف االستراتيجية 

الجهات الحكومية ومجموعة كبيرة من 
كيانات القطاع العام، وجاءت بالتزامن مع 

بدء انتعاش وتيرة المشاريع، مما عزز نمو 
محفظة أصول البنك ومكنه من استقطاب 

عمالء جدد وتحقيق مستويات إقراض 
استثنائية في الربع األخير من عام 2021.

وكّملنا هذا النهج بتركيزنا المتواصل على 
المحافظة على مستويات السيولة، إذ 

اختتمنا العام بنسب قياسية فيما يتعلق 
باألصول السائلة المؤهلة والتي بلغت 
3,870 مليون درهم إماراتي )21.58%(. 

وفي ظل االزدياد المحتمل لسعر الفائدة 
في المستقبل القريب، تمنح هذه السيولة 

الفائضة للبنك التجاري الدولي الثقة 
والمرونة للتكّيف مع بيئة ذات معدالت 

فائدة أعلى.

بلغ صافي الدخل اإلجمالي إلدارة الخدمات 
المصرفية للشركات 228.9 مليون درهم 
إماراتي في عام 2021، مقارنًة بصافي 

الدخل البالغ 279.2 مليون درهم إماراتي 
في العام السابق، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 

%18 عن عام 2020.

 وقّدم نهج »بطاقة األداء المتوازن« 
الذي بدأنا تطبيقه في عام 2020 لقياس 

مؤشرات األداء الرئيسة بطريقة أكثر 
فعالية ودقة، صورة جلّية عن أداء إدارة 
الخدمات المصرفية للشركات على مدار 

العام. ويستفيد هذا النهج القائم على 
أفضل الممارسات من المقاييس 

المعتمدة على األداء المالي والمؤشرات 
غير المالية التي تعكس تطور لوائح 

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
والمعايير المرجعية األشد صرامة فيما 

يتعلق باالمتثال.

 التواصل مع العمالء بكفاءة وفعالية
يظل التواصل الفعال مع العمالء محط 

تركيز إدارة الخدمات المصرفية للشركات، 
ونواصل استكشاف ووضع وسائل تواصل 
مبتكرة لبلوغ أقصى درجات الفعالية مع 

تقديم إدارة عالقات عمالء استثنائية 
لفهم المتطلبات فهمًا سليمًا وتقديم 

حلول مخّصصة.

لم تتوقف مسيرتنا في التحول التقني 
واالبتكار على مستوى البنك في العام 

2021، حيث تضمن ذلك مشاركتنا بحانب ستة 
من كبار الشركاء المصرفيين في منصة 

 ،UAE Trade Connect التجارة الرقمية
وهي منصة التمويل التجاري الوطني 

التي تتولى إدارتها شركة »اتصاالت«. 

وتستفيد المنصة من تقنية البلوك تشين 
في مجال الخدمات التجارية للتثبت 

والتحقق من صحة الوثائق التجارية 
ومكافحة عمليات االحتيال والتقليل من 

معدل األوقات الالزمة لإلنجاز، مع تقديم 
خدمة تتسم بالفعالية والسالسة 

لشركائها المصرفيين.

واصلنا نهجنا الملتزم للتواصل مع العمالء 
في عام 2021، األمر الذي أدى إلى زيادة 
إقبال العمالء على خدماتنا وبالتالي تعزيز 
حصتنا من نفقاتهم، في حين أدى تسارع 

وتيرة جهودنا لتطوير الحلول والبنية 
التحتية التقنية والرقمية إلى زيادة كفاءة 
عمليات إدارة الخدمات المصرفية للشركات 

وتحسن جودة الخدمة على مستوى 
جميع منتجاتنا المصرفية الحالية الخاصة 

بالمعامالت.

قّدمت التحسينات التقنية التي أدخلناها 
خالل فترة جائحة كوفيد19- منصة قّيمة 

يمكن من خاللها تحقيق استمرارية 
األعمال في ِخَضم الصعوبات منقطعة 

النظير التي تواجه القطاع المصرفي. ولكن 
مع ارتفاع معدالت التطعيم، أتاحت العودة 

إلى التفاعل المباشر مع العمالء 
األساسيين من خالل نموذج عمل هجين 

يجمع بين اللقاء الفعلي وعن بعد ابتداًء 
من الربع الثالث من عام 2021 فرصًة سانحًة 
لتسريع نمو أعمالنا خالل النصف الثاني من 
العام باالستفادة من عالقاتنا الوطيدة مع 

العمالء األساسيين.

وساعد نموذج العمل الجديد الذي يوازن 
بين قنوات االتصال الرقمية الديناميكية 
والتفاعل المباشر الذي كان سائدًا خالل 

فترة ما قبل الجائحة، على وضع نهج فّعال 
للتواصل بحيث يكون محور تركيزه العمالء، 

دون إهمال الطبيعة الشخصية التي تتسم 
بها عالقاتنا مع عمالئنا.
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إدارة الخدمات المصرفية للشركات 
 في عام 2022

نظرًا لتسارع وتيرة زخم األعمال في العام 
الجديد، وباالستفادة من مجموعة كبيرة 

من الفرص التي ظهرت في النصف الثاني 
من عام 2021، نتوقع حدوث تحسن هائل 

طوال عام 2022. وتتبوأ إدارة الخدمات 
المصرفية للشركات موقعًا مثاليًا 

لالستفادة من هذا االنتعاش والنمو 
المحتمل لتستكمل التقدم المحرز في 

مختلف جوانب أعمالنا.

واستنادًا إلى النجاح الذي حققته اإلدارة 
في الموازنة بين التفاعل الفعلي 

واالفتراضي مع العمالء، فإننا نتوقع 
عملية ترقية واسعة النطاق لنظام تقنية 
المعلومات في عام 2022 لدعم نموذج 

عملنا الهجين، مما سيخلق خدمة شخصية 
مدعومة بتحسين كبير في التكلفة. 

وتعكس هذه الجهود التركيز الكبير في 
البنك على تطوير منظومة تقنية 

المعلومات باعتبارها عنصرًا أساسيًا في 
ثقافة عملنا وإجراءاتنا.

تظل إدارة الخدمات المصرفية للشركات، 
في المقام األول، ملتزمة بنهجنا الفّعال 

لتطوير األعمال وإدارة العالقات والتي 
سنواصل من خاللها تحسين جودة أصولنا 

باستقطاب أصول جديدة عالية الجودة، مع 
تحسين رأس المال أيضًا والمساهمة في 

تعزيز نمو إيرادات البنك عمومًا.

 الخزينة واألسواق
ظّلت الخزينة ملتزمة باستراتيجيتنا في 

إدارة السيولة المتزنة والتقليل من تكاليف 
االحتفاظ بالودائع طوال عام 2021، ما أثمر 

عن زيادة صافي دخل القسم بنسبة 
%42.4 مقارنًة بعام 2020.

وبينما أدى طول أمد آثار الجائحة إلى 
حدوث انخفاض عام في النشاط 

االقتصادي خالل العام، والذي أثر بدوره 
على مبيعات قسم الخزينة، فقد أتاح لنا 

انخفاض أسعار الفائدة زيادة مستوى 
التزاماتنا بتكلفة أقل، مما قلل بشكل أكبر 

من تكلفة االحتفاظ بالودائع لدى البنك.

ولم يطرأ تغيير على تركيزنا االستراتيجي، 
إذ واصلنا إيالء األولوية إلدارة العالقات 

الوثيقة والتفاعل مع عمالئنا لزيادة حصتنا 
السوقية إلى أقصى حد. وارتفع صافي 
دخل قسم الخزينة لعام 2021 إلى 98.5 

مليون درهم إماراتي، مقارنًة مع 69.2 
مليون درهم إماراتي في عام 2020.

ومع دخولنا عام 2022، سيواصل قسم 
الخزينة في البنك التجاري الدولي 

ممارسة اإلدارة المتزنة للسيولة لمواجهة 
التشديد المتوقع للسياسة النقدية 

العالمية خالل العام الجاري، مع مواصلة 
الجهود للحد من تكلفة االحتفاظ بالودائع 
لدى البنك. وسنزيد من تركيزنا أيضًا على 

تنمية اإليرادات من صرف العمالت األجنبية 
وزيادة حجم محفظة الدخل الثابت الخاصة 
بنا بجانب معالجة مخاطر التركيز أيضًا في 

محفظة التزاماتنا.
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في وسط اضطرابات األسواق التي استمرت في فرض تحدياتها خالل عام 2021، واصلت إدارة الخدمات المصرفية لألفراد في البنك 
التجاري الدولي تنفيذ اسرتاتيجية البنك من خالل إجراء تحسينات كبرية عرب جميع األهداف السنوية وتحقيق تقدم كبري في تعزي�ز 

طموح التحول الرقمي وإبراز عروض المنتجات والخدمات عالية الجودة.

ولم تزل الشرائح الجديدة لقاعدة العمالء تشكل إحدى مجاالت الرتكيز الرئيسية للمجموعة، حيث يواصل البنك التحول من نظام 
الشريحة الواحدة ويشهد نموا مستمرا في شريحتي العمالء أصحاب الرثوات “CBI First” و”CBI Edge”، مع االستفادة من بدء 

تعافي األسواق في عام 2021. نتيجة لذلك فإن غالبية العمالء الذين انضموا للبنك خالل عام 2021 كانوا ضمن الشرائح المستهدفة 
المتمثلة في العمالء أصحاب الرثوات واألعمال التجارية والفئات ذات األولوية.

إدارة الخدمات المصرفية لألفراد

 أداء إدارة الخدمات المصرفية لألفراد في 2021
حققت إدارة الخدمات المصرفية لألفراد نتائج مبهرة وشهدت 

عامًا ناجحًا للغاية خالل 2021، حيث تجاوزت جميع مؤشرات األداء 
الرئيسية السنوية وسجلت تعافيًا كبيًرا وناجحًا من البيئة 

المضطربة التي خلفتها الجائحة.

بلغ صافي الدخل اإلجمالي إلدارة الخدمات المصرفية لألفراد 72.3 
مليون درهم إماراتي في عام2021، مقارنة بصافي دخل إجمالي 
91.5 مليون درهم إماراتي في عام 2020، وهو ما يمثل انخفاًضا 
بنسبة %21 عن عام 2020. وانخفضت المخصصات إلى 22.2 مليون 

درهم إماراتي مقارنة مع 57 مليون درهم إماراتي في العام 
السابق. في حين ارتفعت نسبة الحسابات الجارية وحسابات 

التوفير إلى %75.9 مقارنة بنسبة %73.6 في عام 2020.

كما نجحت إدارة الخدمات المصرفية لألفراد في زيادة التمويل 
الفعال من حيث التكلفة للبنك من خالل إضافة عمالء أفراد جدد 

في عام 2021 وزيادة قاعدة العمالء أصحاب الثروات، ما ساهم 
في تعزيز مصادر اإليرادات.
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 تسريع عملية التحول الرقمي
مع استمرار جائحة كوفيد-19 في التأثير 

على موظفينا وعمالئنا وغيرهم من 
األطراف المعنية، فقد تمسكنا بالحرص 

على تطبيق مجموعة شاملة من تدابير 
الصحة والسالمة عبر شبكة فروعنا مع 

تسريع التحول الرقمي، بما يتماشى مع 
احتياجات عمالئنا وخطة البنك الرقمية.

على الرغم من استمرارنا في تقديم كافة 
عروض الخدمات من خالل مراكز اتصاالت 

خدمة العمالء الفعلية في الفروع، إال أنه 
استجابًة لالنقطاع المستمر لألعمال 

اليومية فقد واصلنا أيًضا تشجيع عمالئنا 
على إجراء المعامالت عبر قنوات اإلنترنت 
والهاتف المحمول، األمر الذي أدى إلى 

مزيدًا من البعد عن مراكز اتصاالت خدمة 
العمالء المادية وتقليل اإلقبال على 

الفروع. كما تم استكمال نوافذ الخدمات 
عبر اإلنترنت من خالل مركز االتصال وخدمات 

الّصراف اآللي )ATM’s( وأجهزة اإليداع 
.)CCDM’s( النقدي والشيكات

دعمًا للتحول إلى القنوات الرقمية، وإنجازًا 
لخطوة كبيرة في مشروع وحدات 

الخدمات المصرفية اإللكترونية )EBU(، فقد 
قمنا بتحويل فرع مادي يقدم كامل 

الخدمات في مدينة العين إلى فرع رقمي 
في الربع الرابع من عام 2021، حيث أصبح 

يقدم خدماته على مدار الساعة طوال 
أيام األسبوع جاعالً العمالء محورًا للحل 

الجديد. ويتميز مفهوم وحدة الخدمات 
 Get« المصرفية اإللكترونية بجدار

Connected« الخاص بالبنك، والذي يدعم 
اتصال الشاشة بالهاتف المحمول لتوفير 

مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية.

ولتعزيز تقديم خدمات البنك عبر اإلنترنت، 
أدخلت إدارة الخدمات المصرفية لألفراد 

خاصية تحديث تفاصيل االتصال الشخصية 
من خالل قناة الخدمات المصرفية عبر 

اإلنترنت الخاصة بالبنك لجمع بيانات االتصال 
الحديثة عبر الهاتف والبريد اإللكتروني 

دون الحاجة إلى زيارة العمالء لفروع 
البنك، وتحويل عمليات تسوية القروض 

إلى النمط الرقمي بنجاح، وتقديم خدمة 
التبرع عبر قنوات البنك لدعم المدفوعات 

الخيرية للهالل األحمر اإلماراتي.

ٌن كبري في  منتجات جديدة وتحسُّ
 الكفاءة

طرحنا خالل عام 2021 عروضًا ترويجية 
لمعدالت فائدة القروض العقارية 

الستقطاب طلبات تمويل جديدة، مما أثمر 
عن استقطاب العديد من طلبات التمويل 

العقاري الجديدة بقيمة بلغت 112 مليون 
درهم إماراتي. وساعد برنامجنا القوي 

لالحتفاظ بالعمالء في الحد من استنزاف 
محفظتنا التمويلية.

قمنا أيضًا بتنفيذ التكامل مع هيئة اإلمارات 
للهوية كجزء من مشروع أجهزة اإليداع 

النقدي والشيكات لتحديد هوية 
المودعين وفقًا لتشريعات مكافحة غسيل 
األموال، ما يجعل قراءة الهوية اإلماراتية 

إلزاميًا عند إجراء اإليداعات النقدية عبر 
قناة أجهزة اإليداع النقدي والشيكات. 

وإجماالً، تجاوز وقت تشغيل أسطول 
أجهزة الصرافات اآللية / أجهزة اإليداع 

النقدي والشيكات ٪98 على مدار العام 
مما يعكس حرصنا على حصول عمالئنا 

على الدعم والخدمة التي يحتاجون إليها.

 الخدمات المصرفية لألفراد في 2022
من المنتظر خالل عام 2022 أن تستمر 

إدارة الخدمات المصرفية لألفراد في البنك 
التجاري الدولي في البناء على األسس 

الصلبة التي تحققت في عام 2021 من 
خالل توفير سيولة وتمويل مستقرين 

وفعالين من حيث التكلفة من خالل نمو 
الحسابات الجارية وحسابات التوفير، 

واالستفادة من التوسع المستمر في 
 CBI« شريحتي العمالء أصحاب الثروات

.»CBI Edge»و »First

وسعيًا وراء هدفنا الرئيسي المتمثل في 
تقديم تجربة عمالء ال مثيل لها من البداية 
إلى النهاية، فإن التحول الرقمي ستزداد 

وتيرته في العام المقبل، حيث سنعمل 
على تحويل المزيد من عمالئنا إلى 

القنوات الرقمية، والتوسع في تقديم 
الخدمات الفعالة عن ُبعد، وتطوير الفرص 

إلدخال المنتجات الرقمية المحسنة.

وسوف تواصل إدارة الخدمات المصرفية 
لألفراد مساعي تحقيق أهداف مشروع 

وحدة الخدمات المصرفية اإللكترونية عبر 
تحويل فروع جديدة للنمط الرقمي في 

نفس الوقت الذي نسعى فيه الستكشاف 
مفاهيم الفروع الرقمية. وسوف تقدم 

أيضًا نموذج جديدًا ألجهزة اإليداع النقدي 
والشيكات لتوسيع نطاق تواجد البنك في 
جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وتوفير وظائف الخدمة الذاتية الموسعة 

لتسهيل تحول المعامالت المادية في 
الفروع إلى القنوات اإللكترونية، مما 

يؤدي إلى ترشيد التكاليف التشغيلية.

ونخطط إلطالق عملية تأهيل رقمية كاملة 
للعمالء الجدد في العام المقبل باإلضافة 

إلى إتاحة عملية تقديم طلبات الحصول 
على القروض بشكل رقمي شبه فوري 

لبطاقات االئتمان وقروض الرهن العقاري. 
وسنستمر أيضًا في تحسين تصاميم 

فروعنا لنقدم لعمالئنا تجربة ال مثيل لها 
ُر  ورحلة ممتعة عند زيارتهم لنا.نحضِّ

إلطالق مجموعة متميزة من المنتجات 
والخدمات خالل العام 2022. 
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موظفونا
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يكّرس البنك التجاري الدولي نفسه إلرساء معاي�ري منقطعة النظري للسالمة في مكان العمل ومواصلة التنمية المهنية والرضا عن 
العمل بالمحافظة على بيئة عمل جذابة وداعمة بشكل متزايد لجميع موظفينا.

موظفونا

وفي عام آخر اتسم بالتهديد المستمر 
من جائحة »كوفيد19-«، واصل البنك 

التجاري الدولي حماية موظفيه وعمالئه 
من الفيروس، مع المحافظة على حزمة 

ديناميكية من ترتيبات العمل المختلطة 
لضمان المرونة المتزايدة لموظفينا.

يحتل موظفونا صميم االستراتيجية 
الشاملة للبنك التجاري الدولي ورؤيته 

للنمو والنجاح مستقبالً. وبالتالي ظلت 
صحتهم وسالمتهم ورفاههم محور 

تركيزنا األساسي طوال عام 2021، حيث 
بدأنا في العودة تدريجّيًا إلى ترتيبات 

العمل المعتادة قبل الجائحة، مع مراعاة 
الشواغل المحيطة بمتحورات كوفيد19- 
الجديدة في ظل تسارع وتيرة التعافي 

االقتصادي.

المرونة والقدرة على الت�كيف في 
 عام 2021

في أعقاب الصدمات والتحديات التي 
واجهت األفراد والشركات حول العالم 
والناشئة عن تفشي الجائحة في عام 
2020، شهد العام الماضي عودًة إلى 
العمليات الطبيعية في أسواقنا، على 

الرغم من استمرار التهديد.

وباالستفادة من مرونتنا وقدرتنا على 
التكيف وخبراتنا، باإلضافة إلى بنيتنا التحتية 

القوية وسياساتنا الخاصة بالموارد 
البشرية، استثمرنا هذا االنتعاش لتنفيذ 

االستراتيجية المؤسسية للبنك، التي تؤكد 
على رسالتنا الستقطاب المواهب 

األساسية واالحتفاظ بها في عموم 
أقسام البنك، مع االرتقاء بمهارات القوى 
العاملة في البنك من خالل طائفة شاملة 

من برامج التدريب والتنمية المهنية 
وبرامج الحصول على الشهادات.

ونفخر بتوسيع نطاق الشهادات المعترف 
بها عالمّيًا التي حصل عليها موظفونا 

وتغطي جميع جوانب أعمالنا وتقف 
شاهدًا على خبرات موظفينا وإنجازاتهم 

مع التركيز على االمتثال والمخاطر 
واألعمال.

وتسارع زخم مبادراتنا للموارد البشرية في 
عام 2021، مدعومًا بأساليب العمل 

الجديدة التي تقدم مزيدًا من المساندة 
لموظفينا، مع استقطاب المواهب في 

الوقت نفسه في سوق تنافسية تتسم 
بتسارع التوظيف وتطور منشآت األعمال 

الجديدة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، مما يستلزم بذل جهود متضافرة 

لالحتفاظ بأرقى المواهب واستقطاب 
الموظفين األساسيين لشغل المناصب 

المهمة.

ويتجلى هذا في قرارنا أن نقود القطاع 
بكوننا البنك الوحيد الذي يلتزم بتطبيق 
نظام العمل لمدة نصف يوم في أيام 

الجمعة، بما يتماشى مع سياسات العطلة 
األسبوعية الجديدة التي أعلنتها حكومة 

دولة اإلمارات لعام 2022.

كما يمثل تقدمنا الجوهري في إطالق 
البنية التحتية الرقمية القابلة للتكيف أيضًا 

ميزة تنافسية رئيسية في هذا الصدد، 
حيث يسعى المتقدمون الموهوبون إلى 
المزيد من المرونة بما يتناسب مع التحول 

في ممارسات العمل المستلهمة من 
القيود التي فرضتها الجائحة ابتداًء.

وفي الوقت نفسه، أسفر تقدمنا الرقمي 
أيضًا عن تخفيف المخاطر بمزيد من 

الفعالية لضمان سالمة الموظفين 
ومواصلة األعمال المصرفية مستقبالً.

وتعكس هذه الجوانب الركائز األساسية 
الستراتيجية الموظفين بالبنك، التي تستند 

إلى الركائز األساسية المتمثلة في 
االنتقال والقدرة على التكيف والمرونة، 

فيما نعكف على إنشاء قسم موارد 
بشرية منفتح ومتعاطف ويهدف إلى 

تحقيق تجارب فردية هادفة تضمن مزايا 
عمل ناجحة ومتسقة للموظفين.

 اسرتاتيجية الموظفني وقيم البنك
ال تزال أنشطتنا المعنية بالموارد البشرية 

تسترشد بقيمنا الرئيسية المتمثلة في 
»المتابعة والتركيز على العمالء والثقة«. 
واستمر هذا النهج القوي، الذي انطلق 

في عام 2019، في تحسين تركيز مبادراتنا 
طوال عام 2021 إلرساء والمحافظة على 
مزايا عمل جذابة بشكل متزايد للموظفين.

واشتمل التقدم االستراتيجي نحو هذا 
الهدف على ورش عمل وفرص تعلم 

وأنشطة مشاركة للموظفين بغية تعزيز 
نشر قيمنا في عموم البنك التجاري 
الدولي، بمساندة من دمج إطار عمل 

المتابعة والتركيز على العمالء والثقة عبر 
تقييمات األداء.

ويواصل البنك التجاري الدولي تكريس 
موارد كبيرة لتحويل البنك إلى مؤسسة 

مستندة إلى األداء بشكل متزايد، وتحديد 
األهداف، وضمان وضوح اإلجراءات، وزيادة 

الشفافية والمتابعة بين موظفينا.

يواصل البنك التجاري الدولي 
تخصيص موارد كبرية لضمان تحوي�ل 

البنك إلى مؤسسة قائمة على 
األداء بشكل متزايد.

“
“
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وتعتبر قيم المتابعة والتركيز على 
العمالء والثقة متأصلة أيضًا بعمق في 

عملياتنا الستقطاب المواهب، األمر الذي 
نستطيع معه تحديد الموظفين الجدد 

بنجاح وتقديم اإلرشاد بخصوص ثقافتنا 
وقيمنا.

وواصلنا أيضًا تنفيذ مجموعة من المبادرات 
التي تركز على العمالء، وتجديد فروعنا 

لتقديم تجارب أفضل لعمالئنا، وعملنا على 
تعزيز ثقافة مكان العمل بالبنك لخلق 

مجتمع واحد يقوم على التعاون والتضافر 
لتنمية الثقة بين عمالئنا والمجتمع 

المحلي.

 بيئة عمل متنوعة ومنصفة
باإلضافة إلى توفير مستوى استثنائي 

من رضا الموظفين وآفاق التدّرج 
الوظيفي، يسعى البنك التجاري الدولي 

جاهدًا لضمان مكان عمل منصف ومرٍض 
لموظفينا يقوم على �أسس اإلنصاف 

والتنوع. وحتى نهاية العام، قمنا بتعيين 
392 موظفًا عبر عملياتنا ينتمون إلى 34 

جنسية، بنسبة توطين %22. وشّكل الزمالء 
الذكور %58 واإلناث %42 من القوة 

العاملة بالبنك في عام 2021.

وكّثف البنك مبادرات التوطين في عام 
2021، األمر الذي يمثل انعكاسًا للتركيز 
الوطني على تنمية وتنويع المواهب 

والكفاءات اإلماراتية في القطاع الخاص. 
وضاعفنا جهودنا لتوفير التدريب واالرتقاء 
بمهارات زمالئنا من المواطنين اإلماراتيين 

من خالل برنامجنا »االعتماد على القادة 
المصرفيين«، مع التركيز على التعلم 

والتطور لضمان استمرارنا في استقطاب 
المواهب والكفاءات الوطنية األساسية 

وتدريبها واالحتفاظ بها.

 وُتعتبر مزايا العمل المنصفة للموظفين 
عامالً رئيسّيًا في سعينا لتحقيق هدفنا 

المتمثل في استقطاب المواهب 
والكفاءات المناسبة بما يتالءم مع ثقافتنا 

وأهدافنا مستقبالً. وقد واصلنا تركيزنا 

على إدخال تحسينات على نظام المكافآت 
الشاملة بالبنك في عام 2021، حيث ال 

تقتصر فلسفتنا في المكافأة على 
التعويض وحده، بل تمتد أيضًا إلرساء 

مجموعة شاملة من المزايا لضمان حزمة 
شديدة التنافسية.

وهذا يتضمن المزيج الصحيح من بيئة 
العمل المفضية إلى النمو الشخصي، 

وبروتوكوالت الصحة والسالمة الصارمة، 
والرعاية الشاملة للموظفين، وفرص 

العمل المرنة، والمزايا التنافسية، وفرص 
التعلم االستثنائية. وقبل هذا كله، نهدف 

إلى بناء مجتمع مؤسسي ديناميكي 
وتنافسي لتلبية متطلبات سوق المواهب.
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“

“

 دراسة حالة موظف:
توفير تجارب هادفة وتقّدمية لموظفينا

االسم والوظيفة الحالية: صفية عباس، رئيس إدارة المخاطر االئتمانية لألفراد

مدة الخدمة: 19 سنة

الجنسية: إماراتية

أول وظيفة في البنك: مشرفة بمركز البطاقات

الجانب المفضل للعمل في البنك التجاري الدولي: “كل من في البنك تجمعهم رؤية 
واحدة، ودائمًا ما ُيلهم بعضنا بعضًا لتحقيق أقصى إمكاناتنا. ونحظى ببيئة تعاونية، 

وهناك فرص كثيرة للعمل مع مختلف اإلدارات وتوسيع نطاق مهاراتنا. أشعر وكأنني 
أتعلم شيئًا جديدًا كل يوم”.

التدّرج الوظيفي: “أعمل لدى البنك التجاري الدولي منذ عام 2003. وأتيحت لي فرص 
عديدة في مختلف األقسام، على مسار وظيفي تصاعدي، مما هّيأ لي تجارب تقدمية 

ومفعمة بالتحديات على مدى خدمتي التي دامت 19 عاما”.

التجربة العامة: “شهد البنك التجاري الدولي تطورًا جذرّيًا وبأكثر الطرق المشجعة 
الممكنة، وواجه تحديات عديدة في مختلف الجوانب المتعلقة بالخدمات المصرفية في 

الماضي. لكنه طالما كان منفتحًا جّدًا على األفكار الجديدة وشديد الترحيب بجميع أفراد 
عائلة البنك. وهناك أفكار كثيرة طرحها موظفون وُوضعت موضع التنفيذ، مما وّفر نطاقًا 

أوسع من أي وقت مضى. وما زال البنك التجاري الدولي يتطور ليصبح رائدًا للخدمات 
المصرفية التي ترّكز على العمالء في دولة اإلمارات”.
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إرساء مزايا عمل قوية للموظفني 
 في عام 2022

ال نزال ملتزمين ببناء الثقافة الصحيحة 
للدفع بالبنك ُقدمًا إلى المزيد من النجاح 
والتقدم في السنوات المقبلة. وهدفنا 

الذي نتخذه نبراسًا توفير مزايا عمل 
منقطعة النظير للموظفين من شأنها 
استقطاب العقول الشابة الديناميكية 

وأصحاب الخبرات المتمّكنين الذين يرسمون 
مستقبل القطاع المصرفي.

وتوفر ثقافتنا القوية نقطة االنطالق 
المثالية لتحقيق هذا الطموح، مما يوفر 
االستقرار والمساندة والمرونة للسماح 

لموظفينا بالنمو واالبتكار، وبالتالي يهّيئ 
للبنك االستفادة من الفرص الواسعة التي 

يتيحها قطاعنا سريع التطور.

 وتشمل المبادرات المعينة المقرر 
تنفيذها في عام 2022 أدوات جديدة 

لضمان كفاءة الحوار المتبادل مع 
موظفينا، مما يضمن االستماع الفعال، 

والتكيف مع احتياجاتهم، وتعزيز مشاركة 
الموظفين لالرتقاء بأعمالنا.

سنبني على استراتيجيتنا للتوطين من أجل 
تقديم المزيد من الدعم لمواطني دولة 
اإلمارات الذين يدخلون القطاع المصرفي 

وينخرطون فيه، مع المحافظة في الوقت 
نفسه على تركيزنا على إنشاء قاعدة 

مواهب شاملة ومتنوعة مستمدة من 
مجموعة من الخلفيات والقطاعات 

المتنوعة لدفع عجلة تقدم البنك.

واألهم من ذلك كله أن البنك التجاري 
الدولي سيمضي في طريقه نحو المزيد 

من التنافسية في سوقنا، مما يعزز 
قدرتنا على استقطاب المواهب األساسية 

من خالل توفير مزايا متنامية للموظفين 
تتمثل في المكافآت والخبرات والتدريب 

بما يتماشى مع متطلبات المشهد 
المصرفي المتطور والمتنامي واحتياجات 

أعمالنا المتغيرة.
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يولي البنك التجاري الدولي ومجموعة الشركات التابعة له أهمية كربى للحوكمة المؤسسية ودورها المحوري في تعزي�ز مكانته 
الرائدة على المستوي�ني المحلي والعالمي، وذلك من خالل االلتزام بإرساء ثقافة مؤسسية تحفز أعضاء مجلس اإلدارة والمديري�ن 

والموظفني على التقيد بالمبادئ العامة للسلوكيات المهنية السليمة. وتشمل الحوكمة المؤسسية مجموعة من اللوائح 
والتشريعات التي تنظم العالقة المهنية بني إدارة الشركة، ومجلس إدارتها والمساهمني وسائر الشركاء.

كما توفر الحوكمة المؤسسية اإلطار العام الذي يتم من خالله وضع أهداف الشركة وتحديد آليات تحقيق هذه األهداف ورصد 
ومتابعة األداء. والحوكمة المؤسسية الرشيدة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة ونهج لتفعيل الممارسات المهنية السليمة 

في المؤسسات المالية وقطاع البنوك بصفة عامة. ويعترب األمن واألداء المؤسسي السليم في البنك التجاري الدولي من الركائز 
األساسية لالستقرار المالي وإدارة أعمال البنك، ومن هنا ت�كمن أهمية الحوكمة الرشيدة في ترسيخ الثقة في السوق وضمان 

إرساء مبادئ النزاهة في العمل.

1. إطار الحوكمة المؤسسية في البنك التجاري الدولي

نؤمن في البنك التجاري الدولي إيمانًا راسخًا بأن الحوكمة المؤسسية الرشيدة تعد عنصرًا محوريًا لضمان تحقيق النجاح ودعم النمو 
على المدى البعيد، وقد جاءت النجاحات التي حققها البنك التجاري الدولي كنتيجة مباشرة الستراتيجيات العمل الرئيسية التي 

ينتهجها البنك، والتي تشمل التزام مجلس اإلدارة باالرتقاء بجودة تقارير المالية وتعزيز نزاهتها وشفافيتها.

1.1 الهدف
يولي مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للبنك التجاري الدولي أهمية كبيرة للحوكمة المؤسسية باعتبارها أداة أساسية تسهم في 

تعزيز ثقة المساهمين؛ وبوجه خاص مساهمي األقلية، وذلك عبر تعزيز مستويات شفافية الملكية والرقابة، وتفعيل أنظمة رقابة 
فعالة إلدارة األعمال االستراتيجية. وبالتالي، اُتخذت كافة الجهود الالزمة لتعزيز درجة الوعي بأهمية الحوكمة المؤسسية لدى جميع 

فرق العمل في البنك.
 

واعتمد البنك التجاري الدولي إطارًا عامًا للحوكمة المؤسسية يدعم األداء الفعال لمجلس اإلدارة ولجانه، بغية تعزيز خدمة مصالح 
المساهمين وضمان تحديد معايير وممارسات األداء لمجلس اإلدارة ولجانه وأعضائه، واإلدارة التنفيذية. ويرى كل من مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية، أن الهدف األساسي للحوكمة المؤسسية هو تأمين مصالح المساهمين والمودعين على أسس مستدامة، تماشيًا 
مع المصلحة العامة وبغرض اإلسهام في تعزيز األداء المؤسسي والشفافية والمساءلة وبالتالي تحقيق قيمة للمساهمين على 

المدى البعيد.

1.2 االلتزام باالمت�ثال التام لقواعد الحوكمة المؤسسية
سعيًا إلى تحقيق أهداف البنك التجاري الدولي، يلتزم مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية وموظفو البنك بمبادئ الحوكمة 

الرشيدة وأفضل الممارسات المهنية التي تم تحديدها بشكل مفصل في لوائح الحوكمة المؤسسية الخاصة بالبنك التجاري الدولي. 
ويحرص مجلس اإلدارة على ضمان امتثال أداء البنك التجاري الدولي لمبادي الحوكمة المؤسسية، باإلضافة إلى تعزيز االلتزام بالقيم 

والسياسات المؤسسية وغيرها من اإلجراءات الداخلية التي تنطبق على جميع أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية 
وموظفي البنك التجاري الدولي.

1.3 تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية
يحرص البنك التجاري الدولي على االمتثال لمعايير الحوكمة المؤسسية بما يتماشى مع القوانين واللوائح والتشريعات الوطنية 

المعمول بها. كما يخضع البنك للوائح الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع وكذلك 
أفضل الممارسات العالمية والمبادئ التوجيهية الصادرة عن لجنة »بازل« للرقابة المصرفية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

 
ويلتزم البنك التجاري الدولي بمجموعة شاملة من سياسات وإجراءات الحوكمة المؤسسية داخل البنك التجاري الدولي. ويتم الفصل 

تمامًا بين واجبات مجلس اإلدارة ووظائف فريق اإلدارة التنفيذية، إذ يضطلع المجلس بمهمة اإلشراف العام على البنك التجاري 
الدولي ووضع التوجه االستراتيجي عبر اعتماد المبادرات االستراتيجية والسياسات واألهداف الرئيسة، بينما يتولى الرئيس التنفيذي 

للبنك وفريق اإلدارة التنفيذية متابعة الشؤون اليومية للبنك. 

وفي سبتمبر 2019، أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي الئحة جديدة لحوكمة الشركات، مع »معايير لحوكمة الشركات« 
لجميع البنوك العاملة في الدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة. واعتمد مجلس اإلدارة خطة تنفيذ تدريجية 

مقسمة على مراحل في ديسمبر 2019 لضمان امتثال البنك التجاري الدولي الكامل للوائح والمعايير في غضون 18 شهرًا. ومنذ ذلك 
الحين، تم إحراز تقدم تدريجي ملحوظ في تطبيق هذه الخطة القائمة على عدة سياسات رئيسية تالئم أهداف البنك.
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1.4 النطاق
يشمل برنامج الحوكمة المؤسسية في البنك التجاري الدولي تنفيذ تدابير واسعة النطاق، تشتمل على إعداد السياسات العامة 

واإلجراءات، والكتيبات اإلرشادية، والهيكل التنظيمي، والوصف الوظيفي الدقيق، ومؤشرات األداء الرئيسية، وتحديد الجهات المختصة 
ومسؤولياتها، ومتطلبات وضع التقارير الداخلية والخارجية، ومسؤوليات وميثاق مجلس اإلدارة ولجان المجلس ولجان اإلدارة 

التنفيذية. 

وفي هذا السياق، يهدف هذا التقرير السنوي الخاص بالحوكمة المؤسسية إلى ضمان اإلفصاح بشفافية عن ممارسات الحوكمة 
المتبعة داخل البنك التجاري الدولي، كما يجسد قيم البنك والسياسات التي يتعين على جميع أصحاب المصلحة االلتزام بها. ويشمل 

التقرير هيكل رأس المال والضوابط وحقوق المساهمين وتطوير ميثاق مجلس اإلدارة وأنظمة لجانه وسياسة معامالت األطراف ذات 
العالقة والمراجعة الدورية لمبادئ السلوك المهني من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات المهنية التي تلبي احتياجات وأهداف 

البنك.

2. إنجازات البنك التجاري الدولي خالل 2021 في مجال تعزي�ز الحوكمة المؤسسية

يواصل البنك التجاري الدولي العمل على تطوير إطار الحوكمة المؤسسية ضمن رؤية الحفاظ على بيئة حوكمة مؤسسية رشيدة 
وتطبيق أفضل الممارسات الريادية. وكان 2021 عامًا استثنائيًا بكل معنى الكلمة؛ ورغم كل التحديات الناتجة عن تفشي جائحة “كوفيد- 

19” العالمية، واصل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تأكيد االلتزام بممارسات الحوكمة السليمة من خالل تعزيز وتطبيق مبادئ 
الحوكمة المؤسسية عبر جميع اإلدارات التابعة للبنك التجاري الدولي. وتلخص الموضوعات التالية أبرز إنجازات وجهود البنك التجاري 

الدولي خالل 2021 فيما يتعلق بتعزيز إطار عمل الحوكمة.

3. مجلس اإلدارة )المجلس(

يجتمع مجلس اإلدارة )6( مرات سنويًا على األقل الستعراض واعتماد الميزانيات السنوية ونفقات رأس المال والخطط االستراتيجية 
وخطط األعمال والنتائج المالية الدورية وكافة سياسات المخاطر الجديدة والمعدلة. إضافة إلى ذلك، يراقب المجلس بشكل منتظم 

التقدم الذي يحرزه البنك التجاري الدولي في تحقيق أهدافه االستراتيجية، ويوصي بالتعديالت الضرورية عند الالزم. وكجزء من 
مهامه أيضًا، يتولى المجلس تنفيذ نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك إدارة المخاطر وقابلية تحمل المخاطر واالمتثال والرقابة 

المالية والتدقيق الداخلي.

3.1 هيكل مجلس اإلدارة 
طبقًا للوائح النظام التأسيسي للبنك التجاري الدولي، يتم انتخاب أو تعيين تسعة )9( أعضاء مجلس إدارة لمدة ثالث سنوات قابلة 
للتجديد لنفس المدة. ويكون للمجلس السلطة األعلى إلدارة البنك التجاري الدولي، ويمتلك الحق في تعيين مديرين أو أشخاص 

مفوضين وتخويلهم حق التوقيع باسم البنك التجاري الدولي منفردين أو مجتمعين. ويجب أن يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالخبرات 
والمهارات المطلوبة التي تؤهلهم لتنفيذ مهامهم وخدمة مصلحة البنك التجاري الدولي. كما يجب أن يلتزموا بتخصيص القدر الالزم 

من الوقت واالهتمام إلنجاز مهامهم واستكمالها خالل فترة عملهم.

3.2 تشكيل وحجم مجلس اإلدارة 
خالل اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 30 مارس 2020، تم انتخاب تسعة )9( أعضاء مجلس إدارة لمدة ثالث )3( سنوات، وفي 

مارس 2021، عّين مجلس اإلدارة السيد محمد علي مصبح النعيمي عضوًا في مجلس اإلدارة بعد استقالة السيد عبد الرحيم محمد 
العوضي وتم إقرار تعيينه خالل اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 22 مارس 2021. وفي 19 ديسمبر 2021، استقالت السيدة 

فريدة علي أبو الفتح من مجلس اإلدارة وسوف ُيعين بديل خلفًا لها بعد موافقة المصرف المركزي وإقراره تعيينه الحقًا في الجمعية 
العمومية. وكما في 31 ديسمبر 2021، توجد سيدة واحدة في عضوية مجلس إدارة البنك التجاري الدولي )اآلنسة ميثاء سعيد 

الفالسي(.
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المنصب/الجنسيةاالسم
تاري�خ االنضمامنبذة تعريفية مختصرةالفئة

اإلمارات العربية السيد سيف على الشحي1
المتحدة

رئيس مجلس 
اإلدارة 

مستقل

السيد سيف حاصل على درجة 
البكالوريوس في اإلدارة والتكنولوجيا 
من جامعة سنترال نيو إنجالند كوليدج 

وورسيستر، بالواليات المتحدة 
األمريكية. وتقلد عدة مناصب مختلفة 

في مجالس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
في شركة "آفاق اإلسالمية للتمويل"، 

وبنك أبوظبي الوطني، ومصرف 
اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

26 يوليو 2020 رئيس مجلس 
اإلدارة اعتبارًا من 2 نوفمبر 2020

نائب رئيس قطرالسيد علي راشد المهندي2
مجلس اإلدارة

يمثل بنك قطر 
الوطني

السيد علي حاصل على درجة 
البكالوريوس في علوم الكمبيوتر. 

ويتقلد منصب المدير العام التنفيذي 
والرئيس التنفيذي للعمليات في بنك 
قطر الوطني وهو عضو مجلس إدارة 

فروع مجموعة بنك قطر الوطني 
في تونس وتركيا وبنك قطر الوطني 

األهلي )مصر(.

30 مارس 2020

اإلمارات العربية السيد مبارك بن فهد المهريي3
المتحدة

عضو مجلس 
إدارة 

مستقل

السيد مبارك حاصل على ماجستير إدارة 
األعمال في اإلدارة اإلستراتيجية من 
برمنغهام، بالمملكة المتحدة. وهو 

رجل أعمال يمتلك العديد من الشركات 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

وهو عضو مجلس إدارة بنك سيرا 
لالستثمار.

30 مارس 2020

اإلمارات العربية السيد محمد علي مصبح النعيمي 4
المتحدة

عضو مجلس 
إدارة

السيد محمد حاصل على درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال 

من كلية نيوبري بالواليات المتحدة 
األمريكية. وهو رئيس مجلس إدارة 

غرفة رأس الخيمة والرئيس التنفيذي 
لشركة موارد للتمويل.

24 مارس 2021

السيدة فريدة علي أبو الفتح5
)استقالت في 19/12/2021(

عضو مجلس قطر
إدارة 

تمثل بنك قطر 
الوطني

السيدة فريدة أبو الفتح حاصلة على 
درجة الماجستير في إدارة األعمال 

من كلية مانشستر لألعمال بالمملكة 
المتحدة. وقد تقلدت منصب المسؤول 

الرئيسي لالئتمان في مجموعة بنك 
قطر الوطني حتى يناير 2021.

30 مارس 2020

الدكتور/ غيث هامل الغيث 6
القبيسي

اإلمارات العربية 
المتحدة

عضو مجلس 
إدارة 

مستقل

الدكتور غيث حاصل على درجة 
الدكتوراه في إدارة األعمال من 
كلية كامبردج الدولية وهو عضو 

المجلس االستشاري الوطني إلمارة 
أبوظبي، وعضو مجلس إدارة شركة 

"العين األهلية للتأمين" وشركة 
"الغيث القابضة" ويدير شركة "مكاسب 

اإلسالمية للخدمات المالية".

30 مارس 2020

اإلمارات العربية اآلنسة ميثاء سعيد الفالسي7
المتحدة

عضو مجلس 
إدارة 

مستقل

السيدة ميثاء حاصلة على ماجستير 
إدارة األعمال التنفيذية في قيادة 

األعمال من كلية لندن لألعمال وتدير 
شركتها "ارت مانجمنت". وقد تقلدت 
عدة مناصب في مركز دبي المالي 

العالمي في مجال إدارة األصول، حيث 
تقدم االستشارات في مجال الفنون 
واالستثمارات المالية األخرى، وهي 

عضو مجلس إدارة لثالث شركات تابعة.

30 مارس 2020

عضو مجلس عمانالسيد فيصل علي التميمي8
إدارة 

يمثل بنك قطر 
الوطني

السيد فيصل حاصل على ماجستير إدارة 
األعمال من جامعة ليفربول، بالمملكة 

المتحدة. وهو مدير عام فرع مجموعة 
بنك قطر الوطني في سلطنة عمان.

30 مارس 2020

عضو مجلس الكويتالسيد حمد صالح الرتكيت9
إدارة 

يمثل بنك قطر 
الوطني

السيد حمد حاصل على درجة 
البكالوريوس في أنظمة الكمبيوتر 

من جامعة برادلي بالواليات المتحدة 
األمريكية. وهو رئيس الخدمات 

المصرفية للشركات والمؤسسات 
لفرع مجموعة بنك قطر الوطني في 

الكويت.

30 مارس 2020
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3.3 مسؤوليات مجلس اإلدارة وواجباته
يلتزم كل عضو مجلس إدارة تجاه البنك التجاري الدولي بواجب العناية الحريصة واإلخالص واالمتثال للقواعد المنصوص عليها في 

القوانين واللوائح المعمول بها في البنك التجاري الدولي. ويؤدي أعضاء مجلس اإلدارة أعمالهم بناء على أسس سليمة ومدروسة 
ونية صادقة، مع إيالء العناية الواجبة لخدمة مصلحة البنك التجاري الدولي وجميع المساهمين، كما يتوجب عليهم العمل بشكل 

فعال من أجل الوفاء بمهامهم ومسؤولياتهم تجاه البنك التجاري الدولي.

3.4 رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة
يتولى رئيس مجلس اإلدارة رئاسة اجتماعات المجلس، وتقع عليه مهمة ضمان األداء السليم للمجلس بالطرق واآلليات المناسبة 

والفعالة بما في ذلك استالم أعضاء المجلس بشكل دوري وفوري للمعلومات الدقيقة والكاملة. كما يعتمد رئيس المجلس جدول 
أعمال كل اجتماعات المجلس مع مراعاة أي موضوع يقوم بطرحه أي عضو مجلس إدارة آخر؛ وقد يفوض هذه المهمة إلى نائبه أو 

إلى أي عضو آخر في مجلس اإلدارة، ولكنه يظل مسؤوالً عن األداء السليم لهذه المهمة من خالل عضو المجلس المفوض. وإلى 
جانب أحكام ميثاق مجلس اإلدارة، فإن مهام الرئيس تشمل العمل على تشجيع كل أعضاء مجلس اإلدارة على المشاركة الكاملة 

والفعالة في شؤون المجلس لضمان خدمة مصالح البنك، إضافة إلى ضمان التواصل الفعال مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى 
المجلس.

3.5 أمني سر الشركة
يوكل أمين سر الشركة بالعمل مع رئيس مجلس اإلدارة ورؤساء كل من لجان مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من أجل ضمان التنفيذ 

السليم والفعال للحوكمة المؤسسية داخل البنك ومجموعة شركاته. وتتضمن مسؤوليات أمين السر تنسيق وتسجيل كافة اجتماعات 
مجلس اإلدارة/لجان المجلس، إضافة إلى حفظ السجالت والتقارير التي تصل إلى المجلس. كما تشمل مهامه توزيع المعلومات 

والتنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة وبين المجلس وأعضاء اإلدارة التنفيذية المعنيين لضمان إطالع أعضاء مجلس اإلدارة على كافة 
محاضر االجتماعات وتنفيذ قرارات المجلس وتوصيات لجانه المعنية.

قام مجلس اإلدارة بتعيين السيدة حال روحي الصفدي كأمين سر للبنك التجاري الدولي في 7 أبريل 2020 وال تزال تشغل منصبها حتى 
تاريخه. 

3.6 اجتماعات المجلس
في عام 2021، عقد مجلس اإلدارة ستة )6( اجتماعات:

19 ديسمرب2 نوفمرب29 يوليو6 مايو24 مارس10 فربايرعضو مجلس اإلدارة 

√√√√√√السيد سيف على الشحي

√√√√√√السيد علي راشد المهندي

السيد مبارك أحمد بن فهد 
√√√√√√المهريي

√√√√√xالسيد محمد علي مصبح النعيمي*

√√√السيدة فريدة علي أبو الفتح

x
)بوكالة إلى 
السيد حمد 

التركيت(

√x

الدكتور/ غيث هامل الغيث 
√√√√القبيسي

x
)بوكالة إلى السيد 

علي المهندي(
√

√√√√√√اآلنسة ميثاء سعيد الفالسي

√√√√√√السيد فيصل علي التميمي

√√√√√√السيد حمد صالح الرتكيت

* تم تعي�ي السيد محمد النعيمي بتاري�خ 24 مارس 2021
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3.7 لجان مجلس اإلدارة
قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021 إعادة هيكلة لجان مجلس اإلدارة بغية تعزيز فاعلية لجان مجلس اإلدارة 
وتحقيق أقصى استفادة من خبرات أعضاء المجلس. كما قرر مجلس اإلدارة إلغاء لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت ولجنة األصول 

الخاصة وتشكيل اللجنة التنفيذية.

وفيما يلي قائمة اللجان التابعة لمجلس اإلدارة كما في 24 مارس 2021:
لجنة التدقيق	 
لجنة المخاطر	 
لجنة االئتمان	 
لجنة الترشيحات والمكافآت	 
اللجنة التنفيذية. 	 

وفيما يلي ملخص لتشكيل ومهام وآليات عمل هذه اللجان:

لجنة التدقيق 
تراقب لجنة التدقيق جودة ونزاهة السياسات المحاسبية للبنك والتقارير المالية وتقارير اإلفصاح وسالمة إطار الضوابط الداخلية 

واالمتثال بالمتطلبات القانونية والتنظيمية واستقاللية ونزاهة ومؤهالت المدققين الخارجيين واألداء والمخرجات والتقارير التي 
تسلم من قبل إدارة التدقيق الداخلي، وتحصل اللجنة على شرح وإيضاحات من اإلدارة التنفيذية وإدارة التدقيق الداخلي والمدققين 

الخارجيين حول أداء آليات الرقابة داخل البنك، وتشرف على التحقيقات الخاصة عند الحاجة

أعضاء اللجنة 

الحضورالمنصباالسم

1/1نائب الرئيسالسيد فيصل علي التميمي

1/1عضو اآلنسة ميثاء سعيد الفالسي

اعتبارًا من 24 مارس 2021

الحضورالمنصباالسم

3/3الرئيسالسيد محمد علي النعيمي 

2/3نائب الرئيسالسيدة فريدة علي أبو الفتح

3/3عضو السيد حمد صالح الرتكيت

عقدت اللجنة أربعة )4( اجتماعات خالل عام 2021.
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لجنة المخاطر
تتولى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة مهمة مراجعة واعتماد استراتيجية إدارة المخاطر، وتحديد أطر وسياسات االمتثال 

وإدارة المخاطر فضالً عن إدارة قدرة البنك على تحمل المخاطر وقبولها، وتركيز المخاطر ومختلف توجهاتها، وتشمل مسؤوليات لجنة 
المخاطر أيضًا اإلشراف على عملية الرقابة التي تضطلع بها لجنة المخاطر التابعة لإلدارة التنفيذية وتقييمها. كما تشرف بشكل مباشر 

على إدارتي االمتثال والمخاطر. 

عقدت اللجنة خمسة )5( اجتماعات خالل عام 2021.

لجنة االئتمان
تشرف لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة على محفظة المخاطر االئتمانية لدى البنك التجاري الدولي، كما تتولى توجيه 
عمليات اإلقراض الرئيسية للبنك من خالل مراجعة ومراقبة االئتمان المقدم للعمالء ومخاطر االستثمار في المجموعة وتوزيع 

المحفظة االستثمارية. وتمتلك اللجنة أيضًا سلطة اتخاذ القرار النهائي بشأن المعامالت والمقترحات والتسهيالت االئتمانية والحدود 
القطاعية التي تقع في إطار الصالحيات التي يفوضها المجلس للجنة والتي تقع خارج حدود السلطة الممنوحة لإلدارة التنفيذية، 
وتوصي لجنة االئتمان باإلجراءات المتخذة بشأن القروض المتعثرة وذلك وفقًا لحدود سلطتها، وتقوم بمراجعة مسائل التقاضي 

العالقة على أساس ربع سنوي.

عقدت اللجنة خمسة )5( اجتماعات خالل عام 2021.

أعضاء اللجنة 

الحضورالمنصباالسم

2/2الرئيسالسيد مبارك بن فهد المهريي

2/2نائب الرئيسالسيد حمد صالح الرتكيت

1/2عضوالدكتور/ غيث هامل الغيث 

اعتبارًا من 24 مارس 2021

الحضورالمنصباالسم

3/3الرئيسالسيد مبارك بن فهد المهريي

3/3نائب الرئيسالسيد فيصل علي التميمي

3/3عضو الدكتور/ غيث هامل الغيث 

أعضاء اللجنة 

الحضورالمنصباالسم

2/2الرئيسالسيدة فريدة علي أبو الفتح

2/2نائب الرئيسالسيد مبارك بن فهد المهريي

اعتبارًا من 24 مارس 2021

الحضورالمنصباالسم

2/3الرئيسالسيدة فريدة علي أبو الفتح

3/3نائب الرئيسالسيد مبارك بن فهد المهريي

3/3عضو السيد محمد علي النعيمي
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لجنة الترشيحات والمكافآت
تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مهمة مراجعة السياسات والموافقة عليها فيما يتعلق بترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وتعيين 

المرؤوسين المباشرين للرئيس التنفيذي ووضع سياسات الموارد البشرية األخرى ذات الصلة، وتكوين مجلس اإلدارة وتنوعه، 
ومصفوفته الخاصة بالمهارات والمعارف والخبرات، والعدد النسبي لألعضاء المستقلين وغير التنفيذين والمهارات المطلوبة لعضوية 

مجلس اإلدارة وتحديد السمات المناسبة واالحتياجات المستقبلية وضمان استقاللية األعضاء المستقلين وكذلك وضع االستراتيجية 
وخطط العمل المتعلقة بالموارد البشرية والتوطين والتدريب ومراقبة تنفيذها، والتوصية بمكافآت مجلس اإلدارة.

عقدت اللجنة اجتماعًا واحدًا )1( خالل عام 2021.

اللجنة التنفيذية
اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة هي المسؤولة في المقام األول عن وضع استراتيجيات البنك على المدى البعيد 
واإلشراف عليها وتنفيذها ومراجعة الميزانيات السنوية وخطط العمل وتحديد حدود صالحيات نفقات لجنة المشتريات المركزية 

والمسؤولية االجتماعية للشركات، والتسويق واالتصاالت، وغيرها من السياسات الداخلية للبنك التجاري الدولي. كما تعمل اللجنة 
على مراجعة المحفظة العقارية، وتعديل القيمة االحتياطية )على النحو المحدد في السياسة العقارية( لكل من األصول الخاصة، رهنًا 
بموافقة مجلس اإلدارة. وتشرف اللجنة كذلك على المفاوضات مع البائعين والمشترين والموردين واالستشاريين من أجل إبرام جميع 

المعامالت ذات الصلة فيما يتعلق بالمحفظة العقارية والموافقة على بيع األصول الخاصة والتصرف فيها حسب االقتضاء.

وعقدت اللجنة اجتماعين )2( خالل عام 2021.

3.8 تقي�يم مجلس اإلدارة ولجانه 
في مارس 2021، تم تعيين طرف ثالث خارجي لتقييم أداء مجلس إدارة البنك التجاري الدولي ككل، وكذلك لجانه وأعضائه، وفقًا 

لمعايير حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في سبتمبر 2019. 

4. اإلدارة التنفيذية في البنك التجاري الدولي 

في يوليو 2020، وافق مجلس اإلدارة على تعيين السيد/ علي سلطان ركاض العامري في منصب الرئيس التنفيذي بعد توليه مهام 
الرئيس التنفيذي باإلنابة منذ يونيو 2019. 

ويمتلك السيد العامري خبرات واسعة ومتنوعة تفوق الواحد وعشرين عامًا في القطاع المصرفي والخدمات المالية حيث شغل 
مناصب إدارية عليا عديدة مع مجموعة من أهم المؤسسات المالية المحلية واألجنبية. وبدأ العامري مسيرته المهنية لدى البنك 
التجاري الدولي كمسؤول إداري أول في عام 2000 ثم عمل خالل السنوات الثماني التالية مع عدة بنوك مثل بنك اإلمارات دبي 

الوطني حيث شغل منصب مدير الخدمات المصرفية للشركات. وتولى أيضا منصب مدير أول للعالقات في بنك باركليز، ورئيس تطوير 

أعضاء اللجنة 

الحضورالمنصباالسم

1/1الرئيسالسيد سيف على الشحي

1/1نائب الرئيسالسيد علي راشد المهندي

1/1عضو السيد مبارك أحمد بن فهد المهريي

أعضاء اللجنة 

الحضورالمنصباالسم

2/2الرئيسالسيد علي راشد المهندي

2/2نائب الرئيسالسيد سيف على الشحي

2/2عضو السيد محمد علي النعيمي

2/2عضواآلنسة ميثاء سعيد الفالسي

1/2عضو الدكتور/ غيث هامل الغيث 



43

التقري�ر السنوي 2021

األعمال في بنك نور اإلسالمي قبل أن ينضم مجددًا إلى البنك التجاري الدولي في عام 2010 كرئيس تنفيذي إلدارة الخدمات 
المصرفية للشركات. تلقى العامري دراسته في اإلدارة التنفيذية من معهد “آي إي إس إي” إلدارة األعمال في إسبانيا. وهو حاصل 
أيضًا على ماجستير في إدارة األعمال من الجامعة األردنية ويحمل بكالوريوس في التسويق من كلية إدارة األعمال بجامعة عجمان. 

ويدعم الرئيس التنفيذي في تنفيذ مهامه فريق متخصص على درجة عالية من الخبرة والكفاءة من اإلدارة التنفيذية. وهناك عشر 
)10( رؤساء أقسام يتبعون الرئيس التنفيذي مباشرة، وهم: رئيس إدارة المخاطر، ورئيس الشؤون المالية، ورئيس العمليات ورئيس 

إدارة الخدمات المصرفية للشركات ورئيس إدارة الخدمات المصرفية لألفراد ورئيس االمتثال ورئيس االستراتيجية والتحول ورئيس 
الشؤون القانونية. ويشكل رئيس التدقيق الداخلي وأمين السر جزءًا من لجنة اإلدارة التنفيذية ويتبعان الرئيس التنفيذي إداريًا.

 
وتدرك اإلدارة التنفيذية للبنك التجاري الدولي جيدًا أهمية دورها فيما يتصل بالحوكمة المؤسسية ويتجلى ذلك بالتزامها الكامل 
بتنفيذ المتطلبات التشريعية وتوجيهات مجلس اإلدارة بما يعزز بيئة الرقابة في مختلف العمليات واألنشطة البنكية، وذلك يشمل 

تحديد الخروج عن سياق األهداف، وضمان تناغم العمليات بغية تحقيق األهداف المنشودة، وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية عند الحاجة.
 

وتلتزم اإلدارة التنفيذية بتقييم سلوك األفراد والوحدات التنظيمية من خالل إرساء الضوابط الداخلية الفعالة التي تعزز مراقبة أداء 
األعمال وقياس المخاطر، وعالوة على ذلك، تم تطبيق ضوابط إضافية مثل زيادة عمليات التدقيق وفصل المهام وتقييد السلطات، 

إلى جانب وضع ضوابط على جميع العمليات البنكية من خالل اعتماد ومراقبة منظومة توزيع السلطة. ويعتمد الرئيس التنفيذي في 
تنفيذ وظائفه ومهامه على عدد من اللجان الداخلية متعددة الوظائف. 

يوجد لدى البنك التجاري الدولي عشرة )10( لجان متخصصة على مستوى اإلدارة. وتعقد هذه اللجان اجتماعاتها إذا اكتمل النصاب 
القانوني ألغلبية أعضاء اللجنة، بمن فيهم رئيس اللجنة. وفي حال تغيب أي عضو يجب ترشيح ممثل رفيع المستوى ينوب عنه لحضور 

االجتماع.

فيما يلي ملخص حول مهام مختلف اللجان: 

4.1 لجنة اإلدارة التنفيذية
تتولى لجنة اإلدارة التنفيذية مسؤولية اإلدارة الشاملة للعمليات واألنشطة اليومية للبنك وإدارة البنك والشركات التابعة له وذلك 

في إطار سياسات البنك واالختصاصات المرجعية وغيرها من التوجيهات األخرى التي قد يقرها مجلس اإلدارة من وقت إلى آخر.

الرئيس الرئيس التنفيذي 1

عضورئيس الشؤون المالية2

عضورئيس إدارة المخاطر 3

عضورئيس العمليات4

عضورئيس االئ�تمان 5

عضورئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات6

عضورئيس إدارة الخدمات المصرفية لألفراد7

عضورئيس الشؤون القانونية 8

عضوأمني سر الشركة9

عضورئيس االمت�ثال10

عضورئيس التدقيق الداخلي11

عضو رئيس االسرتاتيجية والتحول12
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4.2 لجنة إدارة المخاطر
تتولى لجنة إدارة المخاطر مراجعة استراتيجية إدارة المخاطر لدى البنك التجاري الدولي وإطار مراقبة المخاطر وتقييم عمليات 

المراقبة، وتبليغ المتطلبات التنظيمية لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ومتطلبات عملية التقييم الداخلي لمدى كفاية رأس 
المال، إضافة إلى إدارة البرامج المتعلقة باالمتثال لدى البنك التجاري الدولي والتي نظرًا لحجمها وتعقيدها تخضع للمسؤولية 

المشتركة مع وظائف الخط الثاني )مثل تضمين نظام حماية المستهلك خالل عام 2021(، على مستوى اإلدارة.

الرئيسالرئيس التنفيذي1

نائب الرئيسرئيس إدارة المخاطر2

عضورئيس الشؤون المالية3

عضورئيس العمليات4

عضورئيس الشؤون القانونية 5

عضورئيس االمت�ثال6

عضورئيس االئ�تمان 7

عضورئيس الرقابة المركزية والحوكمة8

مدعو دائمرئيس العمليات9

مدعو دائمرئيس التدقيق الداخلي10

مدعو دائمرئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات 11

مدعو دائمرئيس إدارة الخدمات المصرفية لألفراد 12

مدعورئيس إدارة الخزينة13

أمين السرإدارة المخاطر14

الرئيسالرئيس التنفيذي1

نائب الرئيسرئيس الشؤون المالية2

عضورئيس إدارة الخزينة3

عضورئيس إدارة المخاطر4

عضورئيس العمليات 5

عضورئيس إدارة الخدمات المصرفية لألفراد6

عضو رئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات7

عضو / أمين السرمدير مخاطر األسواق8

4.3 لجنة األصول وااللتزامات 
تتولى لجنة األصول وااللتزامات مهام مراقبة كافة أنشطة الخزينة، ومخاطر الفائدة، والسيولة، ومخاطر صرف العمالت األجنبية في 

البنك التجاري الدولي، كما تراجع االستراتيجيات والسياسات واإلجراءات المرتبطة بإدارة األصول وااللتزامات وتوصي بها، بما في ذلك 
إعداد تقارير لمجلس اإلدارة عند اللزوم. كما تتولى اللجنة مسؤولية ضمان االمتثال للضوابط والنسب الخاصة بالخزينة التي تعتمد من 

قبل المجلس والمطلوبة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. وتراجع اللجنة حركة أسعار الفائدة التي تؤثر على التمويل 
والسيولة والربحية.
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الرئيسالرئيس التنفيذي1

نائب الرئيسرئيس الشؤون المالية2

عضو رئيس العمليات3

عضورئيس الشؤون القانونية 4

عضورئيس إدارة الخدمات المصرفية لألفراد 5

أمين السرإدارة المشرتيات6

مراقبرئيس التدقيق الداخلي7

4.4 لجنة المشرتيات المركزية 
تتولى لجنة المشتريات المركزية مسؤولية مراجعة واعتماد المشتريات، وتقديم مقترحات التخلص من األصول العقارية المنقولة 

والتواصل مع الموردين حول طلب المنتجات والخدمات، وذلك وفقًا للسياسات والضوابط المعمول بها، كما تتولى اللجنة اإلشراف 
على طرح المناقصات والتفاوض على العقود، واعتماد قائمة البائعين وضمان االمتثال لسياسات الشراء والمناقصات.

4.5 لجنة االئ�تمان الداخلية 
تقوم لجنة االئتمان الداخلية بمراجعة ورصد المحفظة االئتمانية العامة للبنك التجاري الدولي عبر توصيتها وتنفيذها لسياسات 
وإجراءات االئتمان واإلجراءات المرتبطة بعمالء خدمات الشركات واألفراد. كما تتولى اللجنة مراقبة ومراجعة أداء كافة األنشطة 

االستثمارية في البنك التجاري الدولي من حيث الربحية وأداء االئتمان والمخاطر األخرى واألحجام والتقلبات. وتصدر اللجنة التوصيات 
إلى لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة بخصوص قضايا االئتمان وأداء البنك التجاري الدولي، وتعرض البلدان المخاطر، وتضمن 

االمتثال لضوابط ونسب االستثمار التي تعتمد من مجلس اإلدارة أو من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أو من قبل اإلدارة 
التنفيذية.

الرئيسالرئيس التنفيذي1

عضورئيس االئ�تمان 2

عضورئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات3

الرئيسالرئيس التنفيذي 1

نائب الرئيسرئيس العمليات 2

عضورئيس الشؤون المالية 3

عضورئيس الشؤون القانونية4

أمين السررئيس الموارد البشرية5

4.6 لجنة الموارد البشرية 
تتولى لجنة الموارد البشرية مهمة تطوير حوكمة الموارد البشرية واستراتيجيتها تماشيًا مع األهداف العامة للبنك التجاري الدولي 

لتقديم توصيات إضافية للجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة وكذلك إلى مجلس اإلدارة، كما تشرف 
على تنفيذ اإلجراءات االستراتيجية المعتمدة للموارد البشرية وتطويرها ومراجعة السياسات ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك، فإن اللجنة 

تتولى النظر والبت في االعتراضات التي يقدمها الموظفون فيما يتعلق بتقييم أدائهم السنوي والمظالم المتعلقة باإلجراءات 
التأديبية المطبقة على الموظفين ومقابالت المرشحين لتسلم المناصب العليا والتنفيذية، وتقديم توصيات لجنة الترشيحات 

والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
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الرئيسالرئيس التنفيذي1

عضورئيس التدقيق الداخلي 2

عضورئيس إدارة المخاطر  3

عضورئيس االمت�ثال 4

عضورئيس الرقابة المركزية والحوكمة5

أمين السرالتدقيق الداخلي6

4.7 لجنة )المعالجة/اإلصالح( الداخلية 
تتولى لجنة المعالجة الداخلية مسؤولية مراقبة تنفيذ توصيات وتعليمات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والسلطات 

التنظيمية واتباع قرارات مجلس اإلدارة والتوصيات والتعليمات الصادرة عن لجانه، وتراقب اللجنة أيضًا تنفيذ المالحظات الصادرة عن 
عمليات التدقيق الداخلي والخارجي والمراجعة الدورية لفعالية وكفاية السياسات واإلجراءات التشغيلية التي يتخذها البنك.

4.8  لجنة المنتجات والسلوك
تتولى لجنة المنتجات والسلوك مسؤولية مراجعة واعتماد جميع أنواع المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة حاليًا والتي سيقدمها 

البنك إلى عمالئه وتحديد المتطلبات واالعتبارات المرتبطة بإطالق المنتجات أو الخدمات وإيقافها، بما في ذلك مراجعة الجدوى 
بالنسبة للعمليات التشغيلية، والموارد البشرية، والتسويق، ورأس المال، والتمويل، والتسعير، والضرائب، والمحاسبة، والمتطلبات 

التنظيمية المتعلقة باإلبالغ وحماية المستهلكين وأخالقيات العمل. عالوة على ذلك، تتولى اللجنة مراجعة وتحديد مخاطر السمعة 
والمخاطر القانونية في عروض المنتجات والخدمات الحالية والمقترحة، وضمان انسجام جميع المنتجات والخدمات المصرفية مع 

استراتيجية البنك وتوافقها مع اللوائح المعمول بها.

الرئيسرئيس إدارة المخاطر1

نائب الرئيسرئيس االئ�تمان2

عضورئيس الشؤون المالية3

عضورئيس العمليات 4

عضورئيس االمت�ثال5

أمين السرإدارة المخاطر6

مستشار قانونيرئيس الشؤون القانونية7

مراقبرئيس التدقيق الداخلي8
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4.9 لجنة جودة األصول
تتولى لجنة جودة األصول مراجعة األصول المتعثرة التابعة لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات، وحاالت االنكشاف الكبيرة للعمالء 
األفراد. كما تتولى اللجنة تحديد األحكام المتعلقة باألصول المتعثرة وفقًا للوائح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، ومعايير 

المحاسبة/ معايير التقارير المالية الدولية ومراجعة كفاية الضمانات المتاحة للبنك فيما يتعلق باألصول المتعثرة.
 

وتتولى اللجنة كذلك ضمان تصنيف الحسابات المتعثرة داخليًا وخارجيًا، وفقًا للوائح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي/ أي 
معايير أخرى مطبقة.

الرئيسرئيس إدارة المخاطر1

نائب الرئيسرئيس الشؤون المالية2

عضورئيس الشؤون القانونية3

مدعو دائم رئيس االئ�تمان4

مدعو دائمرئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات 5

أمين السررئيس اسرتداد القروض6

4.10 لجنة االمت�ثال
تم تشكيل لجنة االمتثال في أغسطس 2020 لتلبية الطلبات المتزايدة من الهيئات التنظيمية فيما يتعلق بإدارة البنك التجاري الدولي 

لشؤون االمتثال التي يحتمل أن تؤثر على البنك بشكل عام. عالوة على ذلك، تعتبر هذه اللجنة بمثابة منتدى رفيع المستوى يمكن 
أن يعني بعدة قضايا، مثل المعامالت، وتأهيل العمالء المحتملين، ومراجعة العالقات القائمة. كما تعني اللجنة بمراقبة التقدم المحرز 

في المشاريع الحالية المتعلقة باالمتثال. 

الرئيسالرئيس التنفيذي1

نائب الرئيسرئيس االمت�ثال 2

عضورئيس إدارة المخاطر  3

عضورئيس الرقابة المركزية والحوكمة 4

عضورئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات 5

عضورئيس إدارة الخدمات المصرفية لألفراد 6

عضورئيس العمليات7

أمين السرمسؤول اإلبالغ عن غسيل األموال8
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5. نظام الرقابة الداخلية 
يتولى المجلس المسؤولية المطلقة عن نظام الضوابط الداخلية لدى البنك التجاري الدولي، والذي يتم بمقتضاه وضع سياسات 
وإرشادات وضوابط محددة تغطي كافة معامالت البنك التجاري الدولي، إضافة إلى تحديد الضوابط واالمتيازات وتفويض السلطة 

وعمليات المراقبة ذات الصلة، مع التشديد على فصل المهام والرقابة المزدوجة. والمجلس مسؤول عن بيان قابلية تحمل المخاطر 
اللينك التجاري الدولي ومجموعة سياسات المخاطر. 

وتقوم لجنة التدقيق كذلك بضمان فاعلية أنظمة التشغيل وعمليات الرقابة من خالل مراقبة مهام ومسؤوليات اإلدارة وتقييمها 
واإلشراف على التدقيق الداخلي والمدققين الخارجين، كما تضمن أن يتم التبليغ عن كافة القضايا األساسية عبر إدارة التدقيق 

الداخلي والمدققين الخارجيين والجهات المنظمة وأن يتم بحث هذه القضايا بالشكل المطلوب. 

يتم تفويض اإلدارة التنفيذية للبنك التجاري الدولي بالمسؤولية عن المراقبة العامة لهذه النظم بالتنسيق مع رؤساء األقسام 
المعنية. 

وتكون اإلدارة التنفيذية للبنك التجاري الدولي مسؤولة عن إنشاء شبكة من العمليات بهدف تسهيل سير العمل وتعزيز الكفاءة في 
جميع وظائف البنك باإلضافة إلى تأسيس ووضع الضوابط التشغيلية. ويتم تحديد األنظمة والضوابط بما يضمن لمجلس اإلدارة أن: 

تكون البيانات والمعلومات المنشورة داخليًا أو خارجيًا )بما في ذلك المواقع اإللكترونية( موثوقة ودقيقة ومنتظمة.	 

تمتثل إجراءات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين لبيان قابلية تحمل المخاطر الخاص بالبنك التجاري الدولي 	 
والسياسات واإلجراءات والمعايير والخطط وكافة القوانين واللوائح الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة 

األوراق المالية والسلع. 

يتم توفير الحماية الكافية لموارد البنك التجاري الدولي )بما في ذلك موظفوه، وأنظمته، وبياناته، ومعلومات العمالء(. 	 

يتم الحصول على الموارد واالستفادة منها بشكل يحقق الربحية، مع التأكيد بشكل خاص على االلتزام بتحسين الجودة والتطوير 	 
المستمر.

يضع البنك التجاري الدولي خططًا وبرامج وأهدافًا واقعية قابلة للتحقيق. 	 

تشكل وحدات أعمال وعمليات البنك التجاري الدولي ووحدات المراقبة والتدقيق الداخلي خطوط الدفاع الرئيسية الثالثة. وتعتبر 
وحدات األعمال والعمليات خط الدفاع األول، إذ يتوقع أن تتحمل المخاطر ضمن الحدود المخصصة للتعرض للمخاطر وأن تتولى 

مسؤولية التعرف إلى مخاطر أعمالها وتقييمها ومراقبتها.

أما خط الدفاع الثاني فيشمل وحدات المراقبة، مثل إدارة المخاطر واالمتثال، ويضمن تحديد المخاطر في وحدات األعمال والعمليات 
وإدارتها كما ينبغي. ويتبع رئيس المخاطر ورئيس إدارة االمتثال إلى الرئيس التنفيذي، كما يتمتعان بوصول غير مقيد إلى لجنة 

المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة. 

أما خط الدفاع الثالث فهو وحدة التدقيق الداخلي، والتي تقّيم على نحو مستقل فاعلية العمليات الناشئة في خطي الدفاع األول 
والثاني وتوفر ضمانًا للعمليات، وتقدم كذلك توصيات ذات قيمة مضافة من أجل تحسين العملية وتعزيز االلتزام بأفضل الممارسات. 

ويتبع رئيس إدارة التدقيق الداخلي مباشرًة للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة. 

5.1 إدارة االمت�ثال

مراقبة االمتثال واإلشراف عليه
في عام 2021، واصلت إدارة االمتثال جهودها المبذولة في تعزيز أنشطتها الرقابية وتأدية دورها االستشاري إلى األطراف المعنية 

بالبنك. وقد وضع البنك التجاري الدولي آليات تضمن التنفيذ السليم لهذه المتطلبات في المواعيد المقررة. وتتم صياغة وتوثيق 
تنفيذ المتطلبات التنظيمية في إطار سياسات االمتثال لدى البنك التجاري الدولي، حيث يتم تحديد دور األطراف المعنية 

ومسؤولياتها بشكل واضح. ويجرى تتبع التقدم المحقق في المشاريع القائمة على االمتثال من خالل اللجان المختصة التي تتجمع 
بصورة دورية، وغالبًا ما تكون لجنة االمتثال ولجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

ويحرص البنك التجاري الدولي على تنفيذ عملية متابعة فعالة من أجل ضمان إنجاز اإلجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل جميع 
األطراف المعنية بالبنك. وتدار عملية المتابعة بواسطة إدارة االمتثال التابعة مباشرًة إلى الرئيس التنفيذي وتتمتع بوصول غير مقيد 

إلى لجنة المخاطر في مجلس إدارة البنك.

ويبذل البنك جهودًا متواصلة لضمان امتثال المنتجات والخدمات والمبادرات الجديدة، وكذلك الخدمات والمبادرات القائمة المطورة 
التي تقدمها وحدات األعمال ووظائف الدعم المختلفة. وخالل عام 2021، واصلت اإلدارة التنفيذية تقديم المساعدة على ضمان 

استيفاء التزامات االمتثال المرتبطة بعدد من اللوائح حديثة اإلصدار، بما في ذلك المشاريع القائمة على االمتثال والهادفة إلى تعزيز 
العمليات القائمة، كما قدمت الدعم للبنك ومختلف إداراته في تقديم التحديثات التنظيمية والحصول على الموافقات الالزمة عند 

الحاجة. 
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تعزيز األخالقيات المهنية والنزاهة 
ومن ضمن المسؤوليات التي تقع على عاتق فريق اإلدارة التنفيذية ضمان إرساء ثقافة مؤسسية لدى فرق عمل البنك ترتكز على 

السلوكيات واألخالقيات المهنية ومبادئ النزاهة التي تشكل ركيزة أساسية لقطاع الخدمات المصرفية، ويشكل مسؤولو اإلدارة العليا 
في أي مؤسسة النموذج المحتذى الذي يحفز الموظفين ويؤثر بشكل دائم على أدائهم وأسلوب عملهم. ويشجع البنك التجاري 

الدولي كبار الموظفين على التصرف كقدوة ُتحتذى واإلبالغ عن أي سلوكيات غير أخالقية أو تصرف غير الئق باستخدام شتى األدوات 
وبما يتوافق مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات، بما في ذلك قبول اإلبالغ عن التجاوزات من األشخاص المجهولين. وخالل عام 

2021، حرصت اإلدارة التنفيذية للبنك على مواصلة جهود التوعية بأهمية امتثال كل فرد بالضوابط األخالقية والحفاظ على مصالح البنك 
وحمايتها من خالل التبليغ عن السلوكيات غير األخالقية التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر - االحتيال، والفساد والرشوة، وتضارب 

المصالح، وخرق خصوصية العمالء والتمييز العنصري، والتحرش، ومخالفات القوانين وتحريف الحقائق وتشويهها. وقد تم إطالق 
البرامج التدريبية التنشيطية خالل عام 2021 بهدف تعزيز فهم الموظفين لالمتثال والمخاطر التشغيلية ومخاطر أمن المعلومات على 

مستوى البنك.

بناء عالقة جيدة مع الجهات التنظيمية: االنفتاح عنصر أساسي من عناصر الشفافية 

واصل البنك التجاري الدولي تعزيز وتحسين قنوات تواصله مع الجهات التنظيمية لضمان قدرته على تزويد هذه الجهات بالمعلومات 
الواضحة والدقيقة والمنتظمة والمناسبة وبالتالي مساعدتها في أداء مهامها الرقابية.

 
االمتثال لألنظمة 

خالل عام 2021، نجح البنك التجاري الدولي في تقديم تقارير فّعالة بشكل منتظم إلى الجهات التنظيمية المسؤولة فيما يخص 
التزامات تنظيمية محددة، وبما يشمل البيانات الحالية والمستقبلية. 

وقد ساعدت إدارة االمتثال في االستجابة لالستفسارات التنظيمية بفعالية، والتعامل مع التقارير والمعاينات والعمل على حّل القضايا 
العالقة والتي قد يكون نتج عنها مخالفات أو غرامات مالية. 

يتحمل فريق االمتثال لألنظمة والرقابة والحوكمة المركزية مسؤولية مشتركة عن قيادة التغييرات المطلوبة للبنك، والمترتبة على 
نظام حماية المستهلك الصادر عن المصرف المركزي خالل الربع األول من عام 2021، والذي يهدف إلى غرس ثقافة حماية المستهلك 

بين البنوك والمصارف اإلماراتية خالل فترة زمنية وجيزة، وقد كانت هناك حاجة إلى تنفيذ مجموعة من التغييرات في سياسات البنك 
وعملياته وأنظمته وممارساته. وبهدف تلبية التوقعات التنظيمية المتزايدة فيما يتعلق بقدرة البنك على استيفاء المعايير اإلضافية 

المتضمنة في النظام، أجرت إدارة االمتثال تغييرات داخلية للموظفين حيث تم نقل موظف بدوام كامل إضافي من فريق الجرائم 
المالية إلى فريق االمتثال لألنظمة.

اإلبالغات الضريبية وأمن البيانات: نحو االرتقاء بمستوى الشفافية
نتيجة للتغييرات المستمرة في مشهد االمتثال الضريبي في جميع أنحاء العالم، وبعد تنفيذ متطلبات قانون االمتثال الضريبي 

للحسابات األجنبية )FATCA(، قام البنك التجاري الدولي بتنفيذ برنامج المعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي عبر مراجعة وإقرار سياسة 
قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية المعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي. وتم تطوير هذه المعايير من قبل »منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية« من أجل مواجهة التهرب الضريبية وتحسين االمتثال الضريبية. كما نّفذ البنك إجراءات فّعالة بهدف تنفيذ مهامه 
فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة المطبقة حديثًا طبقًا لقوانين وإرشادات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 

البرامج واآلليات الدولية للعقوبات 
واصلت إدارة االمتثال العمل بسياسة خاصة للعقوبات ونظام رقابة بهدف دعم التزام البنك وامتثاله ببرامج العقوبات ذات الصلة 

ومختلف القوانين واللوائح في كافة االختصاصات. وتحظر سياسة العقوبات قيام البنك بتيسير األعمال التجارية مع عدد من البلدان / 
المناطق بغض النظر عن العملة، أو الترخيص العام والخاص )الذي قد يجعل المعاملة مسموحة قانونيًا( أو بغض النظر عما إذا كانت 

هذه األعمال مباشرة أو غير مباشرة. 

وتجري مراجعة وتعديل نظام مراقبة ورصد الجزاءات والعقوبات والمعايير األخرى ذات الصلة بشكل منتظم، مع مراعاة التحديثات 
والتحديات الجديدة في مختلف برامج الجزاءات والقوانين واللوائح المعتمدة، بما يراعي االختالفات في نطاق ومتطلبات كافة 

العقوبات حسب طبيعة كل منها. 

ويلتزم البنك التجاري الدولي بضمان التطوير واإلشراف المستمر على وظيفة االمتثال للعقوبات في جميع عملياته، كما أن إطار 
العقوبات يستوفي متطلبات الحفاظ على نظام رقابة صارم رفيع المستوى ومتطلبات تقديم التقارير والتصعيد وصوالً إلى مجلس 

اإلدارة. 

وفي عام 2021، اختبرت إدارة االمتثال وحسنت أدوات فحص المدفوعات وأدواتها الخاصة بمراقبة مكافحة غسيل األموال، مع تحقيق 
نتائج مرضية.
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وفي إطار المتابعة للجهود المبذولة في عام 2020، وباإلضافة إلى التدريب الجديد على منع تضارب المصالح، قامت إدارة االمتثال 
بتطوير برنامج توعوي وتدريب تنشيطي حول الجرائم المالية عبر اإلنترنت )مكافحة غسيل األموال والعقوبات( واالمتثال الذي يراعي 

العناصر الجديدة التي تكون إما مرتبطة بأفضل الممارسات أو تتعلق بالمتطلبات الجديدة الصادرة عن المصرف المركزي خالل عام 2021، 
ويركز هذا البرنامج على تقديم التوجيهات بشأن متطلبات مكافحة غسيل األموال وبرامج العقوبات الدولية، وكذلك متطلبات االمتثال 

العامة، وذلك لتعزيز الوعي لدى موظفي البنك التجاري الدولي حول هذه الموضوعات والمخاطر الناتجة عن اإلخالل بأي منها. 

مكافحة الجرائم المالية 
تعتبر مراقبة االمتثال للقوانين واألنظمة والمعايير مسؤولية رئيسية مشتركة بين إدارة االمتثال واإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة. 
وتعتبر إدارة االمتثال وظيفة مستقلة، تتميز بوضع رسمي داخل البنك التجاري الدولي، وتتولى تحديد وتقييم ومراقبة واإلبالغ عن 

مخاطر االمتثال التي تشمل مخاطر العقوبات القانونية والتشريعات والخسائر المالية أو اإلضرار بسمعة البنك التجاري الدولي نتيجة 
عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة وميثاق السلوك المهني ومعايير الممارسات الجيدة. وحرصًا على تمكين إدارة االمتثال من أداء 
وظائفها ومسؤولياتها بالكفاءة المرجوة، فقد تم منحها سلطة التعامل مع مسائل االمتثال ضمن أنشطة البنك التجاري الدولي 

وكذلك حق الوصول غير المقيد إلى جميع المعلومات وسجالت الموظفين وعمليات البنك التجاري الدولي في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة.

إدارة االمتثال مخولة كذلك بإجراء التحقيقات المرتبطة بأية مخالفات ممكنة، وُتنفذ مهام إدارة االمتثال من خالل تنفيذ برنامج االمتثال 
الذي يحدد أنشطتها. وتعتمد لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة سياسات االمتثال، ويتم اعتماد إجراءات االمتثال من قبل اإلدارة / اللجنة 
المعنية. وتقدم إدارة االمتثال تقارير دورية إلى لجنة المخاطر، ولجنة إدارة المخاطر ولجنة االمتثال بشأن التحديثات التنظيمية ذات 

الصلة، وقضايا االمتثال، والمخالفات، واإلجراءات التصحيحية والتي تم تنفيذها بناًء على ذلك. 

وخالل عام 2021، وباإلضافة إلى سياسة العقوبات وسياسة مكافحة غسل األموال / مكافحة تمويل اإلرهاب / اعرف عميلك، وتحديث 
سياسة قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية / معايير اإلبالغ المشترك، واصلت إدارة االمتثال مراجعة وتحسين اإلبالغ عن 

المعامالت المشبوهة )STR( إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بمراعاة األنظمة الجديدة الصادرة عن المصرف المركزي 
بهدف تسريع وتعزيز كفاءة اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة من قبل البنوك. إضافًة إلى ذلك، وفي إطار الحرص على تعزيز ثقافة 
االمتثال في البنك التجاري الدولي، تم وضع عدد من مؤشرات األداء الرئيسية لالمتثال لجميع الموظفين تقريبًا وذلك بهدف زيادة 

المساءلة عن االمتثال على مستوى البنك والتي ارتبطت بنتائج نهاية العام.

أبرز المحطات/ اإلنجازات لعام 2021: 

اختبار وتحسين أدوات مراقبة المعامالت اآللية وأدوات فحص المدفوعات الخاصة بالبنك؛	 

إعداد ثالث وثائق سياسة مرتبطة بنظام ومعايير حماية المستهلك، وهي إطار إدارة مخاطر السلوك، وضوابط المعاملة العادلة 	 
للمستهلكين، وسياسة االمتثال لالنضباط في السوق؛

إطالق سيناريو مؤتمت مهم يحدد معامالت العمالء التي ال تتوافق مع ملف تعريف »اعرف عميلك« الخاصة بهم؛	 

يشارك رئيس إدارة االمتثال في مختلف لجان اإلدارة بما في ذلك لجنة االمتثال ومخاطر التشغيل ولجنة مخاطر اإلدارة بصفة عضو له 
حق التصويت، وبصفة روتينية في لجان اإلدارة األخرى بما في ذلك لجنة الرقابة الداخلية بصفة مراقب ليس له حق التصويت وإنما 

كعضو قادر على إضافة قيمة مهمة. 

وتسلم السيد ديفيد بيج منصب رئيس إدارة االمتثال في مارس 2020 وال يزال يشغل منصبه حتى تاريخه.

5.2 إدارة المخاطر 
تتولى إدارة المخاطر، التي يترأسها رئيس المخاطر، تصميم وتنفيذ إطار المخاطر بالشكل المعتمد من مجلس اإلدارة. وتحدد السياسات 

وإجراءات إدارة المخاطر من أجل التعرف إلى المخاطر وتقديرها ومراقبتها على المستوى التنظيمي ضمن قابلية وقدرة البنك على 
تحمل المخاطر. وتعد عملية اإلشراف المستقلة على المخاطر جزءًا من التخطيط االستراتيجي للبنك التجاري الدولي، وتشمل مخاطر 

األعمال مثل المتغيرات التي قد تنشأ على مستوى البيئة والتكنولوجيا واألعمال.

تعتبر إدارة المخاطر الجهة اإلدارية المطلقة التي يحق لها التعامل مع مختلف جوانب المخاطر على المستوى التنظيمي. وتتعهد 
إدارة المخاطر بصياغة ومراجعة استراتيجية إدارة المخاطر وتحديد سياسات إدارة المخاطر وتقديم التوصيات للمصادقة عليها من قبل 

مجلس اإلدارة وتقييم أنشطة إدارة المخاطر وآليات المراقبة وتقدير وتحديد المخاطر التشغيلية )بما في ذلك مخاطر تكنولوجيا 
المعلومات( والمخاطر االئتمانية ومخاطر السوق والمخاطر االستراتيجية والقانونية والمخاطر المتعلقة بالسمعة والمخاطر الخارجية، 

كما تضمن إدارة المخاطر تنفيذ الخطط التشغيلية من أجل رصد وإدارة هذه المخاطر ومراجعة ومراقبة حاالت االحتيال والخسائر في 
التشغيل واإلشراف على المنازعات القانونية في كافة أعمال البنك التجاري الدولي. ومن أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية التي 

حددها البنك التجاري الدولي، بذلت إدارة المخاطر جهودًا ملموسة في سبيل تعزيز بيئة إدارة المخاطر في البنك.
 

عالقة قابلية تحمل المخاطر باستراتيجية األعمال 
تم تعزيز إطار قابلية تحمل المخاطر لدى البنك التجاري الدولي من خالل التقدم المستمر في تطوير مقاييس كمية ونوعية مناسبة 

لقابلية تحمل المخاطر. وتوفر هذه المقاييس أساسًا رئيسيًا لتحديد ورصد األداء القائم على المخاطر في البنك كأهداف فعلية 
ومتوقعة. وتشكل مقاييس األهداف نتاجًا لبيان قابلية تحمل المخاطر الخاص بالبنك التجاري الدولي والتعريف الذي يتسق بشكل 

مباشر مع رؤية واستراتيجية البنك. ومن أجل دمج قابلية تحمل المخاطر في البنك التجاري الدولي، يتم احتساب مؤشرات األداء 
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المعدلة وفقًا لهذه المخاطر في وحدات األعمال الرئيسة وأقسامها وكافة وحدات البنك بصفة شهرية وتوزيعها على لجنة األصول 
وااللتزامات واإلدارة التنفيذية، ويراقب رئيس إدارة المخاطر عن كثب قابلية تحمل المخاطر عبر لوحة البيانات الشهرية الخاصة به والتي 

يطلع عليها الرئيس التنفيذي ولجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.
 

وتولت السيدة رندا كريديه منصب رئيس إدارة المخاطر باإلنابة في أبريل 2021 وتم تأكيد تعيينها في منصب رئيس إدارة المخاطر في 
نوفمبر 2021. 

5.3 إدارة التدقيق الداخلي
التدقيق الداخلي هو وظيفة تقييم مستقلة وضعت من أجل تقييم كفاية وفاعلية الضوابط واألنظمة والسياسات واإلجراءات المتبعة 

داخل البنك التجاري الدولي. وتشمل أهداف وحدة التدقيق الداخلي ما يلي: 

مراجعة أنشطة وأعمال اإلدارات المعنية داخل البنك وتحديد ما إذا كانت تطابق أهداف وسياسات وإجراءات البنك التجاري الدولي 	 
والقوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة. 

مراجعة موثوقية ونزاهة المعلومات المالية والتشغيلية والوسائل واآلليات التي تستخدم لتحديد وقياس وتصنيف المعلومات 	 
واإلبالغ عنها. 

مراجعة وتقييم مستويات كفاءة توظيف الموارد، و 	 

مراجعة وتقييم عمليات إدارة الحوكمة والمخاطر. 	 

تكون وحدة التدقيق الداخلي مسؤولة أمام مجلس اإلدارة )من خالل لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة( و:
 

توفر التقييم بصورة منتظمة بشأن كفاية وفعالية إجراءات البنك التجاري الدولي لمراقبة أنشطته وإدارة المخاطر. 	 

اإلبالغ عن القضايا المهمة ذات الصلة بالحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات الرقابة الداخلية، بما في ذلك تحسينات هذه العمليات. 	 

المراجعة الدورية للمعلومات التي تتعلق بوضع ونتائج خطة التدقيق وكفاءة موارد التدقيق الداخلية؛ و 	 

التنسيق والعمل مع وظائف المراقبة والرصد األخرى )مثل إدارة المخاطر واالمتثال وأمن المعلومات(. 	 

يتبع رئيس إدارة التدقيق الداخلي للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة مع تقديم التقارير اإلدارية مباشرة للرئيس التنفيذي. 
ويتم تعيين رئيس إدارة التدقيق الداخلي من قبل لجنة التدقيق ويقوم بتسليم تقارير دورية مباشرة إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن 
مجلس اإلدارة. وتتولى لجنة التدقيق مهام تعيين وعزل وتعويض رئيس إدارة التدقيق الداخلي من أجل تعزيز استقاللية وموضوعية 

وظيفة التدقيق الداخلي. 

وتحرص وظيفة التدقيق الداخلي على أن تكون خالية من أي تعارض في المصالح قد ينشأ عن العالقات المهنية أو الشخصية أو 
المصالح األخرى في مجموعة البنك التجاري الدولي أو أي نشاط متصل. ومن أجل الحفاظ على موضوعيتها واستقالليتها ال تتمتع 
وحدة التدقيق الداخلي بأي مسؤولية أو سلطة تشغيلية مباشرة على أي من األنشطة الخاضعة للتدقيق وتبقى مستقلة عنها. 
وتبعًا لذلك، ال تنفذ وحدة التدقيق الداخلية الضوابط الداخلية وتطور اإلجراءات أو تثبت األنظمة أو تعد السجالت أو تشارك في أي 
نشاط قد يعرقل أو يؤثر على تقدير المدقق الداخلي. وبالرغم من ذلك، وفي حال رأت لجنة التدقيق ذلك مناسبًا أو طلبت اإلدارة 

التنفيذية ذلك، أن تراجع األنظمة قيد التطوير أو التنفيذ وتنصح بالضوابط المناسبة من دون المساس بحقوقها بالتدقيق الالحق لهذه 
األنظمة. 

وتبقى وظيفة التدقيق الداخلي خالية من التدخالت من أي عنصر في البنك التجاري الدولي، بما في ذلك أمور اختيار التدقيق 
والنطاق واإلجراءات وعدد مرات التدقيق وتوقيته، أو تقوم باإلبالغ عن المحتوى من أجل الحفاظ على سالمة موقف عمليات 
التدقيق. ويطلب من رئيس إدارة التدقيق الداخلي اإلفصاح عن أي من هذه التدخالت أمام لجنة التدقيق ومناقشة تداعياتها.

 
وبصفة منتظمة، تتصل وحدة التدقيق الداخلي باإلدارة المالية والمدققين الخارجيين من أجل ضمان النشر واإلصدار المنتظم للنتائج 

الفصلية وفقًا للمتطلبات التشريعية. 

ويشارك رئيس إدارة التدقيق الداخلي بشكل منتظم في مختلف اللجان، بما في ذلك لجنة توجيه المشروعات البنكية الرئيسية ولجنة 
إدارة المخاطر ولجنة االمتثال ولجنة مخاطر التشغيل ولجنة الرقابة الداخلية ولجنة المشتريات المركزية، بصفته مراقب ليس له حق 

التصويت ولكن كعضو قادر على إضافة قيمة مهمة. 

وقد شغل السيد زياد عبد الغني منصب رئيس إدارة التدقيق الداخلي باإلنابة في أبريل 2020 وتولى منصب رئيس إدارة التدقيق 
الداخلي في نوفمبر 2020.
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6. التدقيق الخارجي
وفقًا للمادة 243 من القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 الخاص بالشركات التجارية والفصل السابع )من األحكام العامة( وقواعد 

الحوكمة الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع، تعين الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي مدققًا خارجيًا لمدة سنة مالية 
واحدة بناء على التوصيات الصادرة عن لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة بشرط أال تتجاوز فترة تعيينه ثالث سنوات متتالية. 

وتقّيم الجمعية العمومية أداء المدققين الخارجيين وتعتمد إعادة تعيينهم ومكافأتهم. ويحضر المدققون الخارجيون اجتماع 
الجمعية العمومية لتقديم تقاريرهم والرد على أي استفسارات لدى المساهمين. وطبقًا للمعايير الدولية للتدقيق، يجري المدقق 
الخارجي تدقيقًا للبيانات المالية للبنك التجاري الدولي ربع سنويًا وسنويًا ويرفع تقاريره إلى مجلس اإلدارة والجمعية العمومية تبعًا 

للقوانين اإلماراتية. وفي 22 مارس 2021، أعادت الجمعية العمومية تعيين شركة »ديلويت آند توش« مقابل رسوم تدقيق إجمالية 
قدرها 685 ألف درهم.

7. التصنيفات االئ�تمانية
يوضح الجدول أدناه التصنيفات الممنوحة للبنك التجاري الدولي من وكالتي تصنيف رائدتين على مستوى العالم:

تصنيف وكالة "كابيتال إنتليجنس" للعمالت األجنبيةتصنيف ائ�تماني من وكالة فيتشالبنك التجاري الدولي

BBB+BBB+تصنيف طوي�ل األمد

F2A2تصنيف قصري األمد

مستقرمستقرالتوقعات

8. رأس المال واألسهم
يبلغ رأس مال األسهم المصرح به والمدفوع بالكامل في البنك التجاري الدولي ما قيمته 1,737,383,050.00 )مليار وسبعمائة وسبعة 

وثالثون مليونًا وثالثمائة وثالثة وثمانون ألفًا وخمسون درهمًا إماراتيًا( ويشمل 1,737,383,050 )مليار وسبعمائة وسبعة وثالثون 
مليونًا وثالثمائة وثالثة وثمانون ألفًا وخمسون( سهمًا من األسهم العادية بقيمة درهم للسهم الواحد.

SHAREHOLDING STRUCTURE OF CBI .9

المجموعحكومةشركاتأفرادجنسية الجهة المالكة

127231151دولة اإلمارات العربية المتحدة

156120168دول مجلس التعاون الخليجي

280028الدول العربية

184022دول أخرى

329391369اإلجمالي
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نسبة األسهم المملوكةعدد األسهم المملوكةعدد المساهميحجم ملكية األسهم

%2821,403,8370.09أقل من 50,000

500,000 – 50,000458,840,5910.50%

5,000,000 – 500,0001930,071,7381.73%

%5,000,000231,697,066,88497.68 وما فوق

%3691,737,383,050100اإلجمالي

10. المساهمون األساسيون في البنك التجاري الدولي
حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021، كان للجهات األتية ما يزيد عن ٪5 من ملكية األسهم في البنك التجاري الدولي:

 	40% بنك قطر الوطني    
 	22.11% عائلة بن عويضة والمجموعة المرتبطة 
 	11.15% محمد عمر بن حيدر لالستثما  

11. توزيع المساهمني بحسب الحجم
حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021، تم توزيع ملكية أسهم البنك التجاري الدولي وفقًا لألحجام التالية:
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12. حقوق المساهمني 
تضمن ممارسات الحوكمة المؤسسية في البنك التجاري الدولي حماية حقوق المساهمين وتسهيل ممارستها وتوفير معاملة 

متكافئة لهم، بمن فيهم حملة أسهم األقلية. ويحافظ البنك على قنوات تواصل مفتوحة وشفافة مع مساهميه، وقد قام بنشر 
كافة المعلومات الضرورية للمستثمرين والمساهمين بصفة منتظمة من خالل موقعه اإللكتروني وقنوات أخرى.

 
كما أن النظام األساسي للبنك التجاري الدولي يؤكد أن كل أسهم رأس المال تتمتع بحقوق متساوية من دون تمييز من حيث الملكية 

في أصول وأرباح البنك وحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت تطبيقًا لمبدأ “صوت واحد لكل سهم”. 

وطبقًا لقانون الشركات التجارية، ينص النظام األساسي على أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا واحدًا في غضون أربعة أشهر 
من نهاية كل سنة مالية. ويجوز لمجلس اإلدارة أن يدعو الجتماع الجمعية العمومية حسب تقديره أو كلما تطلب ذلك ألغراض معينة 

من قبل المدقق الخارجي أو المساهمين الذين يمتلكون %10 على األقل من رأس مال البنك التجاري الدولي. 

ويجوز للجمعية العمومية أن تستمع ألي مقترح ضمن جدول أعمالها يقدم من مجلس اإلدارة، ويجوز أن يقدم هذا المقترح من قبل 
عدد من المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن %5 من إجمالي عدد أسهم البنك. 

ويكون للمساهمين الحق في التصويت خالل اجتماع الجمعية العمومية بأنفسهم أو من خالل تفويض مساهم آخر كوكيل، ويقدم 
مجلس اإلدارة اقتراحاته بشأن توزيع أرباح األسهم على المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية بناًء على األداء والنتائج، ووفق 

استراتيجية البنك التجاري الدولي. 

13. اإلفصاح 
يضمن إطار الحوكمة المؤسسية داخل البنك التجاري الدولي اإلفصاح المنتظم والدقيق لكافة األمور الجوهرية التي تتعلق بالبنك، 

بما في ذلك الوضع المالي واألداء والملكية وحوكمة البنك، كما يلتزم البنك بجميع متطلبات اإلفصاح ويقدم كافة المعلومات 
المالية وتقارير التدقيق بدقة وشفافية من أجل مواكبة أفضل الممارسات الريادية الدولية وكذلك المتطلبات التنظيمية المحلية بما 

في ذلك البيانات المالية وتقارير مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وبيانات اإلفصاح التي تقدم إلى سوق أبوظبي لألوراق 
المالية. 

ويؤكد البنك التجاري الدولي أن كافة البيانات التي تقديمها بهذا الصدد صحيحة بحسب معرفته وتقديره، وأنها دقيقة وغير مضللة. 
إضافة إلى ذلك، تمتثل جميع التقارير المالية السنوية الخاصة بالبنك التجاري الدولي لمعايير التقارير المالية الدولية واألحكام 

المعمول بها من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. ويشمل تقرير المدققين الخارجيين تأكيدات باستالم كافة المعلومات 
المطلوبة وإجراء عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية.

14. معامالت أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات الصلة 
يقوم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بمراجعة كافة المعامالت مع األطراف ذات الصلة بصورة منتظمة. وفي عام 2021، لم يسجل 

البنك التجاري الدولي أي معاملة مع جهة ذات صلة يزيد حجمها عن %5 من رأس مال البنك التجاري الدولي أو أي تداول ألسهم 
البنك بواسطة أعضاء مجلس اإلدارة.

15. تضارب المصالح وتداوالت األطراف المطلعة

في إطار سياسة البنك التجاري الدولي، إن جميع أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين والموظفين الداخليين على علم 
بمهامهم والتزاماتهم القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بأمور تضارب المصالح وتداوالت األطراف المطلعة. 

ولم يتم تسجيل أي بالغ حول أي تعارض في المصالح أو أي معامالت مشبوهة كتداوالت أطراف مطلعة. 

16. البت في شكاوى العمالء 
تعتبر شكاوى العمالء مصدرًا مهمًا للمعلومات وتسهم في تعزيز وتطوير أنشطة البنك التجاري الدولي، ويضطلع العمالء بدور 

جوهري كوسيلة لتحقيق النجاح والنمو. وتعتبر بعض المؤسسات العميل الدعامة األساسية لبقائها واستمراريتها ونجاحها ومن هنا 
أصبح إنشاء وحدة خاصة الستقطاب رضا العمالء وتلقي ومعالجة شكاواهم من األهداف الرئيسية لإلدارة التنفيذية في المؤسسات 
والشركات المتطورة. وفي ضوء تحديث وتغيير التشريعات والقوانين واللوائح التي تحكم العالقة مع العمالء وبغرض تعزيز وتطوير 

الشفافية مع المساهمين، وضع البنك التجاري الدولي إطارًا عامًا وآلية مناسبة للوحدة المستقلة المتخصصة في إدارة شكاوى 
العمالء )إدارة الشكاوى(.

 
وفي إطار التزامه بإرشادات وتوصيات “اتحاد مصارف اإلمارات”، أنشأ البنك التجاري الدولي فريق إدارة الشكاوى من أجل ضمان البت 

في الشكاوى على وجه السرعة وبما يرضي العمالء على أفضل نحو ممكن، طبقًا للمبادئ التوجيهية األساسية التحاد مصارف 
اإلمارات )الشفافية، اإلنصاف، التعاطف، الموثوقية، والنفاذ(. عالوة على ذلك، تم إجراء عدد من التغييرات على وظيفة إدارة 

الشكاوى، بما يتوافق مع متطلبات نظام ومعيار حماية المستهلك.

وعبر تطبيق هذه اإلرشادات في عملية البت في الشكاوى، يهدف البنك إلى االرتقاء بمعايير جودة الخدمات واإلسهام في تعزيز 
ثقة العمالء في قطاع الخدمات المصرفية في دولة اإلمارات. 
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وفي عام 2021، تمت معالجة %75 من شكاوى العمالء في غضون 48 ساعة عمل. وتمت إدارة شكاوى العمالء على أساس األولوية 
وتحليل األسباب الجذرية لضمان التطوير المستمر لعمليات البنك التجاري الدولي واالرتقاء بمستويات الخدمة. 

وقد ساهم توفير قنوات اتصال متعددة للعمالء المشتكين، وتطبيق نهج مركزي لرصد وإدارة وتسوية الشكاوى بواسطة فريق 
واحد، في تعزيز فهم اهتمامات وشواغل العمالء وتقديم المساعدة المطلوبة لهم من خالل قنوات االتصال المفضلة. 

17. مكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك 
في مارس 2021، وافقت الجمعية العمومية على منح مكافأة لكل عضو في مجلس اإلدارة لقاء ممارسة مهامه في المجلس خالل 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، غير أن البنك تلقى خطابًا من هيئة األوراق المالية والسلع بتاريخ 18 أبريل 2021 برفض دفع 
مكافأة مجلس اإلدارة على أساس أن صافي أرباح البنك نتج عن توحيد البيانات المالية للشركات التابعة وهي ملك لمساهمي األقلية 

ومن ثم فهي ليست جزءًا من حساب مكافآت مجلس اإلدارة. 

وبالنسبة لمكافآت عام 2021، تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت توصياتها إلى مجلس اإلدارة. وبناء على موافقة مجلس اإلدارة، يتم 
تقديم التوصية النهائية الخاصة بإجمالي مكافآت مجلس اإلدارة للموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية 

العمومية القادم.

18. القرارات الخاصة المطروحة خالل اجتماع الجمعية العمومية 
تم طرح الموضوعات التالية كبند خاص في الجمعية العمومية لعام 2021:

البنود:                       الحالة: تم رفضه

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق إصدار أربعمائة وثالثين مليون )430,000,000( سهم جديد   .1
بسعر درهم واحد )1 درهم إماراتي( للسهم الواحد وذلك امتثاالً للمادة 76 )1( من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 

في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت واألنظمة المالية، والذي يشترط أال تقل نسبة المساهمة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة عن %60، وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد الشروط وتاريخ اإلصدار بهدف االمتثال للمتطلبات القانونية المذكورة، 

بشرط الحصول على موافقة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع.

ألغراض تتعلق بزيادة رأس مال الشركة، الموافقة على تعديل البند )5( من النظام األساسي ليصبح نصه كما يلي:  .2

“يبلغ رأس مال الشركة )2,167,383,050( مليارين ومائة وسبعة وستين مليون وثالثمائة وثالثة وثمانين ألفًا وخمسين درهمًا   
موزعة على مليارين ومائة وسبعة وستين مليون وثالثمائة وثالثة وثمانين ألفًا وخمسين سهمًا، بقيمة درهم واحد لكل سهم، 

وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل”.
  

الخالصة
تماشيًا مع الرؤية االستراتيجية للبنك التجاري الدولي نحو بلوغ الريادة في السوق، واصل البنك بذل جهوده من أجل تعزيز إطار 

الحوكمة القائم واعتماد أحدث الممارسات الريادية في هذا الشأن. وهذا ما يساهم بدوره في الحفاظ على وتعزيز استقرار وسالمة 
أعماله وثقة المساهمين والمستثمرين المحتملين وكافة األطراف المعنية رغم الظروف الصعبة في السوق. 

ومّثل هذا العام خطوة محورية في سبيل إرساء دعائم المرحلة التالية من حوكمة البنك التجاري الدولي وركائز عملية اإلدارة فيما 
يتعلق بالتحضير للتشكيل الجديد المجلس اإلدارة ولجان المجلس ووظائف دعم اإلدارة التنفيذية ذات الصلة في ضوء الظروف غير 

المسبوقة والتحديات الكبيرة التي شهدها عام 2021. 

ومن منطلق كون الحوكمة المؤسسية هي من مسؤولية جميع الفرقاء في قطاع الخدمات المصرفية والمالية بدولة اإلمارات، فال 
يسعنا إال أن نتوجه بالشكر واالمتنان إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة األوراق المالية والسلع، ووزارة االقتصاد 

وكافة الجهات الحكومية المعنية، لما قدموه من جهود لدعم البنك التجاري الدولي في تنفيذ إجراءاته االنتقالية بسالسة، والشكر 
موصول إلى جميع األطراف المعنية على اهتمامهم والتزامهم وإسهاماتهم التي مكنت البنك من الوصول إلى المكانة المتميزة 

التي يحظى بها اليوم.
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مرحبًا بكم بني طيات تقري�ر االستدامة للبنك التجاري الدولي لعام 2021، والذي يسلط الضوء على التزامنا وأدائنا تجاه محددات 
البيئة والمسائل االجتماعية والحوكمة. هذا هو تقري�رنا الثاني، ونعتز بمواصلة رحلتنا على طري�ق التحول إلى مؤسسة أكرث 

استدامة وملتزمة بمسؤولياتها البيئية واالجتماعية. نقدم في الصفحات التالية تقري�رًا عن محددات البيئة والمسائل االجتماعية 
والحوكمة واالستدامة بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لهيئة األوراق المالية والسلع، والمعاي�ري البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشركات لسوق أبوظبي لألوراق المالية، والمبادئ التوجيهية للمبادرة العالمية إلعداد التقاري�ر. ويسلط هذا التقري�ر الضوء على 
مبادراتنا لبناء الموثوقية لعمالئنا وموظفينا وموردينا ومجتمعاتنا.

آراؤكم ومقرتحات�كم تهمنا
نثّمن ونرحب بآرائكم ومقترحاتكم القيِّمة بشأن هذا التقرير ألنها ستساعدنا على تحسين عملياتنا وإعداد تقاريرنا في السنوات 

المقبلة. نرجو موافاتنا بأي آراء أو مقترحات ذات صلة عبر مراسلتنا بالبريد اإللكتروني إلى:

حال روحي الصفدي،

أمين السر للبنك

at Hala.Alsafadi@cbi.ae

 نطاق التقري�ر ومحدداته
�أعد هذا التقرير وفقًا لمعايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير “الخيار األساسي”.

المواءمات يتماشى هذا التقرير مع المبادئ التوجيهية لهيئة األوراق المالية والسلع، والمعايير البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات لسوق أبوظبي لألوراق المالية، وإفصاحات قطاعات الخدمات المالية وفقًا للجيل الرابع من معايير المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير، وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومبادئ االتفاق العالمي لألمم المتحدة، واتفاق باريس للمناخ، ورؤية اإلمارات 
2021، واالستراتيجية الوطنية للطاقة “اإلمارات 2050”.

 البيانات المقارنة
ُتظهر اإلفصاحات الواردة في التقرير أداء البنك خالل األعوام 2019 و2020 و2021 مع تسليط الضوء على مبادراتنا األساسية.

 الضمان
نواصل اتباع عملية الضمان الداخلي في تقاريرنا للسنة الثانية، مما يمنح الثقة الكاملة ألصحاب المصلحة في البنك في المعلومات 

الواردة في التقرير.

 العام - يغطي هذا التقري�ر أداءنا في 	 
مجال البيئة والمسائل االجتماعية والحوكمة 

لعام 2021.

الكيانات - الكيان المشمول في نطاق هذا 	 
التقري�ر هو البنك التجاري الدولي.

الحدود التشغيلية - يغطي هذا التقري�ر 	 
عملياتنا في دولة اإلمارات فقط.
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كلمة الرئيس 
التنفيذي

المساهمون األفاضل،

يسرني أن أقدم تقرير االستدامة الثاني للبنك متضمنًا 
تفاصيل عن أدائنا في المبادرات المعنية بالبيئة 

والمسائل االجتماعية والحوكمة لعام 2021.

يعتبر االلتزام بهذه المبادرات والمسائل أمرًا بالغ 
األهمية كشأنه دائمًا، فيما ال زالت البلدان حول العالم 

تشهد تغيرات في الطريقة التي تسير بها المجتمعات 
المحلية واألفراد واالقتصادات.

ويواصل البنك التجاري الدولي تكريس الموارد 
والخبرات الالزمة لتوسيع جهودنا المعنية باالستدامة 
بما يتماشى مع الرؤى العالمية والوطنية، التي تركز 

على التحول الرقمي والمسؤولية البيئية. وحصلنا 
أيضًا على دعم وتشجيع قويين من أصحاب المصلحة 
الرئيسيين لزيادة التركيز على أجندة البيئة والمسائل 

االجتماعية والحوكمة. ونسعى جاهدين لدمج الرؤى 
الدولية والوطنية في استراتيجيات أعمالنا وأولوياتنا 

هادفين لجعل البنك أكثر استدامة.

وأود أن أشكر مساهمينا الكرام على إبداء ثقتهم 
الكاملة في البنك التجاري الدولي في ظل الضبابية 

الراهنة التي تفرضها هذه الجائحة العالمية، وعلى ما 
قدموا من مساندة على مدار العام. وإنني أتطلع أنا 

وجميع أفراد أسرة البنك التجاري الدولي إلى مواصلة 
تنفيذ أجندتينا االقتصادية والمعنية باالستدامة 

بالمدخالت األساسية المقدمة من جميع مساهمينا.

 علي سلطان ركاض العامري
الرئيس التنفيذي
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اإلنجازات الرئيسية
األداء البيئي

تحّسن أداؤنا البيئي في عام 2021 عبر عدد من مؤشرات قياس األداء بفضل المبادرات التي ُطّبقت في عام 2020، باإلضافة إلى 
تواُصل العمل عن ُبعد واالستخدام المستمر للمنصات االفتراضية دعمًا لخدماتنا. وفيما يلي نذكر بعض اإلنجازات/التطورات البيئية 

الرئيسية في عام 2021 مقارنة بعام 2020:

المقاي�يس األخرى لسنة 2021 مقارنة مع 2020
زيادة استهالكنا من الوقود للمركبات المملوكة للبنك أو المؤجرة بنسبة %68 في عام 2021	 

وذلك بسبب عودة بعض موظفينا للعمل تدريجيًا من المكاتب مقارنة بالعام الماضي. 
المحافظة على عدد من إنجازاتنا التي تعود إلى عام 2020 أو تحقيق زيادة فيها في عام 2021، وتخص استهالك الكهرباء والمياه 

والوقود. تأثرت هذه المقاييس مع عودة األعمال والممارسات العادية المرتبطة بها إلى مستويات ما قبل الجائحة. )على سبيل 
المثال: العودة إلى العمل في المكتب ومستويات الحركة المرورية(.

 األداء االجتماعي
توّخينا مزيدًا من االنتقائية في توظيف المواهب والكفاءات، حيث قمنا بتعيين موظفين تتناسب خبراتهم ومهاراتهم مع ثقافتنا 

وأهدافنا. ويطّبق البنك نظامًا للمكافآت الشاملة ال يقتصر على التعويض فحسب، بل يشتمل أيضًا على مجموعة كاملة من المزايا 
لضمان حزمة شديدة التنافسية.

تخفيض استهالكنا من 
الورق بنسبة 50%

المحافظة على إجمالي 
استهالكنا لمياه المرافق 

والشرب في عام 2021 
مقارنة بالعام السابق

تخفيض إجمالي استهالكنا 
من الكهرباء في مباني البنك 

التجاري الدولي بنسبة 7%

تخفيض انبعاثاتنا غير 
المباشرة األخرى بنسبة 90% 
)على سبيل المثال: االنبعاثات 
من السفر جّوًا ألغراض العمل(

تخفيض انبعاثاتنا من توليد 
الكهرباء المشتراة والبخار 

والتدفئة والتبريد بنسبة 3%

 المحافظة على إجمالي 
استهالكنا للكهرباء لكل 

موظف في مباني البنك 
التجاري الدولي

كلمة الرئيس 
التنفيذي

 في إطار سياسة األبّوة بالبنك،

حصل 16 موظفًا على إجازة 
أبوة في عام 2021

تعيين 76 

موظفًا جديدًا في عام 2021

883 
جلسة تدريب للموظفني بزيادة 

%24 مقارنة بعام 2020

توفير ما مجموعه 5,036 
ساعة تدري�بية للموظفين

قوة عاملة متنوعة تضم 392 
موظفًا بدوام كامل ينتمون إلى 

34 جنسية

22%
من موظفينا إماراتيون

42%
من موظفينا إناث
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األداء المالي
في عام 2021، واصلنا دعم عمالئنا والمساهمة في دفع عجلة نمو االقتصاد الوطني، حيث تزايد زخم العودة إلى الحياة الطبيعية 

ألعمالنا وحياتنا بعد الجائحة.

وبوضع عمالئنا في صميم ما نفعله كافة ومن خالل تفاني موظفينا وعملهم الدؤوب، استطعنا تنمية ميزانيتنا العمومية وقروضنا 
بشكل كبير، وضاعفنا صافي أرباحنا ثالث مرات ليصل إلى 131 مليون درهم إماراتي مقارنة بالعام السابق. وفي عام 2021، ظل معدل 

كفاية رأس المال قوّيًا عند %14.8. وسنواصل التركيز على عمالئنا ومساعدتهم على تنمية أعمالهم وتحقيق طموحاتهم.

صافي األرباح
ارتفع بنسبة %288 إلى 131 مليون درهم إماراتي مقارنة بمبلغ 34 مليون درهم إماراتي في عام 2020

إجمالي األصول
ارتفع بنسبة %21 إلى 20.8 مليار درهم إماراتي مقارنة بمبلغ 17.1 مليار درهم إماراتي في عام 2020

القروض والسلفيات
ارتفعت بنسبة %14 إلى 11.8 مليار درهم إماراتي مقارنة بمبلغ 10.4 مليار درهم إماراتي في عام 2020

ودائع العمالء
ارتفعت بنسبة %20 إلى 12.6 مليار درهم إماراتي مقارنة بمبلغ 10.5 مليار درهم إماراتي في عام 2020

خسائر االئ�تمان
 انخفضت مخصصات بنسبة %51 إلى 198 مليون درهم إماراتي مقارنة بمبلغ 400 مليون درهم إماراتي

في عام 2020

ونستهدف الحفاظ على هذا الزخم والتركيز على أجندتنا المعنية بالبيئة والمسائل االجتماعية والحوكمة في عام 2022 والسنوات 
المقبلة.
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نبذة عن البنك التجاري الدولي
تأسس البنك التجاري الدولي في دبي عام 1991 كبنك إماراتي محلي يخدم الشركات الرائدة والشعب الطموح بدولة اإلمارات في 

الشؤون المالية الشخصية والمهنية. غايتنا هي خدمة عمالئنا بمساعدتهم على االزدهار في حياتهم وتحقيق طموحاتهم 
المهنية، بما يدعم مسيرة التنمية واالزدهار لدولة اإلمارات ككل. ونهدف إلى التواصل مع المستهلكين وتلبية احتياجاتهم بتبني 

التنوع والشمول. 

يتواجد المقر الرئيسي للبنك في رأس الخيمة، وهو مدرج في سوق أبوظبي لألوراق المالية. غالبية المساهمين مواطنون 
إماراتيون، ومن ضمنهم حكومة رأس الخيمة ويرأس مجلس إدارتنا السيد سيف علي الشحي. ويقدم البنك التجاري الدولي مجموعة 

متنوعة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المخصصة في مجال الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية لألفراد 
والخدمات المصرفية اإلسالمية، والتي تتنوع بين القروض والخدمات التجارية وإدارة النقد وحلول الخزينة، فضالً عن خدمات الحسابات 

الشخصية وبطاقات االئتمان.

رؤيتنا 
 أن نحظى باالعتراف كأحد البنوك اإلماراتية فائقة األداء للشركات الرائدة واألفراد الطموحين الذين يثّمنون العالقات المصرفية 

طويلة األمد.

رسالتنا 
بدعم من المواهب اإلماراتية الطموحة في البنك، يسعى البنك التجاري الدولي لدعم سكان دولة اإلمارات لبلوغ تطلعاتهم وتحقيق 

االزدهار في حياتهم الشخصية والعملية، دعمًا لرؤية اإلمارات للتنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة. ويواصل البنك التجاري 
الدولي إدارة لجنة المشاركة الوجدانية واالعتمادية وإمكانية الوصول وفقًا لمعايير وتوصيات اتحاد مصارف اإلمارات. ويأمل البنك 

تحسين معايير جودة الخدمة وتعزيز ثقة المستهلك في القطاع المصرفي اإلماراتي باتباع هذه المبادئ عند التعامل مع الشكاوى.

تحظى شكاوى العمالء دائمًا باألولوية؛ ألن العمالء محور تركيزنا األساسي. ونجري تحليالت لألسباب الجذرية لضمان خضوع عمليات 
البنك التجاري الدولي ومعايير خدمته للتحسين المستمر. وساعد تزويد العمالء بقنوات وصول متعددة لتقديم الشكاوى، باإلضافة 
إلى تطبيق نهج مركزي لمتابعة الشكاوى وإدارتها وحلها بمعرفة فريق واحد، على فهم شواغل العمالء وتزويدهم بالمساعدة 

الالزمة من خالل قناة االتصال التي يفضلونها.

البنك التجاري الدولي يواصل التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد - 19 وت�أثرياتها
يكّرس البنك التجاري الدولي نفسه إلرساء معايير منقطعة النظير للسالمة في مكان العمل ومواصلة التنمية المهنية والرضا عن 

العمل بالمحافظة على بيئة عمل جذابة وداعمة بشكل متزايد لجميع موظفينا.

وفي عام آخر اتسم بالتهديد المستمر من جائحة “كوفيد - 19”، واصل البنك التجاري الدولي حماية موظفينا وعمالئنا من الفيروس، 
مع المحافظة على حزمة ديناميكية من ترتيبات العمل المختلطة لضمان المرونة المتزايدة لموظفينا.

باعتبارهم أثمن أصولنا، يحتل موظفونا صميم االستراتيجية الشاملة للبنك التجاري الدولي ورؤيته للنمو والنجاح مستقبالً. وبالتالي 
ظلت صحة ورفاه موظفينا وعمالئنا محور تركيزنا األساسي طوال عام 2021، حيث بدأنا في العودة تدريجّيًا إلى ترتيبات العمل 

المعتادة قبل الجائحة، مع مراعاة الشواغل المحيطة بمتحورات كوفيد - 19 الجديدة في ظل تسارع وتيرة التعافي االقتصادي.
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خطط عام 2022

سنواصل االستثمار في المجتمع المحلي والمساهمة في نمو 
اقتصاد دولة اإلمارات.

سنواصل إعطاء األولوية لسالمة موظفينا ورفاههم في العام 
المقبل، مع ضمان حمايتهم بشكل مناسب من المشكالت المستمرة 

التي تثيرها الجائحة.

سنواصل توظيف الخريجين والمواهب الطموحة من حملة شهادة 
الدبلوم بهدف تطوير وزيادة مهاراتهم في عموم البنك من خالل 

المزيد من فرص التعلم والتطور.

وسيبقى موظفونا في صميم عملنا، وسنواصل االستثمار في تنمية 
مهاراتهم ودعم تطورهم المهني وعافيتهم.

نسعى جاهدين لتلبية متطلبات موظفينا وعمالئنا ومجتمعاتنا 
المحلية في عموم دولة اإلمارات باتباع نهج يرّكز على خدمة 

األفراد ودعمهم.

نهدف إلى تركيز جهودنا على تدريب المواطنين اإلماراتيين وترقيتهم 
إلى المناصب اإلدارية والتنفيذية داخل البنك، وذلك من أجل تلبية 

هدفنا الطموح المتمثل في زيادة عدد اإلماراتيين على جميع 
المستويات.
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اإلدارة البيئية
يراعي البنك التجاري الدولي األثر البيئي لعملياتنا باستخدام مقاييس األداء البيئي، كالحفاظ على الطاقة وتقليل النفايات وتخفيض 
انبعاثات غازات الدفيئة. ونطّبق إطار عمل يسمح لنا بتحليل وتضمين الشواغل والفرص والمشكالت البيئية. وتعكف اإلدارة العليا للبنك 

بنشاط على تقييم واعتماد السياسات واإلجراءات المتعلقة بالقضايا البيئية.

 يتمثل جزء من أهدافنا البيئية في التوعية المستمرة بين جميع موظفينا وموردينا وعمالئنا بأهمية تقليص بصمتهم الكربونية بتنفيذ 
مبادرات كإعادة تدوير النفايات والشراء المسؤول وزيادة العمليات الرقمية لتشجيع العمليات الالورقية. ويجب أن تدار مخاطر وفرص 

تغير المناخ ال من أجل سلسلة اإلمداد والتوريد والعمالء والموظفين فحسب، بل أيضًا من أجل البنك ككل.

 انبعاثات الغازات الدفيئة
تماشيًا مع الجهود العالمية والوطنية للتخفيف من تغير المناخ الناجم عن االحتباس الحراري، حرصنا على متابعة انبعاثاتنا من الغازات 

الدفيئة واتخاذ التدابير باستمرار لتقليصها في عملياتنا وخارجها. اتباع المعيار المؤسسي للمحاسبة واإلبالغ فيما يتصل ببروتوكول 
انبعاثات الغازات الدفيئة:

انبعاثات الغازات الدفيئة من عملياتنا المباشرة ضمن النطاق 1 تبلغ 47,026 كيلوغرام ثاني أكسيد كربون

)زيادة بنسبة %68 في عام 2021 مقارنة بعام 2020( 

النطاق 1: االنبعاثات المباشرة من استهالك الوقود للمركبات المملوكة أو المؤجرة )مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

تعود الزيادة في االنبعاثات من 2020 إلى 2021 إلى عودة بعض موظفينا إلى المكاتب مع عودة بروتوكوالت العمل إلى مستويات 
ما قبل الجائحة.
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انبعاثات غازات الدفيئة من عملياتنا غير المباشرة ضمن النطاق 2 تبلغ 842,637 كيلوغرام ثاني أكسيد كربون 

)انخفاض بنسبة %3 في عام 2021 مقارنة بعام 2020( 

النطاق 2: االنبعاثات غير المباشرة من استهالك الكهرباء )مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

انبعاثات الغازات الدفيئة من عملياتنا غير المباشرة ضمن النطاق 3 تبلغ 329 كيلوغرام ثاني أكسيد كربون 

)انخفاض بنسبة %90 في عام 2021 مقارنة بعام 2021( 

النطاق 3: االنبعاثات غير المباشرة األخرى من السفر الجوي )مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

يرجع االنخفاض الكبير في االنبعاثات غير المباشرة منذ عام 2020 إلى االنخفاض في السفر الجوي الدولي بسبب القيود المستمرة 
على خلفية الجائحة.

1,361

843

0.3
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مراقبة استخدام الموارد الطبيعية وتحديد أهداف 
مؤسسية لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين 

أداء األصول.

تخطيط وإدارة نفاياتنا العضوية بالتوعية بإنتاج 
السماد داخلّيًا واألنظمة التي تحول دون إرسال 

النفايات العضوية إلى مكبات النفايات وتقلل 
انبعاثاتنا من ثاني أكسيد الكربون والميثان.

مواصلة تخفيض استهالكنا للورق واتخاذ 
خطوة أقرب إلى التحول الالورقي.

وقد بحثنا الطريقة التي ندير بها ممتلكاتنا في إطار التزاماتنا البيئية بهدف تخفيض بصمتنا الكربونية وتقليل أثرنا السلبي على النظام 
البيئي العالمي. وقد عّممنا كشوف الحسابات المصرفية اإللكترونية عبر قاعدة عمالئنا وطّبقنا برنامجًا لترشيد استخدام الطابعات 

لضمان إعادة تدوير جميع خراطيش الحبر المستهلكة بطريقة مسؤولة بيئّيًا. واستمرت هذه المبادرات حتى عام 2021.

وفي السنوات األخيرة، انضممنا إلى صفوف المنظمات واألفراد المعنيين اآلخرين حول العالم في تخفيض األنوار إظهارًا لدعمنا 
للحملة العالمية “ساعة األرض”. وتعتبر المراقبة والتحسين المستمران ألداء انبعاثاتنا وغير ذلك من االبتكارات البيئية من المكونات 

المهمة إلدارة البيئة التي يتوالها موظفونا. ويمتد اهتمامنا بالبيئة إلى ما هو أبعد من االمتثال، مما يسمح لنا باستقصاء جميع 
جوانب البيئة.

أهدافنا لعام 2022
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استهالك الطاقة والمياه والورق
نعتزم تضييق البصمة البيئية لعملياتنا التجارية، بالمزج بين إجراءاتنا المؤسسية وما لنا من آثار مجتمعية. ونخطط في السنوات 

القادمة لتقليل أثرنا البيئي بتطبيق سياسات وسلوكيات صديقة للبيئة. ونهدف باستمرار إلى تحسين أداء االستدامة في عملياتنا، بما 
في ذلك استهالك الطاقة واستهالك المياه وإعادة تدوير الورق.

استهالك الكهرباء
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 استهالك الوقود للمركبات
المملوكة للبنك أو المؤجرة

استهالك
مياه المرافق

استهالك الكهرباء
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إجمالي استهالك المياه 
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 :النفايات الورقية
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اإلدارة االجتماعية
يعود نجاحنا إلى عمل موظفينا الدؤوب وتفانيهم. فهم ركائز قوتنا، وقد حرصنا دومًا على توفير أجواء تشجع النمو الشامل 

لموظفينا. كما نشجع التنوع في العمل، وندفع بسخاء ونثّمن نجاح الموظفين، ونشجع توظيف النساء، ونوفر بيئة تعلم منفتحة 
للموظفين لتحسين قدراتهم.

 عدد الموظفني

الموظفون حديثو التعي�ني سنوّيًا
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عدد الجنسيات

عدد الموظفات
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قمنا بتخطيط وتنقيح برامجنا للتنمية المحيطية والمسؤولية االجتماعية للشركات التي رّسخت الثقة الدائمة ورسمت االبتسامات، حيث 
اتسمت دائمًا بالحساسية واالعتناء باحتياجات السكان المحليين المحيطين وشواغلهم وطموحاتهم ورفاههم.
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رفاه الموظفين
يؤمن البنك التجاري الدولي بتوفير بيئة مكتبية نابضة بالحياة وملِهمة وعملية، ويلتزم بتوفير مكان عمل ممتاز لموظفينا. وتضمن 

برامجنا وسياساتنا العديدة المتعلقة بالموظفين اإلبقاء على انخراط زمالئنا في العمل، وتحقيقهم إمكاناتهم المهنية، ومواصلتهم 
التقدم بالتوازي مع البنك.

ونعمل باستمرار على تحسين تجربة موظفينا، بما في ذلك التأهيل، والترقي الوظيفي من خالل التدريب والتطوير، والحوافز 
المستندة إلى األداء، ومجموعة متنوعة من أنشطة مشاركة الموظفين على مدار العام، لضمان أن يكون العمل معنا تجربة مجزية 

ومثرية. وأطلقنا برنامج “االعتماد على القادة المصرفيين” الستقطاب المواهب والكفاءات اإلماراتية إلى البنك وتحقيق أهدافنا 
الطموحة على صعيد التوطين، حيث بلغت نسبة المواطنين اإلماراتيين في البنك %22 في عام 2021.

عدد الموظفني اإلماراتي�ني
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كما يخطط البنك التجاري الدولي أيضًا لتحفيز الموظفين في السنوات القادمة على نحو يعكس محددات االستدامة في أجورهم. 
وتتفق نسبة جدول أجور اإلدارة مقارنة بالموظفين ونسبة جدول أجور الجنسين مع معايير القطاع المصرفي في دولة اإلمارات.
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التدريب والتطوير
يدرك البنك التجاري الدولي أن إدارة المواهب أمر بالغ األهمية وضروري على حد سواء في عالم شركات اليوم. فالمواهب الذين 

نحتضنهم في هذه البيئة التنافسية هم قادة المستقبل لمؤسستنا، ومهمتنا األساسية تشجيعهم. وتتماشى برامجنا للتدريب 
والتطوير جيدًا مع أهداف الشركة طويلة األمد، األمر الذي يسفر عن تحسين المهارات القيادية والرفاه العام. وينصّب تركيز البنك 

على استقطاب الموظفين أصحاب األداء الرفيع واالحتفاظ بهم، ويخصص موارد كبيرة لبرامج التدريب والتطوير للموظفين على جميع 
المستويات. ويقدم البنك التجاري الدولي لموظفيه المساعدة لتحسين مهاراتهم وقدراتهم بشكل مستمر،

وبغية تحسين مواهب موظفينا، نوفر التدريب الفني على رأس العمل. وفي عام 2021، واصلنا برنامجنا التدريبي ألصحاب الهمم، 
وحملة التبرع بالدم، والترويج لحملة “كرسي طفلي” التي أطلقها المجلس األعلى لألمومة والطفولة.

تعزيز األخالقيات المهنية والنزاهة
يعمل البنك التجاري الدولي على ضمان إرساء ثقافة مؤسسية تدعم السلوك األخالقي والنزاهة، وهما أمران بالغا األهمية للقطاع 
المصرفي. فخالل عام 2021، حرصت اإلدارة التنفيذية للبنك على مواصلة تأكيدها على أهمية مسؤولية كل فرد عن االلتزام بالضوابط 

األخالقية والحفاظ على مصالح البنك وحمايتها من خالل التبليغ عن السلوكيات غير األخالقية التي تشمل - على سبيل المثال ال 
الحصر- االختالس واالحتيال والفساد والرشوة وتضارب المصالح وخرق خصوصية العمالء والتمييز العنصري والتحرش ومخالفات 

القوانين وتحريف الحقائق وتشويهها.

التركيز على العمالء
فيما يتعلق باألنشطة التي تركز على العمالء، تم تنفيذ برنامج لتثقيف العمالء خالل العام الماضي. وجاء هذا البرنامج استجابًة للنمو 
في الجريمة اإللكترونية العالمية وللعمل بالتوازي مع قنواتنا المصرفية الرقمية الجديدة وبالتالي ضمان مزيد من الوعي والفهم 

ألهمية حماية البيانات وأمنها.
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سيمضي البنك التجاري الدولي في طريقه نحو المزيد من 
التنافسية في سوقنا، مما يعزز قدرتنا على استقطاب المواهب 

األساسية من خالل توفير مزايا متنامية للموظفين تتمثل في 
المكافآت والخبرات والتدريب بما يتماشى مع متطلبات المشهد 

المصرفي المتطور والمتنامي واحتياجات أعمالنا المتغيرة.

 سنبني أيضًا على استراتيجيتنا للتوطين من أجل تقديم المزيد 
من الدعم لمواطني دولة اإلمارات الذين يدخلون القطاع 

 المصرفي وينخرطون فيه، مع المحافظة في الوقت نفسه 
على تركيزنا على إنشاء قاعدة مواهب شاملة ومتنوعة مستمدة 

من مجموعة من الخلفيات والقطاعات المتنوعة لدفع عجلة 
تقدم البنك.

تشمل المبادرات المعينة المقرر تنفيذها في عام 2022 
أدوات جديدة لضمان كفاءة الحوار المتبادل مع موظفينا، 

مما يضمن االستماع الفعال، والتكيف مع احتياجاتهم، 
وتعزيز مشاركة الموظفين لالرتقاء بأعمالنا.

أهدافنا لعام 2022
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الحوكمة األخالقية
يعتبر البنك التجاري الدولي حوكمة الشركات السليمة عامالً أساسّيًا لتعزيز صورته، محلّيًا ودولّيًا على السواء، من خالل التزام بثقافة 

مؤسسية تحفز المديرين والموظفين على االمتثال لمبادئ السلوك السليمة. وتشتمل حوكمة الشركات على مجموعة من العالقات 
بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها ومساهميها وأصحاب المصلحة اآلخرين.

كما توفر حوكمة الشركات أيضًا الهيكل الذي يتم من خالله رسم أهداف الشركة وتحديد وسائل تحقيق هذه األهداف ومراقبة األداء. 
وليست حوكمة الشركات الفعالة غاية في ذاتها، بل وسيلة لألداء السليم للمؤسسة المالية والقطاع المصرفي بشكل عام. ويعتبر 

أمن وسالمة البنك التجاري الدولي عاملين أساسيين في استقراره المالي والطريقة التي يدير بها أعماله، وبالتالي فهما محوريان 
لخلق ثقة السوق ونزاهة األعمال.

ويتبع البنك التجاري الدولي معايير حوكمة الشركات بشكل طبيعي وبما يتفق مع القوانين واللوائح والقواعد الوطنية المعمول 
بها. ويخضع البنك للوائح الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع باإلضافة إلى اإلرشادات 

وأفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
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مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق
التابعة لمجلس اإلدارة

هيكل حوكمة الشركات

 علي سلطان ركاض العامري 
الرئيس التنفيذي

لجنة مخاطر
مجلس اإلدار

توّلت السيدة رنده كريدية منصب القائم بأعمال المسؤول الرئيسي إلدارة المخاطر في أبريل 2021، وتم تأكيد تعيينها في منصب 
المسؤول الرئيسي إلدارة المخاطر في نوفمبر 2021.

الرجاء مالحظة أن هيكل حوكمة الشركات المذكور أعاله كان صالحًا حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021.

 توفيق عدنان زويد 
رئيس اإلدارة القانونية

 ديفيد أبراهام بيج 
 رئيس إدارة االمتثال

 رنده كريدية
المسؤول الرئيسي إلدارة المخاطر

 جيوفاني إيفردوي�ن
  رئيس إدارة االستراتيجيات 

والتحول المؤسسي

 زياد عبد الغني
رئيس إدارة التدقيق الداخلي

 حال روحي الصفدي
أمين السر للبنك

 هاشم محمد علي أبوحنك
المسؤول الرئيسي إلدارة االئتمان

 إيفري�ن ألتيوك
المسؤول الرئيسي للعمليات

 بونيت تشاوال
المسؤول الرئيسي للمالية

 كومار ماهاباترا
 رئيس إدارة الخدمات 

المصرفية للشركات

 حسنني علي
رئيس إدارة الخدمات 

المصرفية لألفراد



81

التقري�ر السنوي 2021

هيكل مجلس اإلدارة

طبقًا للوائح النظام التأسيسي للبنك التجاري الدولي، يتم انتخاب أو تعيين تسعة )9( أعضاء مجلس إدارة لمدة ثالث )3( سنوات قابلة 
للتجديد لنفس المدة. ويكون للمجلس السلطة األعلى إلدارة البنك التجاري الدولي، ويمتلك الحق في تعيين مديرين أو أشخاص 

مفوضين وتخويلهم حق التوقيع باسم البنك التجاري الدولي منفردين أو مجتمعين.

ويجب أن يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالخبرات والمهارات المطلوبة التي تؤهلهم لتنفيذ مهامهم وخدمة مصلحة البنك التجاري 
الدولي. كما يجب أن يلتزموا بتخصيص القدر الالزم من الوقت واالهتمام إلنجاز مهامهم واستكمالها خالل فترة عملهم.

وفي مارس 2021، عّين مجلس اإلدارة السيد محمد علي عبدالله مصبح النعيمي عضوًا في مجلس اإلدارة في أعقاب استقالة السيد 
عبدالرحيم محمد العوضي، وسيتم المصادقة على تعيينه في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده في 22 مارس 2022. وفي 

19 ديسمبر 2021، استقالت السيدة فريدة علي أبو الفتح من مجلس اإلدارة، وسيتم تعيين بديل لها بعد موافقة مصرف اإلمارات 
العربية المتحدة المركزي والمصادقة عليه الحقًا في الجمعية العمومية. وحتى 31 ديسمبر 2021، هناك ممثلة واحدة في مجلس 

إدارة البنك التجاري الدولي )اآلنسة ميثاء سعيد الفالسي(.

قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 24 مارس 2021 إعادة هيكلة لجان مجلس اإلدارة لزيادة فعاليتها واالستفادة من خبرة 
أعضاء المجلس. كما قرر مجلس اإلدارة أيضًا إلغاء لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت ولجنة األصول الخاصة المنبثقتين عن مجلس 

اإلدارة، وشّكل اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

وحتى 24 مارس 2021، فإن اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة على النحو التالي:	 

لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة	 

لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة	 

لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة	 

لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة	 

اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة	 

واصل البنك التجاري الدولي بذل جهوده من أجل تعزيز إطار الحوكمة القائم واعتماد أحدث الممارسات الريادية في هذا الشأن. وهذا 
ما يساهم بدوره في الحفاظ على وتعزيز استقرار وسالمة أعماله وثقة المساهمين والمستثمرين المحتملين وكافة األطراف 

المعنية رغم ظروف السوق الصعبة.

ومّثل هذا العام خطوة محورية في سبيل إرساء دعائم المرحلة التالية من حوكمة البنك التجاري الدولي وركائز عملية اإلدارة فيما 
يتعلق بالتحضير للتشكيل الجديد لمجلس اإلدارة ولجان المجلس ووظائف دعم اإلدارة التنفيذية ذات الصلة في ضوء الظروف غير 

المسبوقة والتحديات الكبيرة التي شهدها عام 2021.
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التشاور مع أصحاب المصلحة وتحليل األهمية النسبية
يعّرف البنك التجاري الدولي أصحاب المصلحة بأنهم المؤسسات واألفراد الذين يتأثرون بعمليات البنك ويملكون القدرة على التأثير 

عليها. ومن أصحاب المصلحة في البنك المستثمرون والموظفون والموردون والمستهلكون والسلطات الحكومية والمجتمعات 
المحلية. وتتبع إدارتنا فكرة التوفيق بين المطالب المجتمعية واألهداف التجارية. ومن أجل إنشاء عالقة طويلة األمد مع أصحاب 

المصلحة في البنك، فإننا نركز على الحصول منهم على األفكار والمرئيات والشواغل بحيث تنعكس هذه النقاط في الطريقة التي 
نعمل بها. ونحرص على ضمان استخدام المعلومات الواردة إلينا من خالل مشاركة أصحاب المصلحة للتأثير على نهجنا. ونحاول االرتباط 
والتواصل مع أصحاب المصلحة في البنك من خالل مجموعة متنوعة من القنوات الرسمية وغير الرسمية، فضالً عن الفعاليات الرسمية 

واالجتماعية األخرى المتواصلة.

نهج البنك التجاري الدولي في إشراك أصحاب المصلحة
أصحاب المصلحة في البنك شركاؤنا في إنتاج القيمة من أجل عالم أفضل وأكثر استدامة. 

وننخرط مع جميع أصحاب المصلحة لمساعدتهم على التوصل إلى فهم أدق ألهدافنا المشتركة. وتتحدد وتيرة هذا االنخراط بدرجة ما 
سيكون لمجموعة أصحاب المصلحة من تأثير على أعمالنا. وننخرط في مناقشة بّناءة مع أصحاب المصلحة ونبّين أهداف أعمال شركتنا 

ورؤيتها طويلة األمد، باإلضافة إلى المسار الذي نسلكه وكيف تؤثر السوق الحالية على عملياتنا. وتساهم هذه المبادرات في إيمان 
أصحاب المصلحة بالبنك. ونحرص على أساس منتظم على تقييم ما نحرز من تقدم وكيف ترجمنا مساهمات أصحاب المصلحة إلى 

عملية صنع قرار فعالة.

تحديد أصحاب المصلحة الرئيسي�ني
نحدد مجموعات أصحاب المصلحة ونصّنفها حسب األولوية اعتمادًا على أهميتها لشركتنا وقدرتها على التأثير على اختيارات البنك 

التجاري الدولي. وينعكس التنوع الواسع المرتبط بأعمالنا أيضًا في قائمة ألصحاب المصلحة، التي تضم العمالء والموظفين والجهات 
التنظيمية والسلطات الحكومية والموردين والمؤسسات المحلية ودعاة حماية البيئة والمناصرين االجتماعيين داخل مؤسستنا 

وخارجها.

تحليل األهمية النسبية
يعتبر فهم الشواغل االجتماعية والبيئية واالقتصادية ألصحاب المصلحة أمرًا بالغ األهمية لضمان استمرار تركيزنا على القضايا المهمة 

اليوم وفي المستقبل. وقد صغنا مصفوفتنا لألهمية النسبية مع استمرارنا في تطوير وتدعيم نهجنا في إشراك أصحاب المصلحة 
الداخليين والخارجيين. وتمثل الشواغل االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تؤثر على إمكاناتنا إلنتاج قيمة طويلة األمد موضوعات 

رئيسية محل تركيز. وهذا أم يجري تقييمه بالنظر في تأثيرها على استراتيجية المؤسسة والحوكمة واألداء و/أو اآلفاق المستقبلية. 
ولتحديث تقييم األهمية النسبية، حددنا أربعة إجراءات مهمة.

1.   توزيع االستبيان

إجراء تمحيص متعمق للقطاع، وإرشادات إعداد التقارير، وتقييمات النظراء، وتقييم قدرتنا على التأثير على أهداف التنمية 
المستدامة لدولة اإلمارات. واستندت األسئلة إلى معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير وتناولت أيضًا طيفًا واسعًا من 

الموضوعات كالشواغل المالية واالجتماعية والبيئية.

2.   تحديد الموضوعات

يشتمل كل موضوع على وصف واضح باإلضافة إلى طريقة التصنيف.

3.   تحديد القضايا من حيث األولوية

�أجريت مشاورات أصحاب المصلحة مع مختلف المجموعات لتقييم وجهات نظرهم حول أهمية وأولوية القضايا في تفاعالتهم مع 
البنك التجاري الدولي.

4.   مواءمة الخطط وااللتزامات الوطنية والدولية

تمت مصادقة نتائج العملية للتحقق من أننا نفهم ما هو أكثر أهمية ألصحاب المصلحة وكيف يتواءم هذا مع تصنيفنا ألولويات 
الشواغل ذات األهمية النسبية من أجل توليد قيمة اليوم، وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، يتواءم مع رؤيتنا المؤسسية 

والوطنية والعالمية.
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مصفوفة األهمية النسبية
ويشير موضع القضايا في مصفوفة األهمية النسبية بوضوح إلى مستوى كبير من االتفاق بين آراء أصحاب المصلحة الداخليين 

والخارجيين، التي تم الحصول عليها بشكل منفصل. 

وتوضح مصفوفة األهمية النسبية مدى أهمية تأثير عدد من الموضوعات المرتبطة بأعمالنا على أصحاب المصلحة في البنك، 
كالخدمات المصرفية اإللكترونية والخدمات الرقمية وتجربة العمالء ورضاهم وخصوصية البيانات واألمن السيبراني.

ية
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أولوية أولوية قصوي

تمكي الشباب09ثقافة العمل10

ت�كافؤ الفرص للجميع09تجربة العمالء10

إدارة النفايات09الخصوصية واألمن10

إعادة تدوي�ر الورق09الشروط واألحكام النظيفة والعادلة10

النمو االقتصادي للمؤسسة والموظفي 10
القوامة البيئية09والمجتمع

مراقبة بصماتنا الكربونية08التدريب والتطوي�ر10

استقطاب المواهب وتنميتها08بيئة العمل الصحية واآلمنة10

اسرتاتيجية المشاركة وتبادل المعارف08تمكي المرأة10

التطوع المؤسسي08الخدمات المصرفية اإللكرتونية والرقمية09
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اإلقرارات البيئية

الحساباتاإلقرارات البيئية
االستجابة لمعاي�ي 
المبادرة العالمية 

للتقاري�ر

االستجابة لمعاي�ي 
أهداف التنمية 

المستدامة

أرقام الصفحات/
الروابط أو اإلجابة 

المباشرة

1- انبعاثات الغازات الدفيئة

1-( إجمالي كمية مكافئات ثاني 
أكسيد الكربون، للنطاق األول

2-1( إجمالي كمية مكافئات 
ثاني أكسيد الكربون، للنطاق 

الثاني )إن ُوجد(

3-1( إجمالي كمية مكافئات 
ثاني أكسيد الكربون، للنطاق 

الثالث )إن ُوجد(

المبادرة العالمية للتقارير 305: 
االنبعاثات 2016

هدف التنمية المستدامة 13: 
العمل المناخي

الصفحة 66 - انبعاثات 
الغازات الدفيئة

إخالء مسؤولية: في 
عام 2021، يعزى 

التحسن في األرقام 
بشكل أساسي إلى 

برنامج »العمل من 
المنزل«.

2- كثافة االنبعاثات

1-2( إجمالي انبعاثات الغازات 
الدفيئة حسب معامل قياس 

المخرجات

2-2( إجمالي االنبعاثات من غير 
الغازات الدفيئة حسب معامل 

قياس المخرجات

المبادرة العالمية للتقارير 305: 
االنبعاثات 2016

هدف التنمية المستدامة 13: 
العمل المناخي

البيانات غير متوفرة 
حاليًا، ونعمل على 

توفير التفاصيل 
المطلوبة في التقرير 

التالي.

3- استخدام الطاقة

1-3( إجمالي كمية الطاقة 
المستهلكة بشكل مباشر

2-3( إجمالي كمية الطاقة 
المستهلكة بشكل غير مباشر

المبادرة العالمية للتقارير 302: 
الطاقة 2016

هدف التنمية المستدامة 12: 
االستهالك الرشيد

الصفحات  66-67
إخالء مسؤولية بشأن 

استهالك الكهرباء 
والوقود: في عام 

2021، يعزى التحسن 
في األرقام بشكل 

أساسي إلى برنامج 
»العمل من المنزل«.

4- كثافة الطاقة
إجمالي االستخدام المباشر 
للطاقة حسب معامل قياس 

المخرجات

المبادرة العالمية للتقارير 302: 
الطاقة 2016

هدف التنمية المستدامة 12: 
االستهالك المسؤول

الصفحة69-71
إخالء مسؤولية: في 

عام 2021، يعزى 
التحسن في األرقام 
بشكل أساسي إلى 

برنامج »العمل من 
المنزل«.

النسبة المئوية: استخدام 5- مزيج الطاقة
الطاقة حسب نوع التوليد

المبادرة العالمية للتقارير 302: 
الطاقة 2016

هدف التنمية المستدامة 12: 
االستهالك المسؤول

ال يملك البنك التجاري 
الدولي سيطرة 

مباشرة على مزيج 
الطاقة المستخدم، 

حيث يتم الحصول على 
الطاقة األولية من 

الشبكة الوطنية.

6- استخدام المياه

1-6( إجمالي كمية المياه 
المستهلكة

2-6( إجمالي كمية المياه 
المستصلحة

المبادرة العالمية للتقارير 303: 
المياه والمخلفات السائلة 

2018 والصرف الصحي

هدف التنمية المستدامة 6: 
المياه النظيفة

الصفحة 70-71
إخالء مسؤولية بشأن 

استهالك المياه: 
في عام 2021، يعزى 

التحسن في األرقام 
بشكل أساسي إلى 

برنامج »العمل من 
المنزل«.
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الحساباتاإلقرارات االجتماعية
االستجابة لمعاي�ي 
المبادرة العالمية 

للتقاري�ر

االستجابة لمعاي�ي 
أهداف التنمية 

المستدامة
مالحظات

7- العمليات البيئية

1-7( هل تتبع شركتك سياسة 
بيئية رسمية؟ نعم/ال

2-7( هل تتبع شركتك سياسات 
محددة للنفايات و/أو المياه و/
أو الطاقة و/أو إعادة التدوير؟ 

نعم/ال

3-7( هل تستخدم شركتك نظامًا 
معترفًا به إلدارة الطاقة؟

 المبادرة العالمية للتقارير 103: 
نهج اإلدارة 2016

ال يتم تطبيق سياسة بيئية

ال يتم تطبيق سياسة إلعادة 
التدوير

يدرس البنك التجاري الدولي 
وضع سياسات مرتبطة 

باالستدامة في المستق

8- الرقابة البيئية
هل يشرف فريق اإلدارة الخاص 
بك على قضايا االستدامة و/أو 

يديرها؟ نعم/ال

المبادرة العالمية للتقارير 102: 
اإلقرارات العامة 2016

نعم، تشرف إدارتنا 
على مبادراتنا بشأن 

االستدامة.

9- الرقابة البيئية
هل يشرف مجلس اإلدارة على 
قضايا االستدامة و/أو يديرها؟ 

نعم/ال

المبادرة العالمية للتقارير 102: 
نعماإلقرارات العامة 2016

10- التخفيف من مخاطر المناخ
المبلغ اإلجمالي المستثمر 

والبنية التحتية والقدرة على 
الصمود وتطوير المنتجات

هدف التنمية المستدامة 13: 
ال يوجد مبلغ مستثمرالعمل المناخي
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الحساباتاإلقرارات االجتماعية
االستجابة لمعاي�ي 
المبادرة العالمية 

للتقاري�ر

االستجابة لمعاي�ي 
أهداف التنمية 

المستدامة
مالحظات

1- نسبة أجور الرئيس التنفيذي

1-1( النسبة: إجمالي تعويضات 
الرئيس التنفيذي مقارنة 
بمتوسط األجر اإلجمالي 

للدوام الكامل نعم/ال

2-1( هل تبلغ شركتك عن 
هذا المقياس في اإليداعات 

التنظيمية؟ نعم/ال

المبادرة العالمية للتقارير 102: 
اإلقرارات العامة 2016

هدف التنمية المستدامة 10: 
الحد من أوجه عدم المساواة

الصفحة 75 

البيانات غير متوفرة 
حاليًا، ونعمل على 

توفير التفاصيل 
المطلوبة في التقرير 

التالي.

2- نسبة األجور بين الجنسين
النسبة: متوسط تعويضات 

الذكور مقارنة بمتوسط 
تعويضات اإلناث

المبادرة العالمية للتقارير 405: 
فرص التنوع والمساواة 2016

هدف التنمية المستدامة 5: 
المساواة بين الجنسين

أجور الموظفين 
والموظفات متوازنة 

ومتماشية مع معايير 
القطاع.

3- معدل تبدل الموظفين

1-3( النسبة المئوية: التبدل 
السنوي للموظفين بدوام 

كامل

2-3( النسبة المئوية: التبدل 
السنوي للموظفين بدوام 

جزئي

3-3( النسبة المئوية: التبدل 
السنوي للمتعاقدين/

االستشاريين

المبادرة العالمية للتقارير 401: 
فرص العمل 2016

الصفحة 72 
عدد العاملين بدوام 
كامل لألعوام 2019 

و2020 و2021.

ال يوجد موظفون 
بدوام جزئي

البيانات غير متوفرة 
حاليًا، ونعمل على 

توفير التفاصيل 
المطلوبة في التقرير 

التالي.

4- التنوع بين الجنسين

1-4( النسبة المئوية: إجمالي 
عدد موظفي المؤسسة من 

الرجال والنساء

2-4( النسبة المئوية: المناصب 
الدنيا والمتوسطة التي 
يشغلها الرجال والنساء

3-4( النسبة المئوية: المناصب 
العليا والتنفيذية التي يشغلها 

الرجال والنساء

:GRI 302
Energy 2016

:SDG 12
Responsible

Consumption

Page 74
Disclaimer: In 2021

the improvement in
numbers was mainly

due to the ”working
.from home“ scheme

5- نسبة العمالة المؤقتة

1-5( النسبة المئوية: إجمالي 
عدد الوظائف في المؤسسة 

التي يشغلها موظفون بدوام 
جزئي

1-5( النسبة المئوية: إجمالي 
عدد الوظائف في المؤسسة 

التي يشغلها متعاقدون و/أو 
استشاريون

المبادرة العالمية للتقارير 102: 
اإلقرارات العامة 2016

ال يوجد موظفون 
بدوام جزئي

البيانات غير متوفرة 
حاليًا، ونعمل على 

توفير التفاصيل 
المطلوبة في التقرير 

التالي.

هل تتبع شركتك سياسة لعدم 6- عدم التمييز
التمييز؟ نعم/ال

المبادرة العالمية للتقارير 103: 
نهج اإلدارة 2016*

هدف التنمية المستدامة 10: 
الحد من أوجه عدم المساواة

ال، ويعمل البنك 
التجاري الدولي على 

وضع سياسة لعدم 
التمييز.

اإلقرارات االجتماعية



87
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الحساباتاإلقرارات االجتماعية
االستجابة لمعاي�ي 
المبادرة العالمية 

للتقاري�ر

االستجابة لمعاي�ي 
أهداف التنمية 

المستدامة
مالحظات

7- التقرير التالي
النسبة المئوية: مدى تكرار 

حوادث اإلصابات بالنسبة إلى 
إجمالي وقت القوة العاملة

المبادرة العالمية للتقارير 403: 
الصحة والسالمة المهنية 2018

هدف التنمية المستدامة 3: 
الصحة الجيدة والرفاه

البيانات غير متوفرة 
حاليًا، ونعمل على 

توفير التفاصيل 
المطلوبة في التقرير 

التالي.

8- الصحة والسالمة العالمية
هل تتبع شركتك سياسة للصحة 

المهنية و/أو سياسة للصحة 
والسالمة العالمية؟ نعم/ال

المبادرة العالمية للتقارير 103: 
نهج اإلدارة 2016*

هدف التنمية المستدامة 3: 
الصحة الجيدة والرفاه

ال، ويلتزم البنك 
التجاري الدولي 

بمتطلبات سياسة 
الصحة والسالمة 
المحلية. ويضمن 

البنك أن يتمتع جميع 
الموظفين بتأمين 

صحي.

9- عمالة األطفال والعمل القسري

1-9( هل تتبع شركتك سياسة 
لمكافحة عمالة األطفال و/أو 

العمل القسري؟ نعم/ال

2-9( إذا كانت اإلجابة نعم، فهل 
تشمل سياسة مكافحة عمالة 

األطفال والعمل القسري 
الموردين والبائعين أيضًا؟ 

نعم/ال

المبادرة العالمية للتقارير 103: 
نهج اإلدارة 2016

هدف التنمية المستدامة 
8: العمل الالئق والنمو 

االقتصادي

ال، ويعمل البنك 
التجاري الدولي على 

وضع السياسة في 
العام المقبل.

البيانات غير متوفرة 
حاليًا، ونعمل على 

توفير التفاصيل 
المطلوبة في التقرير 

التالي.

10- حقوق اإلنسان

1-10( هل تتبع شركتك سياسة 
لحقوق اإلنسان؟ نعم/ال

2-10( إذا كانت اإلجابة نعم، 
فهل تشمل سياسة حقوق 
اإلنسان الموردين والبائعين 

أيضًا؟ نعم/ال

المبادرة العالمية للتقارير 103: 
نهج اإلدارة 2016

هدف التنمية المستدامة 10: 
الحد من أوجه عدم المساواة

ال.

البيانات غير متوفرة 
حاليًا، ونعمل على 

توفير التفاصيل 
المطلوبة في التقرير 

التالي.

النسبة المئوية للمواطنين 11- التوطين
الموظفين

هدف التنمية المستدامة 
8: العمل الالئق والنمو 

االقتصادي

الصفحة 74
عدد الموظفين 

اإلماراتيين

12- االستثمار المجتمعي
المبلغ المستثمر في المجتمع 

كنسبة مئوية من إيرادات 
الشركة.

المبادرة العالمية للتقارير 413: 
المجتمعات المحلية 2016

هدف التنمية المستدامة 
8: العمل الالئق والنمو 

االقتصادي

ال يوجد مبلغ مستثمر.
يتم تقييم مجاالت 

العمل المحتملة للنظر 
فيها في المستقبل.
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الحساباتإقرارات الحوكمة
االستجابة لمعاي�ي 
المبادرة العالمية 

للتقاري�ر

االستجابة لمعاي�ي 
أهداف التنمية 

المستدامة
مالحظات

1- تنوع مجلس اإلدارة

1-1( النسبة المئوية: مجموع 
مقاعد مجلس اإلدارة التي 

يشغلها الرجال والنساء

1-2( النسبة المئوية: مناصب 
رؤساء اللجان التي يشغلها 

الرجال والنساء

المبادرة العالمية للتقارير 405: 
فرص التنوع والمساواة 2016

هدف التنمية المستدامة 5: 
المساواة بين الجنسين

البيانات غير متوفرة 
حاليًا، ونعمل على 

توفير التفاصيل 
المطلوبة في التقرير 

التالي.

 2- استقاللية مجلس اإلدارة

1-2( هل تمنع الشركة الرئيس 
التنفيذي من العمل كرئيس 

لمجلس اإلدارة؟ نعم/ال

2-2( النسبة المئوية: مجموع 
مقاعد مجلس اإلدارة التي 

يشغلها أعضاء مجلس إدارة 
مستقلون

البيانات غير متوفرة 
حاليًا، ونعمل على 

توفير التفاصيل 
المطلوبة في التقرير 

التالي.

البيانات غير متوفرة 
حاليًا، ونعمل على 

توفير التفاصيل 
المطلوبة في التقرير 

التالي.

3- الحوافز
هل يتم تحفيز المديرين 
التنفيذيين رسميًا لتعزيز 

أدائهم في مجال االستدامة؟
الصفحة 75

4- مدونة قواعد السلوك للموردين

1-( هل البائعون أو الموردون 
الذين يتعامل البنك معهم 

مطالبون باتباع مدونة لقواعد 
السلوك؟ نعم/ال

2-4( إذا كانت اإلجابة نعم، فما 
النسبة المئوية للموردين 

الذين أثبتوا رسميًا امتثالهم 
لهذه المدونة؟

هدف التنمية المستدامة 12: 
االستهالك المسؤول 

نعم

البيانات غير متوفرة 
حاليًا، ونعمل على 

توفير التفاصيل 
المطلوبة في التقرير 

التالي.

5- األخالق ومكافحة الفساد

1-5( هل تتبع شركتك سياسة 
لألخالق و/أو مكافحة الفساد؟ 

نعم/ال
2-5( إذا كانت اإلجابة نعم، 

فما النسبة المئوية للقوة 
العاملة لديك التي أثبتت رسميًا 

امتثالها لهذه السياسة؟

هدف التنمية المستدامة 16: 
السالم والعدل والمؤسسات 

القوية 

عم

البيانات غير متوفرة 
حاليًا، ونعمل على 

توفير التفاصيل 
المطلوبة في التقرير 

التالي.

6- خصوصية البيانات

1-6( هل تتبع شركتك سياسة 
لخصوصية البيانات؟ نعم/ال

2-6( هل اتخذت شركتك خطوات 
لالمتثال لقواعد القانون العام 

لحماية البيانات؟  نعم/ال

نعم

البيانات غير متوفرة 
حاليًا، ونعمل على 

توفير التفاصيل 
المطلوبة في التقرير 

التالي.

إقرارات الحوكمة
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الحساباتإقرارات الحوكمة
االستجابة لمعاي�ي 
المبادرة العالمية 

للتقاري�ر

االستجابة لمعاي�ي 
أهداف التنمية 

المستدامة
مالحظات

هل تنشر شركتك تقرير 7- إعداد تقارير االستدامة
استدامة؟ نعم/ال

يعّد هذا التقرير ثاني 
تقرير استدامة للبنك 

التجاري الدولي.

9- ممارسات اإلفصاح

1-9( هل تقدم شركتك بيانات 
االستدامة ألطر إعداد تقارير 

االستدامة؟ نعم/ال

2-9( هل تركز شركتك على 
أهداف محددة من أهداف 

األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة؟ نعم/ال

هل تحدد شركتك أهدافًا وتبلغ 
عن التقدم المحرز في أهداف 

التنمية المستدامة لألمم 
المتحدة؟  نعم/ال

يعّد هذا التقرير ثاني 
تقرير. وسينظر البنك 
التجاري الدولي في 

اإلقرارات الضرورية في 
المستقبل.

ال، وسينظر البنك 
التجاري الدولي في 

اإلقرارات الضرورية في 
التقرير المقبل.

ال، وسينظر البنك 
التجاري الدولي في 

اإلقرارات الضرورية في 
التقرير المقبل.

10- الضمان الخارجي

هل إقرارات االستدامة لديكم 
مضمونة أو مصادق عليها من 

شركة تدقيق خارجية؟
نعم/ال

المبادرة العالمية للتقارير 103: 
سيتم استخدام نهج اإلدارة 

2016 إلى جانب المعايير 
المتعلقة بالموضوع

ال، واخترنا الضمان 
الداخلي لتقرير هذا 
العام لكونه تقريرنا 

األول.
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المساعد التنفيذي 
للرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي

المدير المساعد للميزانية
 والتحليل المالي

المدير األول
 للعمليات المالية

المدير األول لالسرتاتيجية
 واألداء المالي

رئيس إدارة التسوي�ق
 واالتصال

رئيس قسم
 ت�كنولوجيا المعلومات

رئيس إدارة الموارد 
البشرية 

والخدمات العامة

رئيس إدارة المشرتيات

الرئيس التنفيذي
 للعمليات

مجلس اإلدارة

رئيس اإلدارة القانونية

لجنة المخاطر المنبثقة
 عن مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق المنبثقة
 عن مجلس اإلدارة

رئيس إدارة االمت�ثالأمني سر مجلس اإلدارة
رئيس إدارة الخدمات

 المصرفية لألفراد

رئيس إدارة القنوات

رئيس إدارة المنتجات
 والشرائح

رئيس إدارة 
تموي�ل الشركات

 والمؤسسات المالية

رئيس إدارة
 مبيعات الخزينة

رئيس إدارة العمليات

2

رئيس
 إدارة الديون

رئيس إدارة
 التدابري التصحيحية

 المدير األول
 للمخاطر االئ�تمانية

 للشركات

رئيس إدارة المخاطر
 االئ�تمانية لألفراد

المسؤول الرئيسي
 إلدارة االئ�تمان

رئيس إدارة االسرتاتيجيات
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البيانات المالية 

والمالحظات



البنك التجاري الدولي ش.م.ع 

     
2021ديسمبر 31للسنة املنتهية في 

السنوية العمومية الجمعية في املساهمين واعتماد املركزي املتحدة العربية اإلمارات مصرف ملوافقة املوحدة املالية البيانات هذه . تخضع



ش.م.ع الدولي التجاري البنك

املحتويات جدول

تالصفحا

مجلساإلدارة 1تقرير

2تقرير مدقق الحسابات املستقل 

8بيان املركز املالي املوحد

9بيان الدخل املوحد 

10املوحد بيان الدخل الشامل 

املوحد امللكية حقوق في التغيرات 11بيان

12بيان التدفقات النقدية املوحد 

املوحدة املالية البيانات حول 15إيضاحات

االختصارات مسرد 100امللحق:
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 تقرير مدقق الحسابات املستقل 

 السادة املساهمين

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع.

 اإلمارات العربية املتـحدة

 

 املوحدة  تقرير حول تدقيق البيانات املالية 
 

 الرأي  

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

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

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

 واملعلومات التفسيرية األخرى.
 

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

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

 

 اساس الـــــرأي 

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

إن مسؤولياتنا بموجب تلك املعايير موضـحة تفصيال

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

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

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

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

 توصلنا إليه.
 

 أمور التدقيق الرئيسية

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

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

 عن هذه األمور عند تكوين رأينا عنها.

يتبع؛؛؛ 



 
 

 

 
 

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

 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية
 

 تناول األمر في أعمال التدقيق  كيفية أمر التدقيق الرئيس ي 

 املعلومات املتعلقة بعملية إعداد البيانات املالية تقنيةأنظمة وضوابط 

للبنك التقارير املالية ب  املتعلقةاملعلومات   تقنية وضـــــــــوابط لقد حددنا أنظمة

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

على التشــــــــغيل الفعال للضــــــــوابط اليدوية ا لية  والتي تعتمدبواســــــــطة البنك  

إجراءات املحاســـبة ا لية والضـــوابط  وتنطوي املعلومات.   تقنيةاملعتمدة على 

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

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

 احتمال االحتيال والخطأ نتيجة للتغيير في التطبيق أو البيانات األساسية.

 

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

 :والتحكم في أنظمة تكنولوجيا املعلوماتالختبار الوصول 

 

لقد حصلنا على توضيح للتطبيقات املتصلة بالتقارير املالية والبنية التحتية الداعمة 

 لهذه التطبيقات.

 

تكنولوجيا املعلومات ذات الصلة بعناصر  لالعامة    على الضوابط  أجرينا اختباًرالقد  

واملعلومات   ا لي  تغطي   الحاسوبيةالتحكم  إلى   والتي  الدخول  بأمن  املتعلقة  األمور 

 كز البيانات وعمليات الشبكة. ارامج ومر ـوتغييرات الب الوسائل التكنولوجية

 

تم   ولتياملســـــــــــــتخـــدمـــة في التقـــارير املـــاليـــة  الحـــاســـــــــــــوبيـــة  املعلومـــات    لقـــد قمنـــا بمراجعـــة

املتعلقـة بمنطقهـا  التطبيقـات ذات الصـــــــــــــلـة والضـــــــــــــوابط الرئيســـــــــــــيـة    اســـــــــــــتخراجهـا من

 .الحاسوبي في التقارير

 

 تكنولوجيـا  أنظمـةبـ  املتعلقـة  الرئيســـــــــــــيـة  املؤتمتـة التحكم عنـاصـــــــــــــرل  اختبـاًرا  أجرينـالقـد 

 بإجراءات األعمال التجارية. الصلة ذات الجوهرية املعلومات

 االئتمانية املتوقعةقياس الخسائر 

 من  يتطلـــب  العمالء  قرو   قيمـــة  انخفـــا   ملخصـــــــــــــصــــــــــــــــات  البنـــك  تقييم  إن

 االئتمان خســــــارة  وقياس املالية  املوجودات  تنظيم  بشــــــأن  أحكام  اتخاذ اإلدارة 

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

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

. املتوقعة االئتمانية الخســـائر نماذج في املســـتخدمة والتقديرات  واالفنراضـــات

 املحـاســـــــــــــبيـة للســـــــــــــيـاســـــــــــــة  املوحـدة  املـاليـة  البيـانـات حول   26-3  إيضـــــــــــــاح راجع

 .االئتمان مخاطر عن فصاحبشأن اإل 1-39اإليضاح و 

 

 املتوقعــة  االئتمــانيــة  الخســــــــــــــائر احتســــــــــــــاب  على  التــاليــة  التــدقيق  إجراءات  بتنفيــذ  قمنــا

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

  لتحديد التقدير وعملية االئتمان  مخاطر إدارة  لعملية توضـــــــيح  على الحصـــــــول  •

  التشـــغيلية الفعالية واختبار  والســـلفيات  القرو  قيمة  انخفا   مخصـــصـــات

 .العمليات هذه  ضمن الصلة ذات للضوابط

 لالئتمــان  تفصـــــــــــــيليــة  مراجعــة  بــإجراء  قمنــا ،التعرضـــــــــــــــات  من  لعينــة  بــالنســـــــــــــبــة •

 .املرحلة ملعايير  املجموعة تطبيق مالءمة مدى في وتحدينا

 االئتمانية  الخســـائر  حســـاب في  املســـتخدمة  البيانات  ودقة اكتمال مدى  اختبار •

 .املتوقعة

  ســياق في للمجموعة القيمة  انخفا   ســياســة لتطوير  املســتخدم  اإلطار تقييم •

 .9 رقم املالية التقارير إلعداد الدولي املعيار ملتطلبات  امتثالها

 .االفنراضات ومعقولية ،املتوقعة االئتمانية الخسائر تشكيل منهجية تقييم •

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

 الى مصدر البيانات.

  



 
 

 

 

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

 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية
 

 تناول األمر في أعمال التدقيق  كيفية أمر التدقيق الرئيس ي 

 )تتمة( قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة

لبحـث الزيـادة بشـــــــــــــكـل فردي    والشـــــــــــــرـكاتيتم تقييم ذمم التمويـل املـدينـة لألفراد 

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

ــة   املســـــــــــــتقبليـــةجميع املعلومـــات  اســـــــــــــتنبـــا   من اإلدارة  يقضـــــــــــــ ي   ــة والكميـ النوعيـ

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

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

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

 األدوات املالية. 9املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 

 

 على لتعرضــــــــات األفراد والشــــــــركات  املتوقعة  االئتمانية الخســــــــائر مبالغ قياس يتم

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

احتمــاليــة التعمر ومعــدل الخســــــــــــــارة عنــد التعمر ومقــدار التعر   )  النمــاذج  تكون 

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

 .مستقل مراجع قبل من صحتها من التحقق لعملية

 

لتقــدير التــدفقــات  وذلــك   املتعمرة تطبق اإلدارة األحكــام فيمــا يتعلق بــالتعرضــــــــــــــات 

النقــديــة املســـــــــــــتقبليــة املتوقعــة املتعلقــة بــالتعرضــــــــــــــات الفرديــة بمــا في ذلــك قيمــة 

 الضمانات.

 

 تطبق حيث  الرئيســية التدقيق أمور  من  املتوقعة  االئتمانية الخســائر قياس يعتبر 

 الخســائر نماذج تطوير في  االفنراضــات  من عدًدا  وتضــع  جوهرية  أحكاًما  املجموعة

 .املتوقعة  االئتمانية

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

 .التعديالت هذه  معقولية

احتمـاليـة التعمر ومقـدار الخســـــــــــــارة    لنمـاذج  خارجيـة  تحقق  عمليـة البنـك أجرى  •

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

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

 .القيمة

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

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

  النقـديـة  التـدفقـات مثـل  املخصـــــــــــــصـــــــــــــات  افنراضـــــــــــــات  مالءمـة  ومـدى املنـاســـــــــــــب

 .االسنرداد وتقديرات الضمانات وتقييم املقدرة  املستقبلية

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

 .املالية التقارير إلعداد الدولية املعايير  متطلبات

  



 
 

 

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

 

 املعلومات األخرى 

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

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

 . حولها البيانات املالية املوحدة وتقرير مدقق الحسابات لديناعلى األخرى املعلومات 
 

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

 املعلومات.
 

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

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

 . ة كانت تشوبها أخطاء مادي
 

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

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

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

 للمعايير الدولية للتدقيق.
ً
 املناسبة وفقا

 
 

 عن اعداد البيانات املالية املوحدة واملكلفين بالحوكمة مسؤوليات االدارة 

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

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

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

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

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

 غير ذلك.  واقعيإيقاف عملياتها أو لم يكن لديها بديل 
 

 مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة.  املكلفون بالحوكمةيتحمل 
 

 

 

  



 
 

 

 

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

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات املالية املوحدة 

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

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

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

ً
 للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائما

ً
وفقا

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

 ذه البيانات املالية املوحدة. التي يتخذها املستخدمون بناًء على ه
 

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

 بما يلي: 
ً
 قمنا أيضا

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

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

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

ً
باألخطاء املادية الناتجة عن الخطأ نظرا

 متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.
 

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

 حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة. الرأي 
 

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

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

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

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

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

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

 ملبدأ االستمرارية. 
ً
 املجموعة عن مواصلة أعمالها وفقا

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

 بمقتض ى 
ً

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

2021 :

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

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

؛ )وتعديالته(2015( لسنة 2املتحدة رقم )

بسجالت محاسبية منتظمة؛ احتفظ البنك•

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

. 2021ديسمبر  31مشنريات أو استثمارات البنك في األسهم خالل السنة املنتهية في في البيانات املالية املوحدة12اإليضاح رقم يبين •

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

إضافة إلى مبادئ إدارة تضارب املصالح؛ 

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

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

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

. 2021ديسمبر  31خالل السنة املنتهية في لتي تمت اجتماعية اال ساهمات من البيانات املالية املوحدة امل32يبين اإليضاح رقم •

 بمقتض ى القانون االتحادي
ً

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

ألغرا  تدقيقنا.

ديلويت آند توش )الشرق األوسط( 

موس ى الرمحي

872سجل مدققي الحسابات رقم القيد ب

2022يناير 31

دبي

اإلمارات العربية املتحدة
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بيان الدخل املوحد

ديسمبر31للسنة املنتهية في 

20212020

ألفدرهمألفدرهمإيضاح 

26512,824666,529إيرادات الفوائد 

إسالميةإيرادات من موجودات تمويلية  2749,65741,198واستثمارية

اإلسالمية واالستثمارية التمويلية املوجودات من واإليرادات الفوائد إيرادات 562,481707,727مجموع

( 274,841)( 177,737)28مصاريفالفوائد

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

اإلسالميةصافي  واالستثمارية التمويلية املوجودات من واإليرادات الفوائد 376,075417,602إيرادات

30135,964161,311إيرادات الرسوم والعموالت 

والعموالت ( 15,380)( 14,820)30مصاريفالرسوم

121,144145,931صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

صافي الربح من إلغاء االعنراف باملوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة 

بالصافي أخرى، تشغيلية إيرادات

47

31

58,864

74,566

-

176,590

630,649740,123صافي اإليرادات التشغيلية 

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

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

ماليةعكس / صافي  غير موجودات قيمة االنخفا في ( 37,170)34564خسارة

زميلة شركات نتائج من (5,324)-الحصة

السنة 130,55533,678ربح

إلى: العائد السنة ربح

البنك ك
ّ

( 27,336)121,777مال

258,77861,014الحصص غير املسيطرة 

130,55533,678

السهم: ربحية

للسهم واملخّفضة األساسية )بالدرهم(-الربحية املستمرة (0.016)360.070العمليات

للسهم واملخّفضة األساسية )بالدرهم(العمليات املستمرة –الربحية (0.016)360.070واملتوقفة
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بيان الدخل الشامل املوحد 

ديسمبر31للسنة املنتهية في 

20212020

ألفدرهمألفدرهمإيضاح 

السنة 130,55533,678ربح

الدخل الشامل اآلخر: 

الخسارة: أو الربح في
ً
الحقا تصنيفها عاد يُ لن بنود

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

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

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

124,37918,724مجموع الدخل الشامل للسنة 

مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى:

ك
ّ

( 42,290)115,601البنكمال

258,77861,014الحصص غير املسيطرة 

124,37918,724
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املوحد امللكية حقوق في التغيرات بيان

ديسمبر 31للسنة املنتهية في 

رأساملال

األول الشق سندات

رأساملال خسائر متراكمة احتياطياتمن

امللكية حقوق

ك
ا

مال إلى البنكالعائدة

الحصص غير  

املجموع املسيطرة 

درهمألف ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2021

بيانه-2020ديسمبر 31الرصيد كما في  2,429,18861,3262,490,514( 189,876)1,737,383459,125422,556ُمعاد

السنة 121,777121,7778,778130,555---ربح

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

124,293115,6018,778124,379(8,692)--مجموع الدخل الشامل للسنة 

املركزياملخصص املحدد ملاحتياطي   إلىتحويل  اإلمارات ---( 57,502)57,502--صرف

2,544,78970,1042,614,893( 123,085)20211,737,383459,125471,366ديسمبر 31الرصيد كما في 



التشكل 
ً
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املوحد امللكية حقوق في التغيرات   )تتمة(بيان

ديسمبر 31للسنة املنتهية في 

رأساملال

األول الشق سندات

رأساملال خسائر متراكمة احتياطياتمن

امللكية حقوق

ك
ا

مال إلى البنكالعائدة

الحصص غير  

املجموع املسيطرة 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2020

سابًقا–2019ديسمبر 31الرصيد في  مدرج هو 2,471,4783122,471,790( 206,914)1,737,383459,125481,884كما

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

بيانه-2020يناير 1الرصيد كما في  2,471,4783122,471,790( 204,696)1,737,383459,125479,666ُمعاد

السنة 61,01433,678( 27,336)( 27,336)---ربح

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

61,01418,724( 42,290)( 30,470)( 11,820)--مجموع الدخل الشامل للسنة 

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

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

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

املركزياملخصص املحدد ملاحتياطي منتحويل  ---7,388(7,388)--صرفاإلمارات

املركزياملخصص العام ملاحتياطي منتحويل  اإلمارات ---33,534( 33,534)--صرف

بيانه–2020ديسمبر 31الرصيد كما في  2,429,18861,3262,490,514( 189,876)1,737,383459,125422,556ُمعاد
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بيان التدفقات النقدية املوحد 

ديسمبر 31للسنة املنتهية في 

20212020

ألفدرهمألفدرهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

السنة 130,55533,678ربح

تعديالت لـ: 

20,92319,981استهالك ممتلكات ومعدات 

عقاري استثمار 2,8233,126استهالك

18,28817,177إطفاء موجودات غير ملموسة 

198,021399,831االنخفا  في قيمة املوجودات املاليةصافي خسائر 

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

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

2,2598,375إطفاء موجودات مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة

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

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

األرباح توزيعات -( 804)إيرادات

شركاتزميلة نتائج من 5,324-حصة

-1,317شطب ممتلكات ومعدات

3,9617,003مخصص مكافآت نهاية الخدمة 

327,868404,451

التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية:

بنوكمركزية لدى األرصدة 250,7361,612,814النقصفي

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

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

العقاري املخزون -93,280النقصفي

األخرىالزيادة  واملوجودات املدينة الذمم ( 289,854)( 771,511)في

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

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

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

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

األخرىفي الذمم الزيادة  واملطلوبات 756,131185,089الدائنة

1,838,911941,630األنشطة التشغيلية الناتج منالنقد 

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

1,832,987934,331األنشطة التشغيليةالناتج منصافي النقد 

االستثمارية:التدفقات النقدية من األنشطة 

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

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

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

43,809162متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 

استثماراتعقارية بيع -11,895متحصالتمن

196,705272,886متحصالت من بيع / اسنرداد موجودات مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة 

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

الخسارةبالقيمة العادلة من خاللصافي تسوية موجودات  أو ( 293)( 722)الربح

مقبوضة أرباح -804توزيعات

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

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

20212020إيضاح 

ألفدرهمألفدرهم

2,050,412614,522في النقد وما في حكمهالزيادةصافي 

997,112382,590النقد وما في حكمه في بداية السنة

393,047,524997,112النقد وما في حكمه في نهاية السنة

التدفقات النقدية التشغيلية من: 

428,843631,950فوائد مقبوضة 

إسالمية واستثمارية تمويلية موجودات من مقبوضة 54,84735,738إيرادات

204,383324,478فوائد مدفوعة 

7,97921,819توزيعات مدفوعة ملودعي الودائع اإلسالمية 

معامالت غير نقدية: 

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

الوضع القانوني واألنشطة .1

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

هوص.ب.  1991 البنكاملسجل عنوان رأسالخيمة. إمارة حاكم )تحت793عنصاحبالسمو املالية لألوراق أبوظبي سوق في ُمدرج البنك رأسالخيمة. إمارة ،

املتحدة. العربية اإلمارات بدولة فروعه منخالل املصرفية التجارية األنشطة يمارسالبنك الدولي"(. التجاري "البنك رمز

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

فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للمجموعة بنهاية فتـرة التقريـر: 

نسبة امللكية

20212020مكان التأسيس الرئيس ي لألعمال املقر النشاط الرئيس ي االسم

املتحدة-دبي الوساطة الشركة الدولية للوساطة املالية ذ.م.م * العربية املتحدة-دبي اإلمارات العربية 99.499.4اإلمارات

ذ.م.م. العقارية املتحدة-دبي العقاراتتكامل العربية العربية-دبي اإلمارات 100.0100.0املتحدة اإلمارات

ذ.م.م العقارية لالستثمارات املتحدة-الشارقةالعقاراتالخليجية العربية املتحدة-الشارقةاإلمارات العربية 52.852.8اإلمارات

املحدودة للتطوير وباربوداالعقاراتالكاريبي البريطانيةانتجوا العذراء 100.0100.0جزر

املتحدة-دبي منشأة ذات غر  خاص للخدمات املالية املحدودة س ي بي آي  العربية الكايماناإلمارات 100.0100.0جزر

املتحدة-دبي منشأة ذات غر  خاص س ي بي آي تايير وان برايفت ليمتد العربية الكايماناإلمارات 100.0100.0جزر

قيد التصفيـة*

واملعدلةتطبيق املعايير الدولية .2 الجديدة للتقاريراملالية

املوحدة2-1 املالية البيانات على تأثيرجوهري ليسلها والتي املطبقة واملعدلة الجديدة للتقاريراملالية املعاييرالدولية

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

النرتيبات  املوحدة. لم يكن لتطبيق هذه املعايير املعدلة املعامالتأو محاسبة على يؤمر قد ولكنه والسابقة الحالية للسنتين املعروضة املبالغ تأميـرجوهريعلى أي

املستقبلية.

للتقارير▪ املفاهيمي "اإلطار املالية". تعديل

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

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

اإليبور. إصالح سياق في املسبق االستبدال بقضايا

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

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

واملعدلة.2 الجديدة للتقاريراملالية املعاييرالدولية )تتمة(تطبيق

بعد2-2 غيرسارية لكن الصادرة واملعدلة الجديدة للتقاريراملالية املعاييرالدولية
ً
مبكرا )تتمة(وغيراملطبقة

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

واملعدلة الجديدة للتقاريراملالية املعاييرالدولية

للفترات املفعول سارية

السنويةالتي تبدأ في أو بعد 

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

املشنركة واملشاريع مشروعه  الشركاتالزميلة أو الزميلة لشركته ما منمستثمر منحها املوجوداتأو لبيع املحاسبية املعالجة املشنرك.   بشأن

تاريخ ر ئ
ُ
السريان إلى أجل  أ

غير مسمى

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

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

وذلك واملتوافقة املبادئ على القائمة هدفاملحاسبة املتطلباتلتحقيق هذه تصميم تم التأمين. عقود للقياسوالعر لجميع موحًدا   نهًجا

بالنسبة لعقود التأمين. 

2023يناير 1

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

رقم املالية التقارير إلعداد الدولي املعيار املستأجرينعقود اإليجار  16تعديالتعلى عفي
ُ
ت حيث تاإلعفاءاتاإليجاريةمن تقييم ما إذا كان،

على19  –املتعلقة بجائحة كوفيد 
ً

تعديال عقد اإليجارُيعد

2021يناير 1

رقم الدولي املحاسبة معيار واملوجوداتالطارئة  37تعديالتعلى فيما يتعلق بالتكاليف التي يجب تضمينها    املخصصاتوااللنااماتاملحتملة

مرهًقا العقد كان إذا ما تقييم عند

2022يناير 1

املاليةالتحسينات السنوية على دورة املعايير الدولية إلعداد   التقاريراملعدلة للمعايير الدولية    2021- 2018التقارير و   1أرقاماملالية    إلعداد

. 41و 16و 9

2022يناير 1

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

املبدئي. التطبيق فنرة في للمجموعة املوحدة املالية البيانات على جوهري تأمير له يكون لن والتعديالت والتفسيرات
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السياسات املحاسبية الهامة .3

بيان االلتزام 3-1

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

رقم االتحادي القانون في  2021لسنة    32صدر الجديدة"( الشركات )"قانون التجارية الشركات في2021سبتمبر    20بشأن وسيسري القانون2022يناير    2، محل ليحل ،

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

التنفيذ حيا التعديالت دخول تاريخ من واحد

أساس اإلعداد 3-2

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

للمقابل املدفوع مقابل املوجودات.

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

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

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

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

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

رقم الدولي املحاسبي املعيار . 36وفق

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

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

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

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

غير مباشرة.

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

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

أساس التوحيد3-3

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

السلطة على الشركة املستثمر فيها؛ ▪

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

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

عناصرأشارتيعيد البنك تقييم مدى سيطرته على املنشأة املستثمر فيها إذا  من أكمر أو واحد عنصر على تغييرات وجود والظروفإلى السيطرة الثالمة املذكورة أعاله.الوقائع

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

والظروفذات الحقائق جميع االعتبار البنكفي يأخذ جانبواحد. من فيها املستثمر للشركة الصلة ذات األنشطة توجيه على العملية كانتحقوقالقدرة إذا ما تقييم في الصلة

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

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

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

والحقوق▪ األخرى. التعاقدية النرتيبات عن الناشئة

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

أنما  التصويت في اجتماعات املساهمين السابقة.
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)تتمة( اسبية الهامةالسياسات املح.3

)تتمة(أساس التوحيد3-3

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

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

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

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

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

املسيطرة غير للحقوق الدفنرية امللكية.تلك الحصص عندقيمةالقيمة حقوق في الالحقة التغيرات في املسيطرة غير الحقوق حصة زائد االعنرافاملبدئي

الُيعزى على املطبقة تخصيصالخسائر يتم املسيطرة. غير والحقوق البنك مالكي إلى ا خر الشامل الدخل مكونات من عنصر وكل الخسارة أو حصص غير املسيطرة التي  الربح

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

الخسائر.وقدرتهم لتغطية إضافية استثمارات تقديم على

ممتلكات ومعدات 3-4

درج
ُ
النفقاتاملمتلكات واملعداتت التاريخية التكلفة تشمل انخفا القيمة. وخسارة املنراكم االستهالك

ً
ناقصا التاريخية األصل.بالتكلفة على االستحواذ إلى

ً
مباشرة املنسوبة

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

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

التي يتم تكبدها فيها.

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

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

لالستخدام في الغر  املستهدف منها. 

للموجوداتيحتسب االستهالك لشطب تكلفة املوجودات،   املقدرة اإلنتاجية األعمار مدار على القسطالثابت، باستخدامطريقة اإلنجاز، قيد الرأسمالية بخالفاألر واألعمال

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

سنة25تحسينات على عقار مستأجر 

سنوات7-4ى عقار مستأجر تحسينات عل

سنوات 4أما  وتجهياات ومعدات ومركبات 

سنوات5-2موجودات حق االستخدام 

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

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

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

عقارية3-5 استثمارات

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

بالتك العقارية االستثمارات درج
ُ
ت لالعتـرافاملبدئي،

ً
والحقا ذلكتكاليفاملعاملة. في بما بالتكلفة

ً
مبدئيا العقارية منراكمةاالستثمارات وأيخسائر منراكم استهالك أي

ً
ناقصا لفة

االستثماراُيحتسبلالنخفا  في القيمة.  تكلفة بشطب بفنرةاالستهالك املقدرة اإلنتاجية أعمارها مدار على الثابت القسط طريقة باستخدام العقارية سنة.25ت

وحت الصلة، ذات العقارات شراء بموجبعقد املجموعة إلى امللكية نقل فيه يتم الذي التاريخ في كاستحواذات العقارية الدفعاتتحتسباالستثمارات تضمين يتم التاريخ ذلك ى

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

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

حصالت االستبعاد والقيمة الدفتـرية لألصل في بيان الدخل املوحد في الفنرة التي يتم فيها إلغاء االعنراف. بين صافي مت
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االنخفاض في قيمة املوجودات امللموسة 3-6

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

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

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

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

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

تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية له.

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

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

كانخفا  في قيمة إعادة التقييم. 

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

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

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

القيمة كزيادة في قيمة إعادة التقييم. 

ملموسة موجودات غير 3-7

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

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

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

عقاري3-8 مخزون

امل أو املكتسبة املتكبدةتصنفالعقارات تكاليفاملعاملة التكلفة تتضمن أقل. أيهما البيعية، القيمة بصافي أو بالتكلفة وتدرج عقاري، كمخزون البيع بقصد قتناء تلك  الشيدة

ويتم البيع. إلجراء الالزمة التكاليفاملقدرة جميع
ً
ناقصا العقاري للمخزون املقدر البيع سعر البيعية القيمة يمثلصافي إعادة  العقارات. بطريق عليها العقاراتاملستحوذ تسجيل

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

خصصات امل3-9

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

االلناام. ملبلغ موموق تقدير وضع باإلمكان ويكون االلناام، لتسوية

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

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

بع  استهالكفي حال اقتض ى األمر  
ً
تقريبا املؤكد من كان إذا كأصل املدينة االعنرافبالذمة يتم الغير، من اسنرداده مخصصيتوقع لتسوية االقتصادية املنافع كافة اسنرداد  ضأو

موموق. بشكل املدينة قياسالذمة باإلمكان ويكون الذمة
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عقود اإليجار 3-10

عة كمستأجر املجمو 3-10-1

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

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

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

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

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

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

ة تستخدم معدل الفائدة اإلضافي. بسهولة، فإن املجموع

تشمل دفعات اإليجار املتضمنة في قياس الناام اإليجار ما يلي:

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

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

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

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

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

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

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

اإليجار املسددة.

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

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

باستخدام سعر خصم معدل. 

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

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

الخصم املعدل(.

عنطريقخصمدفعا▪ اإليجار قياسالناام يعاد الحالة هذه وفي منفصل، إيجار كعقد اإليجار ُيحتسبتعديلعقد وال اإليجار تعديلعقد ت اإليجار املعدلة باستخدام يتم

دل.سعر خصم مع 

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

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

االستهال ناقًصا ك املنراكم وخسائر انخفا  القيمة. بالتكلفة

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

لل
ً
وفقا وقياسه باملخصص االعنراف يتم اإليجار، عقد وأحكام رقمشرو  الدولي املحاسبي تكبد37معيار يتم لم ما الصلة، ذي االستخدام حق أصل ضمن التكاليف درج

ُ
وت .

مخزون. إلنتاج التكاليف تلك

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

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

اإليجار. عقد بدء تاريخ في االستهالك ويبدأ األساس ي. لألصل اإلنتا ي العمر مدى على
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املوحد. املالي املركز بيان في ومعدات" "ممتلكات بند ضمن االستخدام حق عر موجودات
ُ
ت

رقم الدولي املحاسبي املعيار املجموعة نخفا  القيمة.لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قيمته وتحتسب أي خسائر محددة عن ا36تطبق

االعنرافبالدفعات ويتم االستخدام. حق وأصل اإليجار قياسالناام درجضمن
ُ
ت ال معدل أو مؤشر على تعتمد ال التي املتغيرة يقعاإليجارات التي الفنرة كمصروففي الصلة ذات

فيها الحد  أو الحالة التي تؤدي إلى هذه الدفعات. 

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

العملي. الحل هذا املجموعة تستخدم ولم .
ً
واحدا

ً
ترتيبا باعتبارها به املرتبطة اإليجارية غير

املجموعة كمؤجر 3-10-2

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

تحويل تنصعلى اإليجار كانتشرو عقد ومتى تشغيلي. أو تمويلي إيجار كعقود املؤجر هي املجموعة فيها تكون التي اإليجار جميع املخاطر واملزايا املتعلقة بامللكية  تصنَّفعقود

إ
ً
تشغيلي.كاملة إيجار كعقود األخرى اإليجار عقود جميع وتصنَّف تمويلي. إيجار كعقد فالعقد يصنَّ املستأجر، لى

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

ً
مؤجرا املجموعة تكون من الباطن على أنه عقد إيجار   عندما

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

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

ُ
تكبدة أمناء عملية التفاو  واالتفاق  ت

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

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

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

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

تقاريرالقطاعات3-11

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

إ تشمل بالقطاعاتاألخرى. تلكالخاصة تختلفعن وعوائد ملخاطر ويخضع قطاعاتجغرافي(، بين تتم القطاعاتالتحويالتالتي يراداتالقطاعاتومصاريفالقطاعاتوأداء

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

القبوالت3-12

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

املالية. واملطلوبات املوجودات ضمن بالقبوالت املتعلقة االلناامات إدراج تم فقد

العمالت األجنبية 3-13

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

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

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

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

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

في الفنرة التي تنشأ فيها.الصرف في بيان الدخل املوحد
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صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من املنتجات اإلسالمية الصافية من التوزيعات للمودعين3-14

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

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

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

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

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

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

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

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

االعنرافاملبدئي. عند الخسارة

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

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

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

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

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

صافي إيرادات الرسوم والعموالت 3-15

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

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

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

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

أوالخسارةصافي اإليرادات من األدوات 3-16 الربح خالل من العادلة بالقيمة املسجلة املالية

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

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

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

األرباحإيرادات توزيعات3-17

في األرباح لتوزيع سابق تاريخ في ذلك ويكون األرباح. قبضدفعات في الحق يتقرر عندما االستثمارات أرباح توزيعات من اإليرادات الذيتحتسب املدرجة، املالية باألوراق يتعلق ما

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

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

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

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

الخسارة. أو الربح خالل من العادلة
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راتإيرادات من بيع العقا3-18

نموذج على بناء العقارات بيع من باإليرادات : من خمس خطواتتعنرفاملجموعة

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

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

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

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

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

االعنراف باإليرادات عندما تقوم املجموعة بالوفاء بالناام األداء. ▪

عند تحويل ملكية العقار إلى العميل. بيع العقاربشأنيتم الوفاء بالناام األداء 

األدوات املالية املشتقة 3-19

صرفالعمالتاألجنبي أسعار ومخاطر الفائدة أسعار ملخاطر تعرضها إلدارة املشتقة األدواتاملالية من متنوعة مجموعة في املجموعة ة، بما في ذلك عقود مقايضة أسعار تدخل

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

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

ً
مبدئيا املشتقات الناتجةتدرج الخسائر أو باألرباح االعنراف ويتم تقرير.

مباشرة في بيان الدخل املوحد. 

العادلة السالبة ضمن املطلوبات املالية. يتم االعنراف باألداة املشتقة ذات القيمة العادلة املوجبة ضمن املوجودات املالية، بينما يتم االعنراف باألداة املشتقة ذات القيمة 

املشتقات املتضمنة3-20

  يتم التعامل مع املشتقات الضمنية في العقود املضيفة للمطلوبات املالية
ً
اتصاال تتصل ال وخصائصها مخاطرها تكون عندما األخرىكمشتقاتمنفصلة املالية املوجوداتغير أو

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

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

موج12وليس من املتوقع تحقيقها أو تسويتها خالل  أنها على األخرى الضمنية عر املشتقات يتم .
ً
ودات متداولة أو مطلوبات متداولة.  شهرا

عقود الضمانات املالية 3-21

أ سداد في املدين إخفاق بسبب يتكبدها التي الخسارة عن الضمان حامل لتعويض محددة مبالغ بدفع صدر
ُ
امل يلزم عقد هو املالي الضمان عقد

ً
وفقا استحقاقها عند دفعات ي

الدين. أداة لشرو 

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

من: لكل األعلى بالقيمة
ً
الحقا قياسها يتم مالي،

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

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

ً
ناقصا

ً
مبدئيا املعنرفبه املبلغ

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

الخسارة. أو الربح خالل من العادلة بالقيمة املالية الضمانات عقود من أي تصنفاملجموعة لم

السوق3-22 من أقل قروضبسعرفائدة تقديم التزامات

قرو  تقديم الناامات تقاس
ً
الحقا قياسها يتم الخسارة، أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مصنفة تكن لم وإذا العادلة، بقيمها

ً
مبدئيا السوق من أقل فائدة بالقيمة   بسعر

األعلى لكل من: 

رقم▪ املالية للتقارير الدولي للمعيار
ً
وفقا املحدد مخصصالخسارة . 9مبلغ

حسب▪ ،
ً
ناقصا

ً
مبدئيا املعنرفبه املجموعة.املبلغ لدى باإليرادات االعنراف لسياسات

ً
وفقا املعنرفبه املنراكم الدخل مبلغ الحال،

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

الخسارة.الدائنة واملطلوب أو الربح خالل من العادلة بالقيمة املصنف السوق من قر أقل لتقديم الناامات بتصنيفأي املجموعة تقم لم األخرى". ات
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تكاليف منافع التقاعد3-23

يقدمٌتقيد عندما كمصاريف املحددة التقاعد منافع في املساهمة خطط التقاعددفعات منافع لخطط املسددة الدفعات حتسب
ُ
ت للمساهمات. تؤهلهم التي الخدمة املوظفون

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

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

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

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

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

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

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

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

مصروفالفائدة.▪

عمليات إعادة القياس. ▪

وإدار عمومية کمصاریف الخسارة أو الربح ضمن الخدمة بتكاليف المجموعة رقمتعنرف اإليضاح )انظر )انظر32یة الفائدة مصروف ضمن الفائدة بمصروف االعنراف يتم .)

رقم (.28اإليضاح

األدوات املالية3-24

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

االستحو إلى مباشر بشكٍل العائدة تكاليفاملعاملة إن العادلة. بالقيمة
ً
مبدئيا املعنرفبها قياساملوجوداتواملطلوباتاملالية إصدارهايتم أو املوجوداتواملطلوباتاملالية على اذ

إض يتم الخسارة( أو الربح منخالل العادلة بالقيمة افتها أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات املالية، حسب االقتضاء، )بخالفاملوجوداتواملطلوباتاملالية

العادل بالقيمة املالية املطلوبات أو املوجودات على االستحواذ إلى مباشر بشكٍل العائدة تكاليفاملعاملة أما االعنرافاملبدئي. بهاعند االعنراف فيتم الخسارة أو الربح خالل من ة

الخسارة.مباشرة  أو الربح في

التالي: النحو على الفرق هذا بحساب املجموعة فسوفتقوم االعنرافاملبدئي، عند العادلة القيمة عن يختلف املعاملة سعر كان إذا

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

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

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

لألصل أو االلناام(.

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

االلناام. أو األصل تسعير عند الحسبان في السوق في املشاركون يأخذه والذي الوقت( ذلك في )بما العوامل أحد في

املوجودات املالية 3-25

تن بموجبعقد املالي األصل وبيع شراء عملية تكون عندما املتاجرة بتاريخ االعنرافبها وإلغاء املالية املوجودات االعنرافبكافة إطاريتم خالل املالي األصل تسليم على صشروطه

املالية تلكاملوجودات باستثناء تكاليفاملعامالت،
ً
زائدا العادلة، بالقيمة

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

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

ً
يعا

الخسا أو الربح في مباشرة بها االعنراف فيتم الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة املصنفة املوجودات على االستحواذ إلى رة.مباشر
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)تتمة( املوجودات املالية3-25

رقم املالية للتقارير الدولي املعيار نطاق ضمن تقع والتي بها املعنرف املالية املوجودات جميع أعمال9إن نموذج أساس على العادلة القيمة أو املطفأة بالتكلفة الحًقا قياسها يتم

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

وعلى وجه التحديد: 

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

املطفأة.على املبالغ  بالتكلفة
ً
الحقا قياسها يتم القائمة، األصلية

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

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

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

الخسارة. أو الربح خالل

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

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

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

ً
طارئا

ً
مقابال تمثل ؛ و 3التي

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

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

أدوات الدين بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر3-25-1

إلتقو  املجموعة أعمال ونموذج للموجودات التعاقدية النقدية التدفقات خصائص على بناًء املالية املوجودات وقياس تصنيف بتقييم املجموعة بالنسبةم املوجودات. دارة

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

دفعات حصرية للمبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم.

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

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

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

تقويم األصل املالي.

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

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

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

القانوني. شكله في قرًضا كان إذا عما

يعكسكي مستوى على العمل نماذج املجموعة تحدد املالي. لتصنيفاألصل أساسًيا أمًرا املالية املوجودات إلدارة العمل نماذج تقييم ايعد مجموعات إدارة ملوجودات املالية  فية

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

وليس على أساس كل أداة على حدة. 
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امل بها تدير التي تعكسالطريقة التي املالية أدواتها إلدارة واحد أعمال نموذج من أكمر املجموعة لدى يكون جموعة موجوداتها املالية من أجل تكوين التدفقات النقدية. تحدد  قد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بالنسب املقابل، وفي الخسارة. أو الربح إلى امللكية حقوق من تصنيفا خر إعادة يتم ال ا خر، الشامل الدخل منخالل العادلة املصنفبالقيمة امللكية حقوق في االستثمار إلى ة

ضمنحقوق تحويلها يتم ولكن الخسارة أو الربح إلى وقتالحق في ا خر الشامل الدخل في
ً
سابقا املعنرفبها املنراكمة الخسارة / الحًقاامللكية. أدوات الدين التي يت  الربح قياسها م

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

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

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

الخسارة. أو الربح خالل من العادلة بالقيمة

أوالخسارةموجودات مالية ب 3-25-2 الربح خالل من العادلة القيمة

الخسارة: أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات تمثل

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

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

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

الخسارة.قيد الموجودات بالقیمة العادلة، مع تقاس هذه  أو الربح القیاسفي إعادة عن ناتجة خسائر أو أرباح حددأي
ُ
.40القيمة العادلة بالطريقة املبينة في اإليضاح وت
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عمليات إعادة التصنيف3-25-3

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

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

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

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

األجنبي3-25-4 وخسائرالصرف أرباح

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

أو▪ الربح الصرففي االعنرافبفروق يتم محددة، تحو  عالقة من
ً
جزءا ليست التي املطفأة بالتكلفة املقاسة املالية للموجودات الخسارة.بالنسبة

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

إ احتياطي ضمن ا خر الشامل الدخل في األخرى الصرفاألجنبي االعنرافبفروق ويتم الخسارة. أو الربح في الدين ألداة املطفأة االستثمارات.التكلفة تقييم عادة

الربحبالنسبة للموجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح▪ في الصرفاألجنبي االعنرافبفروق يتم محددة، تحو  عالقة من
ً
جزءا ليست التي الخسارة أو

الخسارة. أو

الشام▪ الدخل في الصرفاألجنبي االعنرافبفروق يتم ا خر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة املقاسة األسهم الستثمارات إعادة  ل ا خر ضمن احتياطي بالنسبة

االستثمارات. تقييم

االنخفاض في القيمة 3-25-5

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

األسهم.ال القيمةانخفا  بخسائراالعنراف يتمال(. املاليةالضماناتوعقودالقر  ستثمارات

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

يعادل: بمبلغ خسارة مخصص خالل

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

غضون في أو12وقوعها األولى(؛ املرحلة ضمن إليها )املشار التقرير تاريخ بعد شهًرا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فردي أو على أساس جماعي.

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

منخفضة القيمة االئتمانيةاملوجودات املالية 3-25-6

ذاتالقيمةتنخفض القيمة االئتمانية لألصل املالي عند وقوع حد  أو أكمر له تأمير   املوجوداتاملالية إلى يشار املالي. لذلكاألصل املقدرة املستقبلية النقدية التدفقات على سلبي

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

املصدرة؛صعوبة مالية كبيرة تواجه املقنر  ▪ الجهة أو

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

ظروفأخر▪ ظل ذلكفي للُمقر قبول كان وما للمقنر ، املالي بالعجز تتعلق اقتصادية أو تعاقدية قر للمقنر ألسباب
ُ
امل جانب من ى؛تنازل

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

شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس خسائر االئتمان املتكبدة.▪

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

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

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

التمويل. جمع المقتر علی وقدرة والتصنیفاالئتماني

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

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

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

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

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

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

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

انخفا القيمة. من ربح تحقيق إلى املوجودات هذه ملثل اإليجابي التغيير يؤدي الخسارة. أو الربح في تغييرات بأي االعنراف
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الخس قياسمبلغ في السداد تعريفالتخلفعن يستخدم املتوقعة. االئتمانية الخسائر تحديد عند
ً
هاما

ً
أمرا السداد تعريفالتخلفعن ائر االئتمانية املتوقعة وفي تحديد يعد

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

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

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

أو90املقنر  في سداد أي الناامات ائتمانية جوهرية إلى املجموعة ألكمر من تعمر▪ ؛
ً
يوما

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

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

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

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

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

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

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

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 3-25-9

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

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

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

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

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

حد مخاطر تقارن املجموعة فإن االعنرافاملبدئي، منذ جوهري زادتبشكل قد املالية األدوات على االئتمان كانتمخاطر إذا ما تقييم و  التخلف عن السداد لألداة املالية  عند

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

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

املستقبليامل املعلومات ذلك في بما لالئتمان الخبير وتقييم للمجموعة التاريخية الخبرة على بناًء له، مبرر ال جهد أو تكلفة دون املتوفرة للحصول1-39ة. انظر اإليضاح ستقبلية

امل حول التفاصيل من مزيد ة.ستقبليعلومات املعلى

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

الخسائراملختلفة إلى احتمال مختلف للتخلف عن السداد . ويشكل ترجيح هذه   لتحديد املستخدم التخلفعنالسداد األساساملتوسطاملرجحالحتمال السيناريوهاتاملختلفة

االئتمانية املتوقعة.
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لقرو  الخبراءستقبليالشركات، تتضمن املعلومات املبالنسبة تقارير من عليها الحصول يتم والتي للمجموعة، األطرافاملقابلة فيها تعمل للصناعاتالتي التوقعاتاملستقبلية ة

للمعلوماتاالقتصاديين واملحللين املاليين والهيئات الحكومية ومراكز الفكر ذات الصلة وغيرها من املنظمات املماملة، باإلضاف والخارجية الداخلية مختلفاملصادر دراسة إلى ة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الوفاة. أو الطالق اإلفالسأو أو البطالة مثل واألحدا  االئتمان ودرجات السداد عن التوقفاملؤقت ودفعات التحمل توقعات

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

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

معلومات معقولة وقابلة للدعم توضح خالف ذلك. 

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

تعديل وإلغاء االعتراف باملوجودات املالية3-25-10

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

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

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

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

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

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

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

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

ما املجموعة ترى األصلية، التعاقدية الشرو  عن
ً
جوهريا

ً
تختلفاختالفا املعدلة الشرو  كانت إذا ما لتحديد الشرو . في يلي:اختالفكبير

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

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

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

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

االعنراف. 

صا االعنرافلتحديد إلغاء تاريخ في املتوقعة االئتمانية الخسائر عن قياسمخصصالخسارة يعاد املالي، االعنرافباألصل إلغاء حالة ذلكالتاريخ.في في لألصل الدفنرية القيمة في

الد القيمة بين الفرق سإن االعنراف. إلغاء عند الخسارة أو الربح إلى سوفيؤدي الشرو الجديدة مع الجديدة للموجوداتاملالية العادلة والقيمة املعدلة لألصلفنرية وفيكون

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

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

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

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

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

مقارنة: خالل من

معمدى العمر الزمنياحتمال التخلف عن السداد على ▪ األصلية؛ التعاقدية للشرو  ووفقا االعنرافاملبدئي عند البيانات على بناء واملقدر املتبقي

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

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

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

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

ملدةمدى العمر الزمنيانية على  الخسائر االئتم املتوقعة االئتمانية أساسالخسائر فقطعلى تحملها يتم للقرو التي الخسارة قياسمخصصات يتم وعموًما، عندما  12.
ً
شهرا

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

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

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

ضمن عملية حساب عجز السيولة املتوقع من األصل األصلي.

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

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

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

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

ملقبوضة. للعائدات ا

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

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

الخسارة. أو الربح فئة إلى ا خر الشامل الدخل في سابًقا بها املعنرف املنراكمة الخسارة تصنيفالربح/ إعادة
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)تتمة( املوجودات املالية3-25

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

املحو مناألصل جزء شراء إعادة بخيار تحتفظاملجموعة عندما املثال سبيل )على مجمله دون املالية املوجودات االعنرافبأحد إلغاء بتخصيصالقيمةعند املجموعة تقوم ل(،

فالدفنرية السابقة لألصل املالي بين   لتلكاألجزاء النسبية العادلة أساسالقيم على تعنرفبه تعد لم الذي والجزء بموجباالرتبا املستمر، تعنرفبه تزال ال الذي تاريخالجزء ي

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

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

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

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

الشطب3-25-11

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

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

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

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

املركزاملالي3-25-12 بيان في املتوقعة االئتمانية عرضمخصصالخسارة

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

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

املالي▪ املركز بيان في االعنرافبأيمخصصخسارة يتم ال ا خر: الشامل الدخل منخالل العادلة بالقيمة املقاسة ألدواتالدين ألن القيمة الدفنرية تعادل القيمة    بالنسبة

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

كمخصص.▪ املالية: الضمانات القرو وعقود اللناامات بالنسبة

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

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

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

املالية3-26 واملطلوبات امللكية أدواتحقوق

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

واملطلوبات املالية.

امللكية3-26-1 أدواتحقوق

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

العائدات املقبوضة، صافية من تكاليف اإلصدار املباشرة.

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

باملجموعة. خاصة ملكية حقوق أدوات أي إلغاء أو إصدار أو بيع
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)تتمة(3-26 املالية واملطلوبات امللكية أدواتحقوق

املطلوبات املالية3-26-2

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

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

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

با الخاصة امللكية ملجموعة.حقوق

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

أوالخسارة3-26-2-1 الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية مطلوبات

عندما الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة المالیة الم لوبات )  تصنف املالي االلناام الدولي1يكون املعيار عليه ین بق أعمال اندماج في مستحوذة لجهة
ً
طارئا

ً
مقابال )

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

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

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

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

أو 

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

أعمال اندماج في مستحوذة لجهة
ً
طارئا

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

عند االعنراف املبدئي في أي من الحاالت التالية: الخسارة

أو▪ آخر؛ شكل بأي ينشأ قد االعنرافالذي القياسأو تناسق عدم من جوهري بشكٍل التقليل أو استبعاد التصنيفإلى هذا يؤدي أن

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

ً
وفقا العادلة، القيمة أساس على أدائه وتقييم إدارته يتم ذي

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

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

الخسارة. أو الربح خالل

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

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

أخرى3-26-2-2 مالية مطلوبات

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

ً
الحقا قياسها ويتم تكاليفاملعاملة، من صافية العادلة، مة

الفائإن   معدل الصلة. ذات الفنرة مدى على مصاريفالفائدة وتوزيع مالي اللناام املطفأة التكلفة احتساب طريقة هي الفعلية الفائدة بشكٍلدة الفعلي  طريقة الذييخصم عدل
ُ
امل

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

إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية3-26-2-3

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

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

املاعندما تق لاللناام كإطفاء املبادلة احتسابهذه يتم املقر الحالي، مع
ً
جوهريا

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

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

اتفاقيات البيع وإعادة الشراء 3-26-2-4

حوليتم اإلفصاح عن األوراق املالية املباعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء )"اتفاقيات إعادة الشراء"( في  للمنقولاإليضاحات يكون عندما للمجموعة املوحدة املالية البيانات

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

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

طريقة الفائدة الفعلية.عمر االتفاقيات باستخدام



34      

املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول
منتجات التمويل واالستثمار اإلسالمية والودائع اإلسالمية للعمالء.4

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

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

تعريفات 4-1

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

املرابحة 4-1-1

حقعقد   على وتحصل األصل تشنري أن بعد وذلك املؤجل، الدفع أساس على )"املشنري"( لعميلها أصل ببيع )"البائع"( املجموعة بموجبه تقوم يكونبيع بحيث ملكيته وصك
ً
وفقا وذلك بشرائه البائع قيام بعد األصل بشراء املشنري من وعد على بناًء األصل على واالستحواذ بشراء قام قد املرابحةالبائع بيع سعر يتكون املرابحة. عقد وأحكام لشرو 

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

اإلجارة4-1-2

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

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

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

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

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

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

الوكالة 4-1-3

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

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

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

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

عنها / توزيعها بواسطة الوكيل. 

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

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

الحالة. بحسب وكيل أو موكل أنها على تتصرفإما أن للمجموعة يجوز

األحكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة.5

اإليض في مبين هو كما للمجموعة املحاسبية السياسات تطبيق عند اإلدارة، على رقميتعين واملطلوبات3اح للموجودات الدفنرية القيم وافنراضاتحول وتقديرات أحكام وضع ،

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

عن هذه التقديرات. 

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

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

األحكام الهامة في تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة 5-1

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

املالية: البيانات في بها املعنرف املبالغ على جوهري تأمير لها والتي املجموعة
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)تتمة( األحكام الهامة في تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة5-1

تقييم نموذج األعمال 5-1-1

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

املوجودات28-3املالية في اإليضاح   مجموعات إدارة كيفية يعكس مستوى على األعمال نموذج املجموعة تحدد التقييم(. هذا يتضمن معين. أعمال هدف لتحقيق مًعا املالية

تعويضالحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء املوجودات وقياس أدائها، واملخاطر التي تؤمر على أداء املوجود وكيفيتم إدارتها اتوكيفتتم

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

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

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

لتصنيف تلك املوجودات.

االئتمان الزيادة الجوهرية في مخاطر 5-1-2

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

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

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

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

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

راجععندما يتم قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة على أساس جماعي، يتم ت املشنركة. أساسخصائصاملخاطر على املالية األدوات تفاصيل  1-39اإليضاح  جميع على للحصول

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

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

شيوًع املحافظأكمر بين املحافظوالحركة تقسيم إعادة إن املوجودات. من لتلكاملجموعة املماملة االئتمان أفضلخصائصمخاطر جوهريةا عتعكسبشكل زيادة تحد  ندما

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

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

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

النماذج واالفتراضات املستخدمة5-1-4

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

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

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

ممارسةتحديد 5-1-5 من التيقن تمديد اتفاقية اإليجار أو فسخهاخيار مدى

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

عدم أو التمديد، خيار ملمارسة
ً
اقتصاديا

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

التقييم. هذا على يؤمر الظروفقد في كبير تغيير أو

للتطويراملحدودةاالستثمار في5-1-6 الكاريبي

أداةشركة  ،  أحد العمالء استحوذت املجموعة، عن طريق تسوية دين من قبل   على املحدودة، للتطوير تمتلكالكاريبي ل80استثمارية املصدر املال رأس من كاريبيالـ  شركة٪

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

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

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

رقم املالية .9التقارير

مرجان االستثمار في5-1-7

بنسبةأيه كي بي أي تمتلك شركة   استثماًرا للبنك، تابعة شركة وهي أمًر2010  سنة٪ من حصتها في شركة مرجان. في    50، مرجان، مساهمي طلب على بناًء املحكمة، أصدرت ا  ،

تعيين على ووافقت الشركة شركةمصفيين. وحيث أن شركة  بحل قدرت فقد املصفين، قبل من دار
ُ
ت تأميًر    أيه كي بي أيمرجان أو سيطرة أي تمارس ال جوهرًياأنها شركة  على  ا

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

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

امل5-2-1 للسيناريوهات النسبي والوزن العدد سيناريوستقبلية لكل نوع من املنتجات/ األسواق وتحديد املعلومات املستقبليتحديد بكل املتعلقة ة

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

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

املقدرة.ستقبلياملتوقعة املسجلة بالنسبة للتغيرات في املعلومات امل ة

احتمال التخلف عن السداد 5-2-2

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

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

السداد5-2-3 التخلفعن عن الناتجة الخسارة

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

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

قياس القيمة العادلة وعملية التقييم 5-2-4

املالية  تقاس التقارير ألغرا إعداد العادلة بالقيمة القيمة، و بعضاملوجوداتواملطلوبات تقدير عند العادلة. واملدخالتلقياسالقيمة املناسبة أساليبالتقييم اإلدارة تحدد

فيهالبيانات  باملجموعة  تستعين  ،  ألي من املوجودات أو املطلوباتالعادلة   تكون الذي بالقدر بالسوق رصدها يمكن املستوىالتي تستخدم  حيث  ،  عدم متوفرة  1مدخالت

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

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

.40و 12

العقارية5-2-5 واالستثمارات واملعدات املمتلكات انخفاضقيمة

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

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

الخسارة. أو الربح في انخفا القيمة

مركزية.6 بنوك لدى وأرصدة نقد

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

مع تحملسنداتمونتيري فائدة. تحمل ال األخرى واألرصدة الجارية والحسابات الصندوق في النقدية للمجموعة. الودائع1.5٪ و  1.2دل فائدة ينراوح بين  اليومية تحمل سنوًيا. ٪

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

20212020

ألفدرهمألفدرهم

الصندوق في 58,68477,151نقد

من مستحقة :بنوك مركزيةأرصدة

جاٍر --حساب

354,741205,477متطلبات نسبة النقد القانوني  

1,990,000840,000ودائع اليوم بيوم 

مونتيري -740,861سندات

-158,994سندات خزينة 

400,000-شهادات إيداع 

3,303,2801,522,628

إلى مستحقة :بنوك مركزيةأرصدة

16,1821,048

جاٍر 305,000-حساب

شراء إعادة 16,182306,048قرو اتفاقيات
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البنوك.7 من مستحقة وأرصدة ودائع

20212020

ألفدرهمألفدرهم

98,98579,961ودائع تحت الطلب 

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

97,84279,863

للعمالء.8 قروضوسلفيات

20212020

ألفدرهمألفدرهم

قروضاألفراد:

809,161937,741قرو الرهن

49,32872,631بطاقات ائتمان 

408,679606,044أخرى

1,267,1681,616,416

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

1,220,1661,545,339

قروضالشركات:

8,963,8807,078,619سحوبات على املكشوف

1,320,1181,309,144قرو 

358,015274,272إيصاالت أمانة 

357,801375,758كمبياالت مخصومة 

10,999,8149,037,793

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

9,937,1818,233,020

11,157,3479,778,359

إسالمية.9 واستثمارية تمويلية موجودات

20212020

ألفدرهمألفدرهم

قروضالشركات:

267,502267,831مرابحة 

363,703335,053إجارة

-3,216أخرى

634,421602,884

(6,577)(6,951)إيرادات مؤجلة 

627,470596,307

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

621,423593,485
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أخرى. 10 وموجودات مدينة ذمم

املوجودات  

املتداولة

املوجودات غير  

املجموع املتداولة

املوجودات  

املتداولة

املوجودات غير  

املجموع املتداولة

202120212021202020202020

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

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

املوجودات غير املالية 
ً
مقدما مدفوعة 10,541-10,41310,541-10,413مبالغ

( عقارات القتناء مقدمة 31,850-33,01331,850-33,013( 1دفعات

43,426-43,42642,391-42,391

املوجودات املالية 

7,505-10,1777,505-10,177فوائد مدينة 

مدينة 6,052-4,6386,052-4,638أرباح

للعمالء قبول 2,244,740-3,009,5502,244,740-3,009,550أوراق

210,206-214,118210,206-214,118أخرى

3,238,483-3,238,4832,468,503-2,468,503

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

3,233,8762,466,108

3,277,3022,508,499

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

ً
سابقا قيمتها   8.9بمبلغ للسنةعد خصم مخصص انخفا  القيمة ، بخفيض

( درهم على2.6: مخصص انخفا  في القيمة بقيمة 2020مليون انخفا القيمة" خسارة "صافي في بها االعنراف وتم درهم( غير املالية. املوجوداتمليون

عقاري. 11 مخزون

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

التالي: النحو على السنة خالل العقاري املخزون في الحركات

20212020

ألفدرهمألفدرهم

648,615406,572يناير 1الرصيد في 

281,958-اسنردادات خالل السنة 

-9,399خالل السنةإضافات

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

-(93,280)استبعادات خالل السنة 

559,503648,615ديسمبر 31الرصيد في 

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

املو العقاراتفي تقييم في حديثة وخبرة بمؤهالتمالئمة املستقلين املقيمين يتمتعون املجموعة. اقع املعنية. تم تحديد صافي القيمة البيعية بناء على أسلوب  مقيمينمستقلينعن

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

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

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

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

مرجان في ملكية فيحصة االستثمار أيًضا الخسار  كاستثماراملجموعة أو الربح منخالل العادلة الجدول7-1-5ة )انظر إيضاح  بالقيمة يوضح االستثمارات.ل   القيمة العادلة(. هذه

20212020

ألفدرهمألفدرهم

الدخلالشاملاآلخر العادلةمنخالل بالقيمة استثمارات

مدرجة أسهم في 15,27913,752استثمارات

)استثمار في  مدرجة غير 92,420102,478(1أسهم

مدرج غير استثماري صندوق في 1,3912,695استثمار

109,090118,925

أوالخسارة الربح العادلةمنخالل بالقيمة استثمارات

)استثمار في  مدرجة غير 147,865129,269(2أسهم

256,955248,194

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

تمتلك املحدودةلل٪منرأساملالاملصدر80استثمارية للتنمية انتيجوا املحالتقييم سيطرتها على    خالل السنة . أعادت املجموعة  كاريبي للتنمية انتيجوا وقررت أنها  دودةكاريبي

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

املالية التقارير إلعداد الدولي املعيار رقمإن هذه املوجودات املالية  .  9نطاق املالية التقارير إلعداد الدولي للمعيار رقمال تستوفي    5وفًقا املالية للتقارير الدولي ، ومن مم  5املعيار

املاليةيتعين احتسابها   التقارير إلعداد الدولي بمبلغ  2020في عام  تم  .  9بموجباملعيار درهم  80.4إدراجاالستثمار   السنة القيمة العادلة لالستثمار خالل  ، وقد انخفضت  مليون

درهم.  72.4وتم االعنراف باالستثمار بمبلغ   مليون

عام( 2) في مرجان. في استثماًرا هذا مساهمي2010يمثل طلب على بناًء املحكمة، أصدرت أمًراشركة  ، على تعيين مصفين. تم تعليق إجراءات  الشركة واملوافقة    بتصفية مرجان،

األر التي امليرا على بسببنزاعحول لشركةالتصفية ملكيتها ملكية  التوصل لتسوية للخالف ، تم  2020مرجان. خالل عام    تؤول يؤكد األر بأمر مرجانلألر .شركة  على

أقلمن  طرح ،  2020خالل عام   بسعر باملزاد بقيمةالش يءفي هذا الخصوص.. وقد    ، ومع ذلك، لم يتم استالم أي عطاءات عليها   االلناامات املصفياألر للبيع إدراجاالستثمار تم

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

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

بمبلغ االعنرافباالستثمار لألر وتم العادلة . مليوندرهم  147.8القيمة

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

املتحدة العربية اإلمارات دولة املتحدةداخل العربية اإلمارات دولة خارج

2021202020212020

ألفدرهمألفدرهم

)معاد بيانه( 

ألفدرهمألفدرهم

)معاد بيانه( 

31,56331,1603,7224,611املالية املؤسسات 

149,256131,96472,41480,459العقارات

180,819163,12476,13685,070

املطفأة.13 بالتكلفة مقاسة مالية أوراق في استثمارات

20212020

ألفدرهمألفدرهم

755,097704,671استثمار في أدوات الدين 

إسالمية صكوك في 583,017832,407استثمارات

1,338,1141,537,078

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

1,333,7761,534,076

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

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

العادلة ]القيمة درهم )511.9مليون درهم[ انظر364.9: 2020مليون البنوك. مع الشراء إعادة اتفاقية قرو بموجب مقابل .18إيضاحدرهم(
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زميلة. 14 شركة استثمارفي

عة بنهاية فتـرة التقريـر:فيما يلي تفاصيل الشركة الزميلة للمجمو 

نسبة امللكية 

20212020مكان التأسيس املقر الرئيس ي لألعمال النشاط الرئيس ي االسم 

املتحدة-الشارقةالعقاراتشركة أرزاق  العربية املتحدة-الشارقةاإلمارات العربية 48.048.0اإلمارات

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

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

إدراج،عجزأرزاق شركة تم ش يءفقد ال بقيمة زميلة شركة في االستثمار

عقارية. 15 استثمارات

20212020

ألفدرهمألفدرهم

التكلفة:

95,99095,990يناير 1الرصيد في 

-(26,024)استبعادات خالل السنة 

69,96695,990ديسمبر 31الرصيد في 

-املتراكم واالنخفاض املتراكم في القيمة: االستهالك 

43,71339,863يناير 1الرصيد في 

للسنة املحّمل 2,8233,126االستهالك

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

-(14,129)استبعادات عند البيع 

31,14243,713ديسمبر 31الرصيد في 

القيمة الدفترية: 

38,82452,277ديسمبر 31الرصيد في 

العقارية لالستثمارات العادلة القيمة

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

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

املستحساب القيمة الحالية للتدفق  العادلة/ الفائدة معدل نفساملوقع. في لعقاراتمماملة الحالية السوق وإيجارات الحالي باإليجار
ً
مدعوما املقدرة املستقبلية خدم اتالنقدية

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

في كما العادلة قياسالقيمة مستويات بتسلسل املتعلقة واملعلومات للمجموعة العقارية االستثمارات تفاصيل يلي : 2020ديسمبر 31و2021ديسمبر 31فيما

األول الثانياملستوى الثالثاملستوى القيمة العادلةاملستوى

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

38,82442,600--2021ديسمبر 31

52,27752,277--2020ديسمبر 31

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

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

االنخفا بنسبة إن املالية". غير املوجودات قيمة االنخفا في خسارة "صافي درهم1.9في القيمة القابلة لالسنرداد سيؤدي إلى تكلفة انخفا  في القيمة بمبلغ ٪5بند مليون

درهم(.2.46: 2020) مليون

بمبلغ تأجير إيرادات املجموعة سجلت السنة، خالل املتحدة. العربية اإلمارات دولة داخل قائمة العقارية االستثمارات جميع )1.3إن درهم من0.9: 2020مليون درهم( مليون

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

اإليجار. إيرادات عن ناتجة عقارية استثمارات

موجودات غير ملموسة . 16

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

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

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

20212020

ألفدرهمألفدرهم

التكلفة:

120,271111,180يناير 1الرصيد في 

5,0822,417إضافات خالل السنة

6,674-تحويل 

125,353120,271ديسمبر 31الرصيد في 

اإلطفاء املتراكم: 

66,88949,712يناير 1الرصيد في 

للسنة املحّمل 18,28717,177اإلطفاء

85,17666,889ديسمبر 31الرصيد في 

القيمة الدفترية: 

40,17753,382ديسمبر 31الرصيد في 
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ومعدات ممتلكات . 17

أرضومبان 

بنظام التملك الحر 

تحسينات 

العقارات

أثاث وتجهيزات 

ومعدات  

ومركبات 

موجودات 

حق االستخدام 

رأسمالية أعمال

املجموع قيد اإلنجاز

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

التكلفة:

202050,06026,95350,69169,03814,099210,841يناير 1الرصيد في 

6,26912,159-3895,501-إضافات خالل السنة

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

(1,283)-(1,283)---تعديالت 

(6,674)( 16,178)-1,3798,125-تحويل 

202050,06028,67663,01367,7554,190213,694ديسمبر 31الرصيد في 

7021,66527,2426,56536,174-إضافات خالل السنة

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

(9,218)-(5,046)( 768)(3,404)-تعديالت 

202113,32325,80162,69789,16810,755201,744ديسمبر 31الرصيد في 

االستهالك املتراكم واالنخفاض املتراكم في القيمة: 

123,101-25,72018,60945,32933,443  2020يناير 1الرصيد في 

19,981-1,5253,7384,00110,717االستهالك في السنة 

( 911)----( 911)انخفا  القيمة 

(3,236)-(3,236)---تعديالت 

( 886)--( 841)( 45)-استبعادات 

138,049-26,33422,30248,48940,924  2020ديسمبر 31الرصيد في 

20,923-1,1122,0014,86112,949االستهالك في السنة 

(2,854)--( 763)(2,091)-تعديالت 

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

131,002-20214,31822,04051,55453,090ديسمبر 31الرصيد في 

القيمة الدفترية: 

20219,0053,76111,14336,07810,75570,742ديسمبر 31الرصيد في 

202023,7266,37414,52426,8314,19075,645ديسمبر 31الرصيد في 
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البنوك. 18 إلى مستحقة وأرصدة ودائع

20212020

ألفدرهمألفدرهم

63,02379,540ودائع تحت الطلب 

1,351,0691,213,447قرو ألجل

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

البنوك بين -467,305قرو إسالمية

2,262,6541,292,987

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

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

20212020

ألفدرهمألفدرهم

املتحدة العربية اإلمارات دولة 985,838183,658داخل

اإلمارات دولة 1,276,8161,109,329العربية املتحدة خارج

2,262,6541,292,987

ودائع العمالء. 19

20212020

ألفدرهمألفدرهم

جارية 1,969,9411,890,476حسابات

958,3291,098,015حسابات توفير 

8,252,1186,803,522ودائع ألجل 

163,749232,410أخرى

11,344,13710,024,423

فيما يلي التحليل الجغرافي لودائع العمالء:

20212020

ألفدرهمألفدرهم

املتحدة العربية اإلمارات دولة 10,490,4029,444,939داخل

املتحدة العربية اإلمارات دولة 853,735579,484خارج

11,344,13710,024,423
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ودائع العمالء اإلسالمية. 20

20212020

ألفدرهمألفدرهم

جارية 153,25183,304حسابات

-598حسابات توفير 

استثمارية 1,048,865344,637ودائع

27,31929,091أخرى

1,230,033457,032

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

أخرى. 21 ومطلوبات دائنة ذمم

املطلوبات

املتداولة

املطلوبات

املجموع غير املتداولة

املطلوبات

املتداولة

املطلوبات

املجموع غير املتداولة

202120212021202020202020

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمدرهمألف 

املطلوبات غير املالية

9,178-7,3459,178-7,345عمولة غير مكتسبة

املحددة  املنافع  الناامات  من  ناشئة  مطلوبات 

38,162-36,19938,162-36,199( 2-1-21)إيضاح 

408-645408-645املضافة مستحقة الدفع ضريبة القيمة 

21,619-31,86421,619-31,864مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة

76,053-76,05369,367-69,367

املطلوبات املالية

68,001-41,35568,001-41,355فوائد مستحقة الدفع

2,332-3,0222,332-3,022دائنة أرباح

5,92024,08530,00512,57616,88529,461( 2-21مطلوبات اإليجار )إيضاح 

23,022-28,49723,022-28,497شيكات وكمبياالت مستحقة الدفع

للعمالء قبول 2,244,740-3,009,5502,244,740-3,009,550أوراق

578-1,178578-1,178( 2-21زكاة مستحقة الدفع )ايضاح 

84,440-98,55384,440-98,553أخرى

3,188,07524,0853,212,1602,435,68916,8852,452,574

3,264,12824,0853,288,2132,505,05616,8852,521,941
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أخرى. 21 ومطلوبات دائنة )تتمة( ذمم

خطط منافع التقاعد 21-1

خطة املساهمات املحددة 21-1-1

قبل من املدارة والتأميناتاالجتماعية املعاشات منافع خطة في أعضاًء املتحدة العربية اإلمارات دولة مواطني من املجموعة موظفو االتحادييعد العمل لقانون
ً
ووفقا الحكومة.

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

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

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

خطة املنافع املحددة21-1-2

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

الخدمة. لفنرة األدنى الحد باستكمال رهًنا خدمتهم، ومدة

في املحددة اللنااماتاملنافع الحالية للقيمة الحالية  2020مبر  ديس  31و  2021ديسمبر    31أجريتأحد التقييماتاالكتوارية قياسالقيمة وتم اكتواريمستقل. خبير قبل من

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

التالي: النحو على االكتوارية ألغرا التقييمات املستخدمة الرئيسية االفنراضات كانت

20212020

٪2.20%2.56معدل الخصم 

الرواتب لزيادة املتوقع ٪3.00%3.00املعدل

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

20212020

ألفدرهمألفدرهم

تكلفة الخدمة:

5,5155,934الحالية تكلفة الخدمة 

8161,069مصاريفالفوائد

6,3317,003

املبالغ املعنرف بها في الدخل الشامل كالتالي: 

20212020

ألفدرهمألفدرهم

االفنراضات في التغيرات عن الناشئة االكتوارية والخسائر 1,5713,134األرباح

-945آخر لصافي الناامات املنافع املحددة إعادة قياس 

2,5163,134

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

20212020

ألفدرهمألفدرهم

36,19938,162اللناامات املنافع املحددةالقيمة الحالية 
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أخرى. 21 ومطلوبات دائنة )تتمة( ذمم

)تتمة( خطط منافع التقاعد 21-1

)تتمة(خطة املنافع املحددة 21-1-2

الحركات في القيمة الحالية اللناامات املنافع املحددة:فيما يلي 

20212020

ألفدرهمألفدرهم

38,16235,324يناير 1الرصيد في 

5,5155,934تكلفة الخدمة 

8161,069مصاريفالفوائد

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

(7,299)(5,778)منافع مدفوعة خالل السنة

36,19938,162ديسمبر 31الرصيد في 

تحليالتتمثل االفنراضات  تحديد تم الدوران. ومعدل الرواتب لزيادة املتوقع واملعدل الخصم معدل في املحددة املنافع الناامات لتحديد الهامة بناًءاإلكتوارية أدناه الحساسية ت

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

بمقدار5.2:  2020٪ )4.9سينخفض الناام املزايا املحددة بنسبة    ،نقطة أساس  50إذا كان معدل الخصم أعلى بمقدار   أقل الخصم معدل كان وإذا درهم(   ، نقطة أساس   ٪50

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

املتوق املعدل زاد لزيادة5.4:  2020٪ )5.1فإن الناام املزايا املحددة سيرتفع بنسبة    ،نقطة أساس  50ع لزيادة الراتب بمقدار  إذا املتوقع املعدل انخفض وإذا درهم( مليون ٪

بمقدار ٪(. 5.1: 2020٪(. )4.8سينخفض الناام املزايا املحددة بنسبة ،نقطة أساس50الرواتب

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

من تكون قد بعضاالفنراضات أن حيث رابطة. البعض

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

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

مطلوبات اإليجار 21-2

تحليل االستحقاق ملطلوبات اإليجار هو على النحو التالي: 

20212020

ألفدرهمألفدرهم

15,92012,576السنة 

27,6039,331السنة 

35,8104,335السنة 

42,5763,219السنة 

-52,307السنة 

-5,789بعد ذلك

30,00529,461

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

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

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

مصاريفالفوائد في )النقص( / مصروفاالستهالكالزيادة في )النقص( / الزيادة

2021202020212020

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

(112)164136181نقطة أساس 50معدل الخصم أعلى بواقع 

115(179)(137)(136)نقطة أساس 50معدل الخصم أقل بواقع 

زكاة مستحقة الدفع 21-3

من سنوًيا عليها واملوافقة مراجعةحساباتالزكاة املتحدة.  مدفوعات يتم تحويل  . و الرقابة الشرعية الداخلية   هيئة تتم اإلماراتالعربية دولة في الزكاة صندوق إلى الزكاة

رأساملال. 22

من للبنك واملدفوع واملصدر به املصرح املال رأس درهم  1,737,383,050يتكون بقيمة سهم(.  1,737,383,050:  2020واحد لكل منهم )سهما لكل واحد درهم بقيمة سهما

األرباح. توزيعات في بحقها وتتمتع الواحد للسهم واحًدا صوًتا بالكامل املدفوعة األسهم وتحمل

رأساملال.23 من األول الشق سندات

)"املصدر"(،  2015ديسمبر    23أصدر البنك في   ليمتد برايفت وان تايير آي بي س ي هو خاص لغر  كيان خالل من الرأسمالية"( )"السندات األول الشق من رأسمالية سندات

)  125بقيمة بلغت   أمريكي دوالر وت  459.125مليون دائمة رأسمالية سندات الرأسمالية السندات هذه تعد درهم(. السابقة  ٪6بنسبة  حمل فائدة  مليون النسبة من ُمعدلة

تسعير،  ٪4.71)محتسبة على أساس متوسط معدل املقايضة لست سنوات باإلضافة إلى    ٪6.5البالغة   إعادة تاريخ كل وفي األولية، الفتـرة وبعد األولية". "الفنرة خالل سنويا(

.٪4.71عدل املقايضة لست سنوات باإلضافة إلى هامش يتم احتساب الفائدة لفنرة إعادة التسعير التالية بمتوسط م
ً
سنويا

اإلصداريتم سداد   تاريخ ومتضمنة( )من بالفتـرة األولية" "الفتـرة عرف
ُ
وت الفنرة. آخر في نصفسنوي بشكل الرأسمالية السندات هذه على الطلبالفائدة تاريخ )باستثناء( وحتى

بأن التسعير" إعادة "تاريخ ويعرف الرأسماليةاألول. السندات بهذه املطالبة للبنك ويحق تالية. سنوات ست مدار على ونفساليوم األول الطلب تاريخ "تاريخ2022يونيو 23في ه

ذلك. بعد فائدة دفع تاريخ كل وفي األول" الطلب

د عدم اختيار للبنك ويجوز مضمونة. وغيـر ومانوية دائمة املال رأس من األول الشق سندات الرأسماليةتعد السندات تلك لحامل يحق وال الخاص. تقديره على بناًء فوائد فع

املطالبة بالفائدة، وال يعد اختيار البنك عدم سداد الفائدة حدما من أحدا  التخلف عن السداد  
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احتياطيات. 24

احتياطي نظامي24-1

ا والنظام املتحدة العربية اإلمارات لدولة االتحادي للقانون
ً
تحويلوفقا

ً
سنويا يتم للبنك، يعادل  ٪10ألساس ي حتى النظامي االحتياطي إلى السنوية األرباح صافي من األقل على

املدفوع.50٪ رأساملال من

احتياطي عام24-2

تحويل
ً
سنويا يتم للبنك، األساس ي للنظام

ً
حتى٪10وفقا العام االحتياطي إلى السنوية األرباح صافي من األقل من القيمة االسمية لرأس املال املصدر. ٪50يعادل على

االستثمارات24-3 تقييم إعادة احتياطي

الع بالقيمة املحملة املالية املوجودات تقييم إعادة عند الناشئة املنراكمة والخسائر األرباح االستثمارات تقييم إعادة احتياطي ادلة من خالل الدخل الشامل ا خر.يمثل

املركزيمخصص احتياطي24-4 اإلمارات مصرف

املركزياحتياطي مخصص  مصرفاإلمارات

20212020

ألفدرهمألفدرهم

273,491215,989احتياطي املخصص املحدد 

273,491215,989

احتياطي املخصص املحدد 24-4-1

االئتمانيةمصرفاإلماراتاملركزيوفقا ملتطلبات   لمت لباتاملصرفاملركزيالزائدعنمخصصالخسائر
ً
وفقا المحسوبة االئتمان فائ مخصصاتانخفا قیمة تحویل یتم ،

رقم المالیة للتقاریر الدولي للمعيار وفًقا املحسوب الثالثة املرحلة بتعرضات الخاص هذاإلی "احتیا ي المخصص المحدد" على أنها تخصيص من األ   9املتوقعة المحتجزة. رباح

بم للسنة النخفضالربح ملتطلباتاملصرفاملركزي، وفًقا مخصًصا اتخذتاملجموعة لو وفيما توزيعاتاألرباح. لسداد متاح غير )  57.5بلغ  االحتياطي درهم ارتفاع  :2020مليون

درهم(.  7.3بقيمة مليون

احتياطي املخصص العام 24-4-2

ملتطلبات املركزيمصرف اإلم وفًقا لمت لبات٪1.5، یتم تحویل فائ  مخصصات انخفا  قیمة االئتمان بنسبة ارات
ً
وفقا المحسوبة االئتمان بمخاطر املرجحة املوجودات من

الدول للمعيار وفًقا املحسوب الثانية واملرحلة األولى املرحلة لتعرضات املتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص عن الزائد املركزي رقمي لاملصرف المالیة إلی "احتیا ي   9لتقاریر

وفًق مخصًصا اتخذتاملجموعة لو وفيما لتوزيعاتاألرباح. متاح غير االحتياطي هذا المحتجزة. األرباح تخصيصمن أنها على ملتطلباتاملصرفاملركزي،املخصصالعام" الرتفعا

)صفرالربح للسنة بمبلغ  درهم(.33.5الربح للسنة بمبلغ ارتفع: 2020درهم مليون
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)تتمة(احتياطي املخصص العاما24-4-2

الحركة في هذه االحتياطيات كالتالي:

احتياطي عام احتياطي نظامي

احتياطي إعادة تقييم  

االستثمارات

املخصص  احتياطي

صرفاإلماراتملالخاص

املركزي

املخصص  احتياطي

اإلماراتصرف ملالعام

املجموع املركزي

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2021

422,556-215,989( 68,947)272,1463,368)معاد بيانه( يناير  1كما في 

األخرى الشاملة ( 8,692)--( 8,692)--الخسارة

57,502-57,502---تحويالت 

بيانه(ديسمبر 31كما في  471,366-273,491( 77,639)272,1463,368)ُمعاد

2020

223,37733,534481,884( 57,127)268,77811,104)معاد بيانه( يناير  1كما في 

األخرى الشاملة ( 11,820)--( 11,820)--الخسارة

( 45,290)( 33,534)( 7,388)-( 7,736)3,368تحويالت 

بيانه(ديسمبر 31كما في  422,556-215,989( 68,947)272,1463,368)ُمعاد

الحصص غير املسيطرة . 25

مبينة أدناه.إن الحصص غير املسيطرة فيما يتعلق بالشركة التابعة غير اململوكة بالكامل للمجموعة 

التصويت وحقوق امللكية نسبة

املخصصة )الخسائر( / األرباح

الحصص غير املسيطرة للحصص غير املسيطرة للسنة

202120202021202020212020

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

312311(1)1٪99.4٪99.4للوساطة املالية ذ.م.مالشركة الدولية 

8,77761,01569,76261,015٪52.8٪52.8كي بي أيأيه 

8,77861,01470,10461,326
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املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول

)تتمة( الحصص غير املسيطرة. 25

جوهرية غير مسيطرة مبينة أدناه. املعلومات املالية امللخصة أدناه املبالغ قبل املحذوفات داخل املجموعة. حقوقب   تتمتع التي  بخصوص أيه كي بي أي  ت املالية امللخصة  تمثل املعلوما 

20212020

ألفدرهمألفدرهم

147,865129,269املوجودات املتداولة 

--املوجودات غير املتداولة 

147,865129,269وجودات إجمالي امل

املطلوبات املتداولة 

مطلوبات غير متداولة 

إلى املنسوبة امللكية بيأيحقوق كي 147,865129,269ُمالكأيه

--غير املسيطرة األطراف 

امللكية املطلوباتوحقوق 147,865129,269مجموع

الخسارةصافي الدخل من املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل  أو 18,596129,269الربح

--مصاريف

18,596129,269للسنةالربح 

--الدخل الشامل ا خر للسنة 

18,596129,269إجمالي الدخل الشامل للسنة

إلى: العائد السنة ربح

بيأي كي 9,819129,269ُمالكأيه

-8,777غير املسيطرة األطراف 

18,596129,269

:مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى

بيأي كي 9,819129,269ُمالكأيه

-8,777غير املسيطرة األطراف 

18,596129,269

إيرادات الفوائد . 26

20212020

ألفدرهمألفدرهم

املكشوف على 472,381603,479قرو وسحوبات

8,95412,247كمبياالت مخصومة 

29,94336,792أدوات الدين 

1,54614,011ودائع لدى بنوك 

512,824666,529

إسالمية. 27 واستثمارية تمويلية موجودات من إيرادات

20212020

ألفدرهمألفدرهم

11,69614,711مرابحة 

17,70312,008إجارة

20,23114,433صكوك إسالمية 

2746وكالة

49,65741,198
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مصاريفالفوائد28

20212020

ألفدرهمألفدرهم

137,384210,678ودائع العمالء 

أخرى بنوك 23,98351,038قرو من

16,37013,125أخرى

177,737274,841

توزيعات ملودعي الودائع اإلسالمية. 29

20212020

ألفدرهمألفدرهم

7,63515,223الودائع اإلسالمية للعمالء 

بنوك من إسالمية استثمارية 1,03461ودائع

8,66915,284

صافي إيرادات الرسوم والعموالت .30

20212020

ألفدرهمألفدرهم

إيرادات الرسوم والعموالت: 

التجاري التمويل منتجات على 51,06755,515عمولة

استشارية خدمات 24,63939,864رسوم

التسهيالت إدارة 27,17223,339رسوم

الحساب خدمة 5,2708,109رسوم

بنكية وعموالت 6,9976,484رسوم

4,0075,680عموالت التأمين 

االئتمانية بالبطاقات متعلقة 8,60713,284رسوم

والتسوية املقاصة 6,3085,689رسوم

1,8973,347أخرى

135,964161,311

والعموالت: مصاريفالرسوم

االئتمانية بالبطاقات متعلقة (8,233)(7,594)مصاريف

(7,147)(7,226)أخرى

(14,820 )(15,380 )

121,144145,931

بالصافي.31 أخرى، تشغيلية إيرادات

20212020

ألفدرهمألفدرهم

الصرفاألجنبي 13,37722,193أرباح

الخسارةالدخل صافي أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات 18,891127,515من

األول اليوم ربح 7,43322,300إطفاء

عقارات بيع من -30,020الربح

4,8454,582أخرى

74,566176,590
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وإدارية.32 مصاريفعمومية

20212020

ألفدرهمألفدرهم

عالق ذات ومصاريف 173,705149,291ةرواتب

3,5933,118املساهمات املحددة مساهمات لخطة 

3,6221,800إيجارات

18,28817,177إطفاء موجودات غير ملموسة 

20,92319,981استهالك ممتلكات ومعدات 

عقارية استثمارات 2,8233,126استهالك

مجلساإلدارة 81233مصاريفأعضاء

9,0017,886مصاريفالتأمين

استشارة 13,95210,317رسوم

23,07124,469تكاليف صيانة 

33,57826,722أخرى

302,637264,120

مالية.33 موجودات قيمة االنخفاضفي خسارة صافي

20212020

ألفدرهمألفدرهم

للسنة املحّمل املتوقعة االئتمانية الخسائر 240,282442,576صافي

القرو  شطب مقابل مسنردة ( 44,225)( 44,818)مبالغ

2,5571,480أخرى

198,021399,831

غيرمالية.34 موجودات قيمة االنخفاضفي خسارة صافي

20212020

ألفدرهمألفدرهم

العقاري املخزون قيمة االنخفا في 5,23139,915خسارة

العقارية االستثمارات قيمة االنخفا في 724(1,265)خسارة

واملعداعكس  املمتلكات قيمة االنخفا في ( 911)-ت خسارة

أخرى)عكس( /  مالية غير موجودات قيمة االنخفا في (2,558)(3,402)خسارة

56437,170

والتزامات.35 طارئة مطلوبات

طارئة،  تعهداتاملجموعة عدة    تبرملتلبية الحاجات املالية للعمالء،   ومطلوبات لإللغاء قابلة لتوفير  تشملغير مسحوبة غير أخرى والناامات اعتماد وخطابات مالية ضمانات

ائتمان مخاطر تتضمن فهي املوحد، املالي املركز بيان في درج
ُ
ت ال قد االلناامات هذه أن من بالرغم ية وهي بالتالي جزء من املخاطر التي تتعر  لها املجموعة بصورة عامة. القر .

خطابات اعتماد وضمانات 35-1

وقوع أمر محدد متعلق باستيراد وتصدير  تلزم خطابات االعتماد والضمانات )بما في ذلك االعتمادات املستندية االحتياطية( املجموعة بتأدية دفعات بالنيابة عن العمالء في حال  

للقرو .ا شبيهة ائتمان مخاطر االحتياطية املستندية واالعتمادات الضمانات تحمل لبضائع.

ا للخسائر األقص ى الحد الجدول في الواردة املبالغ تمثل الفئة. حسب التالي الجدول في مبينة الطارئة للمطلوبات التعاقدية املبالغ ملحاسبیة التي سیتم االعنراف بھا في نھایة  إن

العقد.فنرة الت
ً
وفقا األداء من األطرافاألخرى تتمكن لم إذا قریر

20212020

ألفدرهمألفدرهم

2,255,5342,446,470ضمانات 

146,235276,340اعتمادات مستندية 

2,401,7692,722,810
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والتزامات.35 طارئة )تتمة(مطلوبات

أخرىمطلوبات35-2

يتعلق  املطلوباتقائمة غير قابلة لإللغاء لتوفير القر . وتتمثل هذه    مطلوباتفي أي وقت، لدى املجموعة   فيما الجدول هذا في الواردة املبالغ معتمدة. قرو  تسهيالت في

بالكامل.سدادهاتفنر  أن املبالغ تم باملطلوبات

20212020

ألفدرهمألفدرهم

القرو  1,766,7782,183,135الناامات

رأسمالية 4,5861,567الناامات

1,771,3642,184,702

ضة.36
ا
واملخف األساسية السهم ربحية

على املال، رأس من األول الشق سندات على املدفوعة الفوائد خصم بعد البنك ملالك العائد السنة ربح بقسمة السهم ربحية املصدرةتحتسب األسهم لعدد املرجح املتوسط

خالل الفنرة كما يلي:

من العمليات املستمرة واملتوقفة من العمليات املستمرة 

2021202020212020

)خسارة( / )ألفدرهم(ربح البنك مالك إلى العائد ( 27,336)121,777( 27,336)121,777الفنرة

)ألفدرهم(الفوائد على  رأساملال من األول الشق ----سندات

121,777(27,336 )121,777(27,336 )

)با الف( املصدرة األسهم لعدد املرجح 1,737,3831,737,3831,737,3831,737,383املتوسط

)بالدرهم( للسهم واملخّفضة األساسية (0.016)0.070(0.016)0.070الربحية

النقد وما في حكمه .37

املوحد: املالي املركز بيان في املدرجة التالية املبالغ من املوحد النقدية التدفقات بيان في املدرج حكمه في وما يتألفالنقد

20212020

ألفدرهمألفدرهم

لدى وأرصدة 3,303,2801,522,628بنوك مركزية نقد

البنوك من مستحقة وأرصدة 98,98579,961ودائع

3,402,2651,602,589

نظامي احتياطي :
ً
( 205,477)( 354,741)( 6)إيضاح لدى بنوك مركزيةناقصا

من أكمر مدتها أصلية استحقاق بفنرة إيداع شهادات :
ً
90ناقصا

ً
( 400,000)-يوما

3,047,524997,112
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تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية .38

املوجودات واملطلوبات املالية غير املشتقة38-1

املجموع بالتكلفة املطفأة بالقيمة العادلة 

202120202021202020212020

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

)معاد بيانه( 

املوجودات املالية غير املشتقة

لدى وأرصدة 3,303,2801,522,6283,303,2801,522,628--بنوك مركزية نقد

البنوك من مستحقة وأرصدة 98,98579,96198,98579,961--ودائع

للعمالء 12,266,98210,654,20912,266,98210,654,209--قرو وسلفيات

إسالمية واستثمارية تمويلية 627,470596,307627,470596,307--موجودات

أخرى وموجودات مدينة 3,238,4832,468,5033,238,4832,468,503--ذمم

ف 256,955248,594--256,955248,594ي أوراق مالية بالقيمة العادلة استثمارات

بالتكلفة مقاسة مالية أوراق في استثمارات

1,338,1141,537,0781,338,1141,537,078--املطفأة 

256,955248,59420,873,31416,858,68621,130,26917,107,280

بالقيمة العادلة من   - موجودات مالية مشتقة  

أوالخسارة الربح 16,91733,506--16,91733,506خالل

273,872282,10020,873,31416,858,68621,147,18617,140,786

املطلوبات املالية غير املشتقة

إلى مستحقة 16,182306,04816,182306,048--بنوك مركزية أرصدة

البنوك إلى مستحقة وأرصدة 2,262,6541,292,9872,262,6541,292,987--ودائع

11,344,13710,024,42311,344,13710,024,423--ودائع العمالء 

1,230,033457,0321,230,033457,032--الودائع اإلسالمية للعمالء 

أخرى ومطلوبات دائنة 3,207,7852,452,5743,207,7852,452,574--ذمم

--18,060,79114,533,06418,060,79114,533,064

بالقيمة العادلة من - مطلوبات مالية مشتقة 

أوالخسارة الربح 17,97635,584--17,97635,584خالل

17,97635,58418,060,79114,533,06418,078,76714,568,648
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املخاطراملالية.39 إدارة

عن تغيير دون ظل نشأتها وطريقة املخاطر لهذه التعر  إن املالية. لألدوات استخدامها نتيجة التالية الرئيسية للمخاطر السنة السابقة.  تتعر املجموعة

مخاطر االئتمان ▪

مخاطر السيولة ▪

السوق▪ مخاطر

مخاطر التشغيل ▪

املخا إدارة سياسات التالي القسم السابقة.يوضح السنة عن تغيير دون تظل والتي للمجموعة طر

مخاطر االئتمان 39-1

الرئ النشا  إن التعاقدية. بالنااماته الوفاء في املقابل الطرف إخفاق بسبب مالية خسارة الشركة تكبد مخاطر إلى االئتمان مخاطر يس ي املدر للدخل للمجموعة يتمثل في تشير

)قرو العمالء، والبنوكاألخرى العمالء القرو والسلفإلى من رئيس ي بشكل االئتمان مخاطر تنشأ الرئيسية. املخاطر هي االئتمان مخاطر فإن بما في ذلك االلناامات  وبالتالي

ل مركًزا تمثل التي واملشتقات الدين سندات في واالستثمارات االئتمان(، بطاقات تسهيالت القرو أو لتقديم الصلة لموجودات. تضع املجموعة في االعتبار جميع عناصر  ذات

املخاطر. ألغرا إدارة القطاع ومخاطر الجغرافية واملخاطر الطرفاملقابل لدى السداد عن التخلف مخاطر مثل االئتمان التعر ملخاطر

مخاطراالئتمان39-1-1 إدارة

خالل:جودة املوجودات التابعةتتولى لجنة  من للمجموعة االئتمان مخاطر إدارة مسؤولية للمجموعة

فعال▪ نظام ذلك في بما املخاطر، لتقّبل العام اإلطار إلى تستند والتي االئتمان، ملخاطر مناسبة ممارسات لديها املجموعة أن من لتحديد    التأكد الداخلية،  للرقابة 

للسياساتواإلج وفًقا مابت بشكل الكافية الصلة.املخصصات ذات اإلشرافية واإلرشادات املالية للتقارير الدولية واملعايير للمجموعة املعلنة راءات

املحفظة.▪ مستوى إلى الفردية األداة من املجموعة، عبر االئتمان مخاطر وقياس وتقييم تحديد

الحصول▪ ذلكمتطلبات في بما املحددة املخاطر من املجموعة لحماية ائتمانية سياسات للمقنرضينوضع قوي مستمر ائتماني تقييم إلجراء املقنرضين، من ضمانات على

ومراقبة التعرضات املستمرة مقابل حدود املخاطر الداخلية. 

الحد من تركياات التعر  للمخاطر وفقا لنوع األصل واألطراف املقابلة والصناعات والتصنيف االئتماني والقطاع الجغرافي...إلخ.  ▪

ق▪ رقابة إطار وتجديدها.وضع االئتمانية التسهيالت على باملوافقة يتعلق فيما لتفويضالصالحيات لهيكل وي

تصنيف▪ درجات تخضع السداد. عن التخلف مخاطر لدرجة
ً
وفقا التعرضات تصنيف أجل من عليه والحفاظ املجموعة ملخاطر داخلي تصنيف نظام املخاطر وضع

للمراجعة بصورة منتظمة.

ة واألسلوب املستخدم لقياس  ستقبليليات املجموعة لقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة، بما في ذلك مراقبة مخاطر االئتمان، وإدماج املعلومات املوضع والحفاظ على عم▪

الخسائر االئتمانية املتوقعة. 

املست▪ النماذج على مناسب بشكل للمحافظة بها معمول وإجراءات سياسات لديها املجموعة أن من خدمة لتقييم وقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة والتحقق من  التأكد

صحتها.

االئ▪ املخاطر لتقييم الشائعة والبيانات واألدوات لألنظمة قوًيا أساًسا لها توفر سليمة االئتمانية للمخاطر وقياس تقييم عملية تمانية وحساب الخسائر االئتمانية  إنشاء

االئتمانية.املتوقعة. تقديم املشورة والتوجيه وا املخاطر إلدارة املجموعة أنحاء جميع في املمارسات أفضل لتعزيز األعمال لوحدات املتخصصة ملهارات

بشكل وتنفيذها تصميمها تم قد بها املعمول الضوابطواإلجراءات أن من للتأكد منتظمة تدقيق عمليات بإجراء الداخلي التدقيق إدارة كاف.تقوم
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الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 39-1-2

ا3كما هو مبين باإليضاح  مخاطر في جوهرية زيادة هناك كانت إذا ما لتقييم انخفا القيمة ملتطلبات الخاضعة املالية املوجودات جميع بمراقبة املجموعة تقوم الئتمان منذ ،

الخس مخصص بقياس املجموعة تقوم سوف االئتمان، مخاطر في جوهرية زيادة هناك كانت إذا املبدئي. علىاالعنراف املتوقعة االئتمانية الخسائر أساس على مدى العمر ارة

مدىالزمني على املتوقعة االئتمانية الخسائر من
ً
شهًرا.12بدال

تصنيفات املخاطر االئتمانية الداخلية

لدرجةبوضع والحفاظ على تصنيف املخاطر اال   لجنة جودة املوجواتمن أجل تقليل مخاطر االئتمان، قامت املجموعة بتكليف   وفًقا التعرضات لتصنيف للمجموعة ئتمانية

من للمجموعة االئتمانية تصنيفاملخاطر إطار يتكون السداد. التخلفعن . تعتمد معلومات التصنيف االئتماني على مجموعة من البيانات التي يتم  إمتين وعشرين فئةمخاطر

درجاتتحديدها للتنبؤ بمخاطر التخلف عن السداد وتطبيق حكم االئتم تحديد يتم االعتبار. في املقنر  ونوع التعر  طبيعة أخذ يتم التحليل، وعند الخبرة. على القائم ان

املخاطر االئتمانية باستخدام عوامل نوعية وكمية تدل على مخاطر التخلف عن السداد.

مع السداد عن التخلف مخاطر تعکس بحيث االئتمانية املخاطر درجات ومعایرة تصمیم مخاطر  یتم في الفرق تغير االئتمان، مخاطر ازدادت وكلما االئتمانية. املخاطر تدھور

إل
ً
استنادا المبدئي، االعتراف عند االئتمانية املخاطر درجة تخصیص یتم تعر ، لكل بالنسبة االئتمانية. الدرجات بين السداد عن المتاحة عن الطرف  التخلف املعلومات  ی 

التعر المقابل. تتم مراقبة جميع ا نوع حسب ومصممة عامة تعتبر املتبعة املراقبة إجراءات الحالية. لتعكساملعلومات االئتمانية املخاطر تحديثدرجة ويتم .لتعرضات

تعر املجموعة: حاالت لرصد
ً
عادة التالية البيانات استخدام يتم

سجل السداد، بما في ذلك نسب السداد وتحليل التقادم.▪

املمنوح.مدى استخدام الحد ▪

التحمل )سواء املطلوب أو املمنوح(.▪

واالقتصادية.▪ واملالية الظروفالتجارية في التغيرات

خارجية.▪ تصنيف وكاالت قبل من املتوفرة التصنيفاالئتماني معلومات

ذ▪ إلى وما التحمل على ومقاييسالقدرة العميل سلوك عن داخلًيا الناتجة البيانات األفراد: ملخاطر لك. بالنسبة

البياناتامل▪ ذلكمراجعة في بما مللفاتالعمالء الدورية املراجعة عنطريق عليها الحصول يتم املعلوماتالتي الشركات: ملخاطر بياناتالسوقبالنسبة وتحليل املدققة، الية

ف التغيرات وتقييم توفرها، عند املدرجة السندات أو االئتماني السداد عن التخلف مقايضة أسعار ي القطاع املالي الذي يعمل فيه العميل وإلخ.مثل

مقابلحاالتالتعر . التخلفعنالسداد هيكلآجالاحتمال لتحديد املعطياتاألساسية كأحد االئتمانية درجاتاملخاطر املجموعة تقوم املجموعة بتحصيل تستخدم

للمخاطر تعرضها حول السداد ومعلوماتالتخلفعن واملقنر وكذلكتصنيفمعلوماتاألداء املنتج لنوع ووفقا املنطقة لالختصاصأو وفقا تحليلها يتم التي االئتمانية

يق تقييمها. تم التي املحفظة على اعتمادا سواء حد على وخارجية داخلية مصادر من مستمدة املستخدمة املعلومات إن االئتمانية. مناملخاطر توضيحا أدناه الجدول دم

ا الخارجية.تصنيفدرجات التصنيفات إلى للمجموعة الداخلية االئتمانية ملخاطر
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املخاطر تصنيف موديز الوصف درجة

Aaaمخاطر ضئيلة إلى معتدلة 1

Aa1مخاطر ضئيلة إلى معتدلة + 2

Aa2مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 2

Aa3مخاطر ضئيلة إلى معتدلة -2

A1مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 3

A2مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 3

A3معتدلة مخاطر ضئيلة إلى-3

Baa1مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 4

Baa2مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 4

قياسية-4 Baa3رقابة

قياسية+ 5 Ba1رقابة

قياسية5 Ba2رقابة

قياسية-5 Ba3رقابة

B1تحت املالحظة ومراقبة خاصة + 6

B2تحت املالحظة ومراقبة خاصة 6

B3تحت املالحظة ومراقبة خاصة -6

Caa1تحت املالحظة ومراقبة خاصة 7

Caa2قبة خاصة تحت املالحظة ومرا7

Caa3تحت املالحظة ومراقبة خاصة -7

املستوى8 دون - Caمتعمرة: C

- Caمتعمرة: مشكوك في تحصيلها 9 C

- Caمتعمرة: منخفضة القيمة 10 C

موجودات محفظة لكل كبير بشكل زادت قد االئتمان مخاطر كانت إذا ما لتحديد مختلفة معايير املجموعة . املعايير املستخدمة تشمل كال من التغييرات الكمية في تستخدم

تقييمها. تم التي اإلرشادية النوعية املؤشرات بعض أدناه يلخصالجدول النوعية. التغييرات وكذلك السداد عن التخلف احتمال حاالت

املؤشرات النوعية التي تم تقييمها 

التغيرات في سلوك األداء لدى املقنر  أو املحفظة )أيام التأخر عن السداد(، نسبة القر  إلى القيمة تخفيض التصنيف الداخلي،  قرو األفراد

القائمة على املدرجين العمل أصحاب املتوقعة، أو الفعلية الهيكلة إعادة أو التحمل املمنوحة، ا جال تمديد العقاري(، )قرو الرهن

واحدة.السوداء أو فقدان الوظيفة، التغير املعاك  دفعة على املسددة املضمونة القرو غير الظروفاالقتصادية، سفي

أوقرو الشركات التحمل التكنولوجية، أو االقتصادية أو التنظيمية البيئة في جوهري سلبي تغير املقنرضة، للجهة التشغيلية النتائج في جوهري تغير

رة ملشكالت للتدفقات النقدية والسيولة، أيام التأخر في السداد، تخفيض التصنيف إعادة الهيكلة الفعلية أو املتوقعة، العالمات املبك

على املسددة املضمونة غير القرو  الضمانات، قيمة في التغير بسبب السداد عن التخلف عند التعر  في جوهرية زيادة الداخلي،

دفعة واحدة. 

الخارجيةالزيادة الجوهرية في هامش مبالغ مستحقة من البنوك  االئتمان تصنيفات االئتمان،

الخارجيةأدوات دين  االئتمان تصنيفات هامشاالئتمان، في الجوهرية الزيادة

للمقنر عقود الضمانات املالية  األخرى املالية لألدوات االئتمانية املخاطر في الزيادة
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االئتمان )تتمة(مخاطر 39-1

)تتمة(الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان39-1-2

العقاري الرھن بتقديم الخاصة االلتزامات تقییم یتم أي بتوفیرھا، المجموعة تلتزم القر التي فئة جانب القرو إلی التزامات تقییم لقرو الرھن  یتم مماملة معاییر باستخدام

االلت تقییم یتم حین في لقرو الشرکات.العقاري، مماملة معاییر باستخدام قر الشرکات لتقدیم زامات

عند املبدئي االعنراف منذ جوهري بشكل زادت قد مالي أصل على االئتمان مخاطر أن املجموعة تفنر  السابق، التقييم نتيجة عن النظر استحقاقبصرف فنرة تتجاوز ما

امل30الدفعات التعاقدية  لدى يكن لم ما ،
ً
جموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم تظهر خالف ذلك. يوما

دة الجوهرية في مخاطر االئتمان يتم  لدى املجموعة إجراءات مراقبة للتأكد من فاعلية املعايير املستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان، مما يعني أن الزيا

لتصنيفها  30ا يصبح األصل متأخر السداد ملدة  تحديدها قبل أن التعر  للتخلف عن السداد أو عندم التاريخي للتحليل وفقا دورية اختبارات بإجراء املجموعة تقوم يوًما.

املناسب. الوقت التصنيففي في بدقة إظهارها تم السداد عن التخلف إلى أدت التي االئتمان مخاطر موجهات كانت إذا فيما للنظر

املستقبل39-1-3 املعلومات يةإدراج

ا االعنراف منذ ملحوظ بشكل زادت قد ما ألداة االئتمان مخاطر كانت إذا ملا تقييمها من كل في التطلعية املعلومات بدمج املجموعة ألولي بها وقياس الخسائر االئتمانية تقوم

سيناريوهين باستخدام املتوقعة االئتمان خسائر تحديد تم ترجيحهخط األساس والعكس.    -  مستقبلييناملتوقعة. ويتم سيناريو لكل املتوقعة االئتمانية الخسائر حساب يتم

السيناريو. ذلك حدو  احتمالية حسب

النقدية والسلطة الحكومية الهيئة من املقدمة الرئيسية الكلي االقتصاد مؤشرات حول التاريخية البيانات إلى تصوغ املجموعة وجهة نظر "حالة أساسية" لالتجاه   ،استناًدا

النتيجة األساس ي السيناريو يمثل األدواتاملالية. من لكلمحفظة السداد تحركمعدالتالتخلفعن التي للتوقعاتاالقتصادية املعلوماتاملستقبلي مع ويتماش ى ترجيًحا األكمر

اال التخطيط مثل ألغرا أخرى املجموعة تستخدمها تشاؤما.التي أكمر نتائج يمثل املعاكس السيناريو األخرى. األعمال وأنشطة املياانية وإعداد سنراتيجي

االقتصا لنمذجة قوية منهجية باستخدام الحالية. النماذج في املحددة القصور أوجه ملعالجة الكلي االقتصاد نماذج تطوير املجموعة وومقت،د الكليأعادت املجموعة حددت

لكلي التي نشرتها الهيئات  قتصاد الكلي الرئيسية التي تدفع التغيير في معدالت التخلف عن السداد لكل محفظة من األدوات املالية. بعد بيانات وتوقعات االقتصاد اعوامل اال

الدولي والبنك الدولي النقد وصندوق املركزي املصرف مثل النقدية والسلطات جموعة لدمج املعلومات التطلعية في هيكل مصطلح  استخدمت املجموعة من قبل امل  ،الحكومية

سيناريو.احتمالية التعمر لكل

العقارات▪ تعمر ( 2م/ درهم،السكنسعر)متوسط احتمالية

سنوي(الخسائر االئتمانية املتوقعة▪ أساس على للتغير املئوية )النسبة

انتاج النفط )الف برميل يوميا( ▪

(ألمريكي ابالدوالر)النفطبرميلسعرمتوسط ▪

( سنويأساسعلىالتغير٪)املستهلك أسعارمؤشرمتوسط ،التضخم▪

املعروضة▪ الربح اإلماراتبين البنوكنسبة يبوراإل : في

املالي▪ دبي لسوق العام املؤشر دبي: أسهم أسعار مؤشر

)أسعار▪ املتحدة العربية اإلمارات لدولة السنوي الحقيقي درهم(2010االستثمار مليار

)أسعاردولة واردات▪ السنوية املتحدة العربية درهم(2010اإلمارات مليار

السنوي▪ )أسعارالفعلي االستهالك املتحدة العربية اإلمارات درهم(2010لدولة مليار

علىامل  وجوداتالسداد ملحافظ امل  التعمر فيتم تطوير العالقات املتوقعة بين مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية ومعدالت   التاريخية البيانات تحليل على بناًء الصلة ذات الية

مدى السنوات الثماني املاضية. تتم مراجعة النماذج ومراقبتها للتأكد من مالءمتها في نهاية كل فنرة تقرير.
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في املستخدمة االقتصادية السيناريوهات في املدرجة الرئيسية الكلي االقتصاد مؤشرات أدناه اإلماراتفي 2024إلى 2022من للسنوات2021ديسمبر 31يلخصالجدول دولة

فيهاالعربية املتحدة، وهي الدولة التي  املتوقعة.أعمالها،املجموعةتمارس االئتمانية الخسائر على جوهري تأمير لها التي الدولة فهي وبالتالي

202220232024

تعثرالعقارات ( 2م/ درهم، السكنسعر )متوسط احتمالية

األساسية▪ الحالة 10,29210,68211,106سيناريو

العكس ي▪ 8,7619,2759,728السيناريو

سنوي(االئتمانية املتوقعةالخسائر  أساس للتغيرعلى املئوية )النسبة

األساسية▪ الحالة ٪3.30٪3.31٪3.26سيناريو

العكس ي▪ ٪3.14٪3.14٪0.05السيناريو

انتاج النفط )الف برميل يوميا( 

األساسية▪ الحالة 2,8402,9122,99سيناريو

العكس ي▪ 2,6552,7212,803السيناريو

(األمريكيبالدوالر )النفطبرميلسعر متوسط  

األساسية▪ الحالة 59.7560.0061.20سيناريو

العكس ي▪ 37.4741.8348.25السيناريو

( سنويأساسعلىالتغير%)املستهلكأسعار مؤشر التضخم، متوسط 

األساسية▪ الحالة ٪2.00٪2.00٪2.00سيناريو

العكس ي▪ ٪1.95٪1.63٪1.36السيناريو

املعروضة الربح اإلماراتبين البنوكنسبة يبوراإل : في

األساسية▪ الحالة ٪1.46٪1.00٪0.69سيناريو

العكس ي▪ ٪0.88٪0.60٪0.36السيناريو

املالي دبي لسوق املؤشرالعام دبي: مؤشرأسعارأسهم

األساسية▪ الحالة 2,8433,0043,154سيناريو

العكس ي▪ 1,4881,6351,831السيناريو

)أسعار املتحدة اإلماراتالعربية السنويلدولة ملياردرهم(  2010االستثمارالحقيقي

األساسية▪ الحالة 50.1251.5152.93سيناريو

العكس ي▪ 41.3642.2643.35السيناريو

)أسعاردولة واردات السنوية املتحدة العربية ملياردرهم(2010اإلمارات

األساسية▪ الحالة 282.68290.65298.79سيناريو

العكس ي▪ 238.52244.06250.54السيناريو

السنوي )أسعارالفعلي االستهالك املتحدة العربية اإلمارات ملياردرهم(2010لدولة

األساسية▪ الحالة 125.14128.66132.26سيناريو

العكس ي▪ 107.13109.68112.61السيناريو
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في املستخدمة االقتصادية السيناريوهات في املدرجة الرئيسية الكلي االقتصاد مؤشرات أدناه اإلماراتفي 2023إلى 2021من للسنوات2020ديسمبر 31يلخصالجدول دولة

فيهاوهي الدولة التي ،العربية املتحدة املتوقعة.أعمالها،املجموعةتمارس االئتمانية الخسائر على جوهري تأمير لها التي الدولة فهي وبالتالي

202120222023

تعثرالعقارات ( 2م/ درهم، السكنسعر )متوسط احتمالية

األساسية▪ الحالة 9,88911,25311,453سيناريو

العكس ي▪ 8,0919,2409,499السيناريو

سنوي(االئتمانية املتوقعةالخسائر  أساس للتغيرعلى املئوية )النسبة

األساسية▪ الحالة ٪2.60٪2.20٪1.30سيناريو

العكس ي▪ ٪2.56٪1.72٪1.17السيناريو

انتاج النفط )الف برميل يوميا( 

األساسية▪ الحالة 3,0353,1443,092سيناريو

العكس ي▪ 2,6863,0543,090السيناريو

(األمريكيبالدوالر )النفطبرميلسعر متوسط  

األساسية▪ الحالة 44.0145.6664.11سيناريو

العكس ي▪ 37.4138.8160.15السيناريو

( سنويأساسعلىالتغير%)املستهلكأسعار مؤشر التضخم، متوسط 

األساسية▪ الحالة ٪2.00٪2.00٪1.50سيناريو

العكس ي▪ ٪1.85٪1.53٪0.50السيناريو

املعروضة الربح اإلماراتبين البنوكنسبة يبوراإل : في

األساسية▪ الحالة ٪3.74٪1.92٪0.79سيناريو

العكس ي▪ ٪4.49٪2.30٪0.94السيناريو

دبي لسوق املؤشرالعام دبي: املاليمؤشرأسعارأسهم

األساسية▪ الحالة 2,1042,4342,451سيناريو

العكس ي▪ 1,6191,6231,634السيناريو

)أسعار املتحدة اإلماراتالعربية السنويلدولة ملياردرهم(  2010االستثمارالحقيقي

األساسية▪ الحالة 445052سيناريو

العكس ي▪ 374142السيناريو

)أسعاردولة واردات السنوية املتحدة العربية ملياردرهم(2010اإلمارات

األساسية▪ الحالة 247283291سيناريو

العكس ي▪ 212239244السيناريو

السنوي )أسعارالفعلي االستهالك املتحدة العربية اإلمارات ملياردرهم(2010لدولة

الحالة▪ 110125129األساسيةسيناريو

العكس ي▪ 95107110السيناريو
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استخداماملجموعة تحليل    أجرت تم إذا الرئيسية للمحافظ املتوقعة االئتمانية الخسائر تغير كيفية حول الرئيسية املستخدمة لحساب   مؤشرات االقتصاد الكليالحساسية

في٪5التغير في الخسائر االئتمانية املتوقعة بنسبة   كما محفظة لكل املتوقعة االئتمانية الخسائر تكلفة إجمالي أدناه الجدول يوضح ،  2020ديسمبر    31و    2021ديسمبر    31.

ك إذا كان كل من االفنراضات الرئيسية إذا بقيت االفنراضات املستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة كما هو متوقع )املبلغ كما تم عرضه في بيان املركز املالي(، وكذل 

في  ٪5املستخدمة تتغير بنسبة   التغييرات تطبيق يتم نقصا. أو تقديرزيادة لوضع استخدامه لالحتماالتيتم وفقا مرجح سيناريو كل على تطبيقها ويتم البعض، بعضها عن معزل

باختالفالسي وسيختلفالتعر للحساسية االقتصادية، مختلفاملعطيات بين ترابط هناك سيكون الواقع، وفي املتوقعة. االئتمانية االقتصادية.الخسائر ناريوهات

قروضالشركاتاألفراد قروض

مبالغ مستحقة من  

بنوك 

في االستثمارات

األوراق املالية 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2020ديسمبر 

العقارات تعمر ( 2م/ درهم، السكنسعر)متوسط احتمالية

▪+5 ٪(884)---

▪-5٪1,008---

سنوي(الناتج املحلي اإلجمالي الفعلي أساس على للتغير املئوية )النسبة

▪+5 ٪(224)---

▪-5٪204---

(األمريكي بالدوالر)النفطبرميلسعرمتوسط 

▪+5 ٪(0.28)(3,105)(46)(-171)

▪-5٪0.404,48366245

النفط )الف برميل يوميا( انتاج 

▪+5 ٪(40)---

▪-5٪50---

)أسعار املتحدة العربية اإلمارات لدولة السنوي الحقيقي درهم(2010االستثمار مليار

▪+5 ٪(0.39 )(5,424)(81)(300)

▪-5٪0.365,54782304

)أسعاردولة واردات السنوية املتحدة العربية درهم(2010اإلمارات مليار

▪+5 ٪(0.16)(1,755)(26)(97)

▪-5٪0.222,47637135
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قروضالشركاتاألفراد قروض

مبالغ مستحقة من  

بنوك 

في االستثمارات

األوراق املالية 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2020ديسمبر 

العقارات تعمر ( 2م/ درهم، السكنسعر)متوسط احتمالية

▪+5 ٪(956 )---

▪-5٪1,135---

سنوي(الناتج املحلي اإلجمالي الفعلي أساس على للتغير املئوية )النسبة

▪+5 ٪(449 )(1)--

▪-5٪4221--

(األمريكي بالدوالر)النفطبرميلسعرمتوسط 

▪+5 ٪(1)(1,341)(3)(89 )

▪-5٪-1,153377

برميل يوميا( انتاج النفط )الف 

▪+5 ٪(50 )---

▪-5٪62---

)أسعار املتحدة العربية اإلمارات لدولة السنوي الحقيقي درهم(2010االستثمار مليار

▪+5 ٪(5)(12,297 )(25 )(765 )

▪-5٪616,194331,003

العربيةدولة واردات درهم(2010املتحدة السنوية )أسعار اإلمارات مليار

▪+5 ٪-(20 )--

▪-5٪-24-1

املخصص الوزن تغيير تم األساسيةإذا الحالة إلى  10بين    ماالتأمير على الخسائر االئتمانية املتوقعة    فسوف ينراوح  ،٪20بنسبة    لسيناريو درهم درهم.  15ماليين تشمل   مليون

املالي. الضمان وعقود القرو  الناامات أعاله الجدول في وقرو الشركات قرو األفراد
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املتوقعة  39-1-4 االئتمانية قياسالخسارة

تم استخدام معايير املخاطر التالية من قبل البنك لقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة: 

احتمال التخلف عن السداد. ▪

السداد.▪ عن التخلف عن الناتجة الخسارة

التعر  الناتج عن التخلف عن السداد. ▪

املرجحة  املعلوماتيتم اشتقاق هذه    ،كما هو موضح أعاله  لتعكساملعلوماتالتطلعية تعديلها األخرىويتم التاريخية والبيانات داخلًيا املطورة النماذجاإلحصائية من بشكلعام

باالحتمالية.

با التعثـر عرفاحتمالية
ُ
املاليةالحتمال املتوقع بأن مجموعة من املدينين سوف تتخلف عن السداد خالل األفق الزمني املستقبلي املحدد مسبت األدوات من محفظة لكل يتم  ،ًقا.

نماذج التصنيف ملرافق البيع بالجملة ونماذج معدل التدوير ملنشآت البيع بالتجزئة. تستند هذه النماذج اإلحصائية    -باستخدام نماذج إحصائية قوية احتمالية التعثـرتقدير 

ت تم ونوعية. كمية عوامل على تشتمل داخلًيا مجمعة بيانات كما هو موضح أعاله ليعكس املعلومات التطلعية الحتمالية التعثـرنفيذ تعديل االقتصاد الكلي إلى

التعثـريعد   بافنرا  السداد.    الخسارة التخلف عن  الناتجة عن  للخسائر  تقدير  التعثـربمثابة  بافنرا  الخسارة املجموعة النقدية  استناًدا  تقدر التدفقات بين الفرق إلى

بافنرا التعثـرستحقة وتلك التي يتوقعها املقر ، مع األخذ في الحسبان التدفقات النقدية من أي ضمانات. تراعي نماذج  التعاقدية امل للموجودات املضمونة توقعات   الخسارة

املتداخلة والضمانات الضمانات لتحقيق الالزم والوقت البيع خصومات االعتبار في األخذ مع املستقبلية الضمانات وأقدمية املطالبة وتكلفة تحقيق الضمانات ومعدالت  تقييم

نماذج وتراعي السداد(. في االنتظام عدم حالة من الخروج )أي بافنرا التعثـرالتعافي للموجودات غير املضمونة وقت االسنرداد ومعدالت االسنرداد وأقدمية املطالبات.   الخسارة

يث يتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي للقر .يستند الحساب إلى أساس التدفق النقدي املخصوم، ح

التعر في املتوقعة التغيرات مراعاة مع املستقبل، في السداد عن التخلف تاريخ في للتعر  تقدير هو السداد عن التخلف عن الناتج ذلكالتعر  في بما التقرير، تاريخ بعد  

املتوقعة في  والفائدة والسحب املتوقع للتسهيالت امللنام بها. يعكس منهج وضع النماذج لدى املجموعة للتعر  الناتج عن التخلف عن السداد التغيرات  سداد املبلغ األساس ي  

ا في والتغيرات اإلطفاء بيانات مثل الحالية، التعاقدية بموجبالشرو  بها التعر للقرو املسموح فنرة مدار على القائم ستخدام االلناامات غير املسحوبة وإجراءات  الرصيد

فظ. التخفيف االئتماني املتخذة قبل التخلف عن السداد. تستخدم املجموعة نماذج التعر  الناتج عن التخلف عن السداد التي تعكس خصائص املحا

يتعر فيهاتقوم املجموعة بقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة مع األخذ في االعتبار مخاطر التخلف عن ا التي التمديد( ذلكخيارات في )بما القصوى التعاقد فنرة خالل لسداد

بالن ذلك، ومع العمل. مجال في الشائعة املمارسات من يعد تجديده أو العقد تمديد كان لو حتى أطول، لفنرة وليس االئتمان ملخاطر سبة لألدوات املالية مثل البطاقات البنك

علاالئتمانية والتسهيالت ا للمجموعة التعاقدية القدرة فإن املسحوب، غير االلناام قر وعنصر على تشتمل املكشوفالتي على السحب وتسهيالت املتجددة ى طلب  الئتمانية

املالي لهذه األدوات  بالنسبة  تعاقدي.  فنرة إشعار  إلى  غير املسحوب ال تحد من تعر  املجموعة لخسائر االئتمان  وإلغاء االلناام  الخسائر  السداد  بقياس  تقوم املجموعة  ة، 

حتى  االئتمانية املتوقعة على مدار الفنرة التي تتعر  فيها ملخاطر االئتمان ولن يتم تخفيف إجراءات الخسائر االئتمانية املتوقعة من خالل االئتمانية، املخاطر إدارة إجراءات

عاقدية. هذه األدوات املالية ليس لها أجل أو سداد محدد املدة ولها فنرة إلغاء تعاقدية قصيرة. ومع ذلك، فإن  إذا كانت تلك الفنرة تمتد إلى ما بعد الحد األقص ى من الفنرة الت

املالية األدوات هذه أن إلى ذلك ويرجع املالية. األدوات هذه إللغاء التعاقدي الحق العادية، اليومية اإلدارة في تطبق، ال اؤها فقط تدار على أساس جماعي ويتم إلغاملجموعة

االعتبار في األخذ مع األطول الفنرة هذه تقدير يتم التسهيالت. مستوى على االئتمان مخاطر في بالزيادة علم على املجموعة تصبح التيعندما االئتمان مخاطر إدارة إجراءات

حدود أو إلغاء الناام القر .تتوقع املجموعة اتخاذها للتخفيف من الخسائر االئتمانية املتوقعة، على سبيل املثال: تخفيض في

املجموعات القائمة على خصائص املخاطر املشتركة39-1-5

مخا ودرجة األداة نوع مثل املشنركة خصائصاملخاطر أساس على املالية األدوات تجميع يتم أساسجماعي، للقياسعلى نموذج وضع يتم طر االئتمان ونطاق االستخدام  عندما

عة املجموعات على أساس منتظم للتأكد من أن كل مجموعة تتألف من التعر  املتجانس. ونوع الضمان. تتم مراج 

جودة االئتمان39-1-6

تركيز مخاطر االئتمان 

املبالغ تمثل القيمة. انخفا  مراعاة مع املالية، املوجودات فئة حسب للمجموعة االئتمان مخاطر لنركياات تحليل التالية الجداول فيتعر  املبالغالواردة إجمالي الجدول

التوا على املضمونة، أو بها امللنام املبالغ الجدول في املبالغ تمثل املالية، الضمانات القرو وعقود اللناامات وبالنسبة لي. الدفنرية.
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مخاطر االئتمان )تتمة(39-1

جودة االئتمان )تتمة( 39-1-6

20212020التركيز وفقا للقطاع

ألفدرهمألفدرهم

لدى بنوك مركزية أرصدة

3,244,5961,445,477بنوك مركزية 

البنوك من مستحقة وأرصدة ودائع

أخرى 98,98479,961بنوك

للعمالء قروضوسلفيات

قرو األفراد

802,912937,741رهونات

مضمونة 464,257678,675قرو غير

1,267,1691,616,416

قرو الشركات

556,2772,666,704العقارات

2,782,264740,800اإلنشاءات 

1,962,3271,553,648التجارة

665,741512,257التصنيع 

129,718238,681النقل والتخزين واالتصاالت

942,703511,003الغاز والكهرباء واملاء 

3,960,7842,814,700أخرى

10,999,8149,037,793

إسالمية واستثمارية تمويلية موجودات

قرو الشركات

175,467165,508العقارات

82,18442,481اإلنشاءات 

9317,887التجارة

47,00651,867التصنيع 

--النقل والتخزين واالتصاالت

322,720318,564أخرى

627,470596,307

وموجوداتأخرى مدينة ذمم

55,05192,383اإلنشاءات 

2,708,6651,998,558التجارة

242,261143,510التصنيع 

232,506234,052أخرى

3,238,4832,468,503

املطفأة بالتكلفة مقاسة مالية أوراق في استثمارات

1,265,0691,367,439سيادية 

73,045169,639أخرى

1,338,1141,537,078

املالية الضمانات وعقود االعتماد القروضوخطابات التزامات

173,265213,922قرو األفراد

92,405271,851العقارات

2,425,5612,603,861اإلنشاءات 

307,615520,751التجارة

348,367463,013التصنيع 

32,52362,192النقل والتخزين واالتصاالت

30,18358,184الغاز والكهرباء واملاء 

758,628712,171أخرى

4,168,5474,905,945

24,983,17721,687,480



65      

املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول
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التركيز وفقا للمنطقة  

20212020

ألفدرهمألفدرهم

املتحدة العربية 23,308,51119,594,829اإلمارات

الخليجي مجلسالتعاون 1,128,940816,928دول

أخرى عربية 2,67411,798دول

68,02058,642أوروبا

45,28015,331الواليات املتحدة األمريكية 

280,063932,063آسيا 

149,689257,889أخرى

24,983,17721,687,480

ملخاطر االئتمان وفقا لفئة املوجودات املالية والتصنيف الداخلي واملرحلةالتعرض 

والت النخفا القيمة( )خاضعة املالية املوجودات فئات من فئة لكل االئتمان ملخاطر تعر املجموعة ملدى
ً
تحليال التالية مراعاةتعر الجداول دون واملرحلة صنيفالداخلي

تحسينات أو  أي ضمانات  وعق  تأميرات  القرو  اللناامات وبالنسبة الدفنرية. املبالغ إجمالي الجدول في الواردة املبالغ تمثل القيمة. انخفا  مراعاة مع أخرى. ود  ائتمانية

التوالي. على املضمونة، أو بها امللنام املبالغ الجدول في املبالغ تمثل املالية، الضمانات

لدى بنوك مركزية أرصدة▪

املرحلة الثالثة املرحلة الثانية املرحلة األولى 

موجودات منشأة 

ومشتراة منخفضة 

القيمة االئتمانية 

الخسائر االئتمانية  

  12املتوقعة ملدة 

شهرا 

الخسائر االئتمانية  

مدى  املتوقعة على 

العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

مدى  املتوقعة على 

العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

مدى  املتوقعة على 

املجموع العمر الزمني 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2021ديسمبر 31

3,244,596---3,244,596مخاطر ضئيلة إلى معتدلة

3,244,596---3,244,596إجمالي القيم الدفترية 

-----الخسائر االئتمانية املتوقعةمخصص 

3,244,596---3,244,596القيمة الدفترية 

2020ديسمبر 31

1,445,477---1,445,477مخاطر ضئيلة إلى معتدلة

1,445,477---1,445,477إجمالي القيم الدفترية 

-----الخسائر االئتمانية املتوقعةمخصص 

1,445,477---1,445,477القيمة الدفنرية



66      

املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول

)تتمة(.39 املخاطراملالية إدارة

مخاطر االئتمان )تتمة(39-1

جودة االئتمان )تتمة( 39-1-6

البنوك▪ من وأرصدة ودائع

املرحلة الثالثة املرحلة الثانية املرحلة األولى 

موجودات منشأة ومشتراة 

منخفضة القيمة االئتمانية 

الخسائر االئتمانية  

شهرا12املتوقعة ملدة 

الخسائر االئتمانية  

مدى  املتوقعة على 

العمر الزمني 

الخسائر 

االئتمانية 

مدى  املتوقعة على 

العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية املتوقعة  

املجموع مدى العمر الزمنيعلى 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2021ديسمبر 31

98,985--98,985مخاطر ضئيلة إلى معتدلة

98,985---98,985إجمالي القيم الدفترية 

(1,143)---(1,143)االئتمانية املتوقعةمخصص الخسائر 

97,842---97,842القيمة الدفترية 

2020ديسمبر 31

79,961---79,961مخاطر ضئيلة إلى معتدلة

79,96179,961إجمالي القيم الدفترية 

( 98)---( 98)املتوقعةمخصص الخسائر االئتمانية 

79,863---79,863القيمة الدفنرية



67      

املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول

)تتمة(.39 املخاطراملالية إدارة

مخاطر االئتمان )تتمة(39-1

جودة االئتمان )تتمة( 39-1-6

للعمالء▪ قروضاألفراد-قروضوسلفيات

الثالثة املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة األولى

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

القيمة االئتمانية 

الخسائر االئتمانية 

12املتوقعة ملدة 

شهرا 

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

املجموع العمر الزمني

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2021ديسمبر 31

1,008,251---1,008,251مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 

قياسية 52,639---52,639رقابة

98,626--98,626-املراقبةعلى قائمة 

القياسية 7,093-7,093--دون

6,445-6,445--مشكوك في تحصيلها 

94,115-94,115--تعرضت النخفا  في القيمة 

1,267,169-1,060,89098,626107,653إجمالي القيم الدفترية 

( 47,002)-( 20,646)( 15,562)( 10,794)االئتمانية املتوقعة مخصص الخسائر  

1,220,167-1,050,09683,06487,007القيمة الدفترية 

2020ديسمبر 31

782,303---782,303مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 

قياسية 28,010---28,010رقابة

702,297--702,297-قائمة املراقبةعلى 

القياس ي املستوى 54,691-54,691--دون

7,725-7,725--مشكوك في تحصيلها 

41,390-41,390--تعرضت النخفا  في القيمة 

1,616,416-810,313702,297103,806إجمالي القيم الدفترية 

( 71,077)-( 20,773)( 41,263)(9,041)الخسائر االئتمانية املتوقعة مخصص 

1,545,339-801,272661,03483,033القيمة الدفنرية 



68      

املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول

)تتمة(.39 املخاطراملالية إدارة

مخاطر االئتمان )تتمة(39-1

جودة االئتمان )تتمة( 39-1-6

للعمالء▪ الشركاتقروض-قروضوسلفيات

املرحلة الثالثة املرحلة الثانيةاملرحلة األولى

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

القيمة االئتمانية 

الخسائر االئتمانية 

12املتوقعة ملدة 

شهرا 

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

العمر الزمني

الخسائر 

االئتمانية  

مدى املتوقعة على 

العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

املجموع العمر الزمني

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2021ديسمبر 31

2,989,024---2,989,024مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 

3,931,402---3,931,402قياسيةرقابة

1,986,748--1,986,748-على قائمة املراقبة

القياسية 240,335-240,335--دون

986,344-896,344--مشكوك في تحصيلها 

955,961-955,961--تعرضت النخفا  في القيمة 

10,999,814-6,920,4261,986,7482,092,640الدفترية إجمالي القيم 

(1,062,633)-( 896,091)( 113,247)( 53,295)مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

9,937,181-6,867,1311,873,5011,196,549القيمة الدفترية 

)معاد بيانها(2020ديسمبر 31

1,766,802---1,766,802مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 

قياسية 3,604,063---3,604,063رقابة

1,942,183--1,942,183-على قائمة املراقبة

القياس ي املستوى 701,463-701,463--دون

74,295-74,295--مشكوك في تحصيلها 

948,987-948,987--تعرضت النخفا  في القيمة 

9,037,793-5,370,8651,942,1831,724,745إجمالي القيم الدفترية 

( 804,773)-( 656,192)( 120,540)( 28,041)مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

8,233,020-5,342,8241,821,6431,068,553القيمة الدفنرية 



69      

املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول

)تتمة(.39 املخاطراملالية إدارة

مخاطر االئتمان )تتمة(39-1

جودة االئتمان )تتمة( 39-1-6

إسالمية▪ واستثمارية تمويلية قروضالشركات-موجودات

املرحلة الثالثة املرحلة الثانيةاملرحلة األولى

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

القيمة االئتمانية 

الخسائر االئتمانية 

شهرا 12املتوقعة ملدة 

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

املجموع العمر الزمني

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2021ديسمبر 31

63,628---63,628مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 

قياسية 372,541---372,541رقابة

191,301--191,301-على قائمة املراقبة 

627,470--436,169191,301إجمالي القيم الدفترية 

(6,047)--(2,087)(3,960)مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

621,423--432,209189,214القيمة الدفترية 

2020ديسمبر 31

79,907---79,907مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 

قياسية 516,400---516,400رقابة

596,307---596,307إجمالي القيم الدفترية 

(2,822)---(2,822)مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

593,485---593,485القيمة الدفنرية 



70      

املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول

)تتمة(.39 املخاطراملالية إدارة

مخاطر االئتمان )تتمة(39-1

)تتمة( جودة االئتمان 39-1-6

أخرى▪ وموجودات مدينة ذمم

املرحلة الثالثة املرحلة الثانية املرحلة األولى 

موجودات منشأة 

ومشتراة منخفضة 

القيمة االئتمانية 

الخسائر االئتمانية  

  12املتوقعة ملدة 

شهرا 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

املجموع العمر الزمني 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2021ديسمبر 31

2,559,738---2,559,738مخاطر ضئيلة إلى معتدلة

قياسية 634,196---634,196رقابة

44,551--44,551-على قائمة املراقبة 

3,238,485--3,193,93444,551إجمالي القيم الدفترية 

(4,607)--(1,476)(3,131)مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة

3,233,878--3,190,80343,075القيمة الدفترية 

2020ديسمبر 31

1,499,818---1,499,818مخاطر ضئيلة إلى معتدلة

قياسية 966,034---966,034رقابة

2,651--2,651-على قائمة املراقبة 

2,468,503--2,465,8522,651إجمالي القيم الدفترية 

(2,395)( 67)(2,328)املتوقعةمخصص الخسائر االئتمانية 

2,466,108--2,463,5242,584القيمة الدفنرية

املطفأة▪ بالتكلفة مقاسة مالية أوراق في استثمارات

املرحلة الثالثة املرحلة الثانية املرحلة األولى 

موجودات منشأة 

ومشتراة منخفضة 

القيمة االئتمانية 

الخسائر االئتمانية  

  12املتوقعة ملدة 

شهرا 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

املجموع العمر الزمني 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2021ديسمبر 31

797,865---797,865مخاطر ضئيلة إلى معتدلة

قياسية 540,249---540,249رقابة

1,338,114---1,338,114إجمالي القيم الدفترية 

(4,338)---(4,338)مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة

1,333,776---1,333,776القيمة الدفترية 

2020ديسمبر 31

1,005,343---1,005,343مخاطر ضئيلة إلى معتدلة

قياسية 531,735---531,735رقابة

1,537,078---1,537,078إجمالي القيم الدفترية 

(3,002)---(3,002)املتوقعةمخصص الخسائر االئتمانية 

1,534,076---1,534,076القيمة الدفنرية



71      

املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول

)تتمة(.39 املخاطراملالية إدارة

مخاطر االئتمان )تتمة(39-1

جودة االئتمان )تتمة( 39-1-6

املالية▪ الضمانات وعقود االعتماد القروضوخطابات التزامات

املرحلة الثالثة املرحلة الثانية املرحلة األولى 

موجودات منشأة 

ومشتراة منخفضة 

القيمة االئتمانية 

الخسائر االئتمانية  

  12املتوقعة ملدة 

شهرا 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

املجموع العمر الزمني 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2021ديسمبر 31

1,863,354---1,863,354مخاطر ضئيلة إلى معتدلة

قياسية 1,853,678---1,853,678رقابة

435,406--435,406-على قائمة املراقبة 

القياسية 15,851-15,851--دون

256-256--مشكوك في تحصيلها 

2-2-تعرضت النخفا  في القيمة 

4,168,547-3,717,032435,40616,109إجمالي القيم الدفترية 

( 31,864)-(7,001)( 11,989)( 12,874)مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة

4,136,683-3,704,158423,4179,108صافي التعر 

2020ديسمبر 31

2,182,538---2,182,538مخاطر ضئيلة إلى معتدلة

قياسية 2,505,566---2,505,566رقابة

192,273--192,273-على قائمة املراقبة 

القياس ي املستوى 3,780-3,780--دون

600-600--مشكوك في تحصيلها 

21,188-21,188--تعرضت النخفا  في القيمة 

4,905,945-4,688,104192,27325,568إجمالي القيم الدفترية 

( 21,619)-(4,988)(4,421)( 12,210)مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة

التعّر  4,884,326-4,675,894187,85220,580صافي

القيمة( النخفا  الخاضعة )غير الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة املسجلة للمجموعة املالية للموجودات الدفنرية القيمة بحسب ما تم اإلفصاح عنه في    تمثل

بشكل أفضل الحد األقص ى لتعر  املوجودات ملخاطر االئتمان.40اإليضاح 

مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

املالية. املوجودات فئة حسب التقرير فنرة نهاية في القيمة االنخفا في املتوقعة/ االئتمانية الخسائر مخصص الجدول هذا يلخص

20212020

ألفدرهمألفدرهم

البنوك من مستحقة وأرصدة 1,14398ودائع

للعمالء 47,00271,077قرو األفراد-قرو وسلفيات

للعمالء 1,062,633804,773قرو الشركات-قرو وسلفيات

إسالمية واستثمارية تمويلية 6,0472,822قرو الشركات-موجودات

أخرى وموجودات مدينة 4,6072,395ذمم

املطفأة بالتكلفة مقاسة أخرى مالية 4,3383,002موجودات

والناامات 31,86421,619مطلوباتطارئة

1,157,634905,786



72      

املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول
)تتمة(.39 املخاطراملالية إدارة

مخاطر االئتمان )تتمة(39-1

جودة االئتمان )تتمة( 39-1-6

حركة أدناه الجداول مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة خالل السنة لكل فئة من املوجودات املالية. تحلل

البنوك▪ من مستحقة وأرصدة ودائع

املرحلة الثالثة املرحلة الثانية املرحلة األولى 

موجودات منشأة 

ومشتراة منخفضة 

القيمة االئتمانية 

الخسائر االئتمانية  

  12املتوقعة ملدة 

شهرا 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

املجموع العمر الزمني 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

98---202198يناير 1كما في 

1,045---1,045موجودات مالية جديدة معنرف بها

1,143---20211,143ديسمبر 31كما في  

-----2020يناير 1كما في 

98---98ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

98---202098ديسمبر 31كما في 

قروضاألفراد-وسلفيات للعمالء قروض▪

املرحلة الثالثة املرحلة الثانية املرحلة األولى 

موجودات منشأة 

ومشتراة منخفضة 

القيمة االئتمانية 

الخسائر االئتمانية  

  12املتوقعة ملدة 

شهرا 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

املجموع العمر الزمني 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

71,077-20219,04141,26320,773يناير 1كما في 

---( 19,624)19,624تحويل إلى املرحلة األولى

--(2,371)2,767( 396)تحويل إلى املرحلة الثانية

--1,748(1,638)( 110)تحويل إلى املرحلة الثالثة

(4,397)-2,7159,250( 16,362)التغير في مخاطر االئتمان 

( 17,197)-(8,705)(8,333)( 159)حذوفات

978-486368124مالية جديدة معنرف بهاموجودات 

(3,459)-( 173)(1,956)(1,330)ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

47,002-202110,79415,56220,646ديسمبر 31كما في  

66,644-202013,09119,40534,148يناير 1كما في 

--( 85)(3,136)3,221املرحلة األولىتحويل إلى 

--(6,319)11,176(4,857)تحويل إلى املرحلة الثانية

--2,005(1,644)( 361)تحويل إلى املرحلة الثالثة

29,076-19,26910,009( 202)التغير في مخاطر االئتمان 

( 24,091)-( 18,735)(4,946)( 410)حذوفات

1,467--821,385موجودات مالية جديدة معنرف بها

(2,019)-( 250)( 246)(1,523)ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

71,077-20209,04141,26320,773ديسمبر 31كما في 



73      

املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول

)تتمة(.39 املخاطراملالية إدارة

االئتمان )تتمة(مخاطر 39-1

جودة االئتمان )تتمة( 39-1-6

للعمالء▪ قروضالشركات-قروضوسلفيات

املرحلة الثالثة املرحلة الثانية املرحلة األولى 

موجودات منشأة 

ومشتراة منخفضة 

القيمة االئتمانية 

الخسائر االئتمانية  

شهرا12املتوقعة ملدة 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

املجموع العمر الزمني 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

804,773-202128,041120,540656,192يناير 1كما في 

---(3,428)3,428تحويل إلى املرحلة األولى

---2,064(2,064)تحويل إلى املرحلة الثانية

--17,839( 17,780)( 59)تحويل إلى املرحلة الثالثة

243,187-7,09716,412219,678التغير في مخاطر االئتمان 

-----حذوفات

29,185-22,0121,4295,744موجودات مالية جديدة معنرف بها

( 14,512)-(3,362)(5,990)(5,160)موجودات مالية ملغى االعنراف بها 

1,062,633-202153,295113,247896,091ديسمبر 31كما في  

740,121-202024,92791,888623,306يناير 1كما في 

---(7,834)7,834تحويل إلى املرحلة األولى

--( 15,584)20,409(4,825)تحويل إلى املرحلة الثانية

--10,471( 10,234)( 237)تحويل إلى املرحلة الثالثة

382,438-1,92528,092352,421التغير في مخاطر االئتمان 

( 315,116)-( 314,292)( 824)-حذوفات

120---120موجودات مالية جديدة معنرف بها

(2,790)-( 130)( 957)(1,703)موجودات مالية ملغى االعنراف بها 

804,773-202028,041120,540656,192ديسمبر 31كما في 

إسالميةموجودات تمويلية ▪ قروضالشركات-واستثمارية

املرحلة الثالثة املرحلة الثانية املرحلة األولى 

موجودات منشأة 

ومشتراة منخفضة 

القيمة االئتمانية 

الخسائر االئتمانية  

شهرا12املتوقعة ملدة 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

العمر الزمني 

االئتمانية  الخسائر 

املتوقعة على مدى  

العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

املجموع العمر الزمني 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2,822---20212,822يناير 1كما في 

---200( 200)تحويل إلى املرحلة األولى

3,013--1,1261,887مخاطر االئتمان التغير في 

215---215موجودات مالية جديدة معنرف بها

----حذوفات

(3)---(3)موجودات مالية ملغى االعنراف بها 

6,047--20213,9602,087ديسمبر 31كما في  

2,726---20202,726يناير 1كما في 

( 691)---( 691)التغير في مخاطر االئتمان 

971---971مشطوبات

( 184)---( 184)موجودات مالية جديدة معنرف بها

2,822---20202,822ديسمبر 31كما في 



74      

املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول

املخاطراملالية.39 )تتمة( إدارة

مخاطر االئتمان )تتمة(39-1

جودة االئتمان )تتمة( 39-1-6

أخرى▪ وموجودات مدينة ذمم

املرحلة الثالثة املرحلة الثانيةاملرحلة األولى

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

القيمة االئتمانية 

الخسائر 

االئتمانية  

12املتوقعة ملدة 

شهرا 

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

املجموع العمر الزمني

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2,395--20212,32867يناير 1كما في 

-----تحويل إلى املرحلة األولى 

-----تحويل إلى املرحلة الثانية 

1,135--956179التغير في مخاطر االئتمان 

3,431--2,1341,297موجودات مالية جديدة ملغى االعنراف بها 

(2,354)--( 67)(2,287)موجودات مالية جديدة معنرف بها 

4,607--20213,1311,476ديسمبر 31كما في 

2,980--20202,96317يناير 1كما في 

---(8)8تحويل إلى املرحلة األولى 

---256( 256)تحويل إلى املرحلة الثانية 

( 587)--( 198)( 389)التغير في مخاطر االئتمان 

2---2موجودات مالية جديدة معنرف بها 

2,395--20202,32867ديسمبر 31كما في 



75      

املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول

)تتمة(.39 املخاطراملالية إدارة

مخاطر االئتمان )تتمة(39-1

جودة االئتمان )تتمة( 39-1-6

املطفأة▪ بالتكلفة مقاسة مالية أوراق في استثمارات

املرحلة الثالثة املرحلة الثانيةاملرحلة األولى

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

القيمة االئتمانية 

الخسائر االئتمانية 

شهرا 12املتوقعة ملدة 

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

املجموع العمر الزمني

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

3,002---20213,002يناير 1كما في 

1,479---1,479التغير في مخاطر االئتمان 

622---622موجودات مالية جديدة معنرف بها 

( 765)---( 765)ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

4,338---20214,338ديسمبر 31كما في 

2,937---20202,937يناير 1كما في 

371---371التغير في مخاطر االئتمان 

310---310موجودات مالية جديدة معنرف بها 

( 616)---( 616)ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

3,002---20203,002ديسمبر 31كما في 



76      

املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول

)تتمة(.39 املخاطراملالية إدارة

مخاطر االئتمان )تتمة(39-1

)تتمة( جودة االئتمان 39-1-6

املالية▪ الضمانات وعقود االعتماد القروضوخطابات التزامات

املرحلة الثالثة املرحلة الثانيةاملرحلة األولى

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

القيمة االئتمانية 

الخسائر االئتمانية 

شهرا 12املتوقعة ملدة 

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

املجموع العمر الزمني

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

21,619-202112,2104,4214,988يناير 1كما في 

( 234)234تحويل إلى املرحلة األولى 

--( 17)2,247(2,230)تحويل إلى املرحلة الثانية 

--312( 309)(3)تحويل إلى املرحلة الثالثة 

9,708-2,0126,2961,400التغير في مخاطر االئتمان 

4,210-3,82072318والناامات جديدة معنرف بها ضمانات مالية 

(3,673)-( 504)(3,169)ملغى االعنراف بها ضمانات مالية والناامات 

31,864-202112,87411,9897,001ديسمبر 31كما في 

24,081-202012,9236,6794,479يناير 1كما في 

---( 557)557تحويل إلى املرحلة األولى 

--(5)177( 172)تحويل إلى املرحلة الثانية 

--372( 142)( 230)تحويل إلى املرحلة الثالثة 

(2,665)-145(1,735)(1,075)التغير في مخاطر االئتمان 

696---696ضمانات مالية والناامات جديدة معنرف بها 

( 493)-(3)(1)( 489)ملغى االعنراف بها ضمانات مالية والناامات 

21,619-202012,2104,4214,988ديسمبر 31كما في 

خالل املالية للموجودات الدفنرية القيمة إجمالي في الهامة التغييرات حول املعلومات من املزيد أدناه مخصصالخسارة:يعر الجدول في تغييرات إحدا  في ساهمت التي الفنرة

مركزية▪ بنوك لدى أرصدة

املرحلة الثالثة املرحلة الثانيةاملرحلة األولى

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

املجموع القيمة االئتمانية 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

1,445,477---20211,445,477يناير 1كما في 

1,799,119---1,799,119التغير في التعرضات 

3,244,596---20213,244,596ديسمبر 31كما في 

2,327,982---20202,327,982يناير 1كما في 

( 882,505)---( 882,505)التغير في التعرضات 

1,445,477---20201,445,477ديسمبر 31كما في 



77      

املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول

)تتمة(.39 املخاطراملالية إدارة

مخاطر االئتمان )تتمة(39-1

جودة االئتمان )تتمة( 39-1-6

وأرصدة▪ البنوك مستحقة منودائع

الثالثة املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة األولى

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

املجموع القيمة االئتمانية 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

79,961---202179,961يناير 1كما في 

19,024---19,024التغير في التعرضات 

-----موجودات مالية جديدة معنرف بها 

-----ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

98,985---202198,985ديسمبر 31كما في 

190,313---2020190,313يناير 1كما في 

( 112,928)---( 112,928)التغير في التعرضات 

5,849---5,849موجودات مالية جديدة معنرف بها 

(3,273)---(3,273)ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

79,961---202079,961ديسمبر 31كما في 

للعمالء▪ قروضاألفراد-قروضوسلفيات

املرحلة الثالثة املرحلة الثانيةاملرحلة األولى

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

املجموع االئتمانية القيمة 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

1,616,416-2021810,313702,297103,806يناير 1كما في 

---( 426,989)426,989تحويل إلى املرحلة األولى 

--(8,983)24,426( 15,443)تحويل إلى املرحلة الثانية 

--35,552( 27,056)(8,496)تحويل إلى املرحلة الثالثة 

( 132,317)-(3,029)( 18,196)( 111,092)التغير في التعرضات 

( 61,657)-( 18,914)( 38,877)(3,866)حذوفات 

83,780-79,6373,883260موجودات مالية جديدة معنرف بها 

( 239,053)-(1,039)( 120,862)( 117,152)ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

1,267,169-20211,060,89098,626107,653ديسمبر 31كما في 

2,108,541-20201,831,549175,602101,390يناير 1كما في 

--( 185)( 35,314)35,499تحويل إلى املرحلة األولى 

--( 15,576)674,897( 659,321)تحويل إلى املرحلة الثانية 

--64,162( 20,967)( 43,195)تحويل إلى املرحلة الثالثة 

( 242,323)-(3,966)( 73,905)( 164,452)التغير في التعرضات 

( 69,552)-( 41,578)( 17,310)( 10,664)حذوفات 

21,304--9,63011,674موجودات مالية جديدة معنرف بها 

( 201,554)-( 441)( 12,380)( 188,733)ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

1,616,416-2020810,313702,297103,806ديسمبر 31كما في 



78      

املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول
املخاطراملالية.39 )تتمة( إدارة

مخاطر االئتمان )تتمة(39-1

جودة االئتمان )تتمة( 39-1-6

للعمالء▪ قروضالشركات-قروضوسلفيات

املرحلة الثالثة املرحلة الثانيةاملرحلة األولى

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

املجموع القيمة االئتمانية 

درهمألف ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

9,037,793-20215,370,8651,942,1831,724,745يناير 1كما في 

---( 185,826)185,826تحويل إلى املرحلة األولى 

---832,465( 832,465)تحويل إلى املرحلة الثانية 

--324,927( 318,390)(6,537)تحويل إلى املرحلة الثالثة 

45,704-41,311( 115,617)120,010التغير في التعرضات 

-----حذوفات 

2,736,555-2,698,04431,2767,235موجودات مالية جديدة معنرف بها 

( 820,238)-(5,578)( 199,343)( 615,317)ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

10,999,814-20216,920,4261,986,7482,092,640ديسمبر 31كما في 

10,222,549-6,842,0271,880,3001,500,222  2020يناير 1كما في 

---( 317,933)317,933تحويل إلى املرحلة األولى 

--( 66,310)774,351( 708,041)تحويل إلى املرحلة الثانية 

--403,169( 118,520)( 284,649)تحويل إلى املرحلة الثالثة 

48,463-203,874( 229,995)74,584التغير في التعرضات 

( 320,495)-( 316,210)(4,285)-حذوفات 

42,837---42,837موجودات مالية جديدة معنرف بها 

( 955,561)--( 41,735)( 913,826)ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

9,037,793-5,370,8651,942,1831,724,745)معاد بيانها( 2020ديسمبر 31كما في 

إسالمية▪ واستثمارية تمويلية قروضالشركات-موجودات

الثالثة املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة األولى

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

املجموع القيمة االئتمانية 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

596,307---2021596,307يناير 1كما في 

---179,254( 179,254)إلى املرحلة الثانية تحويل

20,992--8,94512,047التعرضات التغير في 

32,917---32,917موجودات مالية جديدة معنرف بها 

( 22,746)---( 22,746)ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

627,470--2021436,169191,301ديسمبر 31كما في 

243,821---2020243,821يناير 1كما في 

36,715---36,715التغير في التعرضات 

323,207---323,207موجودات مالية جديدة معنرف بها 

(7,436)---(7,436)ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

596,307---2020596,307ديسمبر 31كما في 



79      

املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول

املخاطر املالية )تتمة( إدارة.39

مخاطر االئتمان )تتمة(39-1

جودة االئتمان )تتمة( 39-1-6

أخرى▪ وموجودات مدينة ذمم

املرحلة الثالثة املرحلة الثانيةاملرحلة األولى

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

املجموع القيمة االئتمانية 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2,468,503--20212,465,8522,651يناير 1كما في 

----تحويل إلى املرحلة األولى 

-----تحويل إلى املرحلة الثانية 

5,172--5,172التغير في التعرضات 

2,964,99944,5513,009,550موجودات مالية جديدة معنرف بها 

(2,244,742)--(2,653)(2,242,089)ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

3,238,483--20213,193,93444,549ديسمبر 31كما في 

2,180,365--20202,178,4671,898يناير 1كما في 

---( 867)867تحويل إلى املرحلة األولى 

---30,215( 30,215)تحويل إلى املرحلة الثانية 

519,702--( 28,595)548,297التغير في التعرضات 

( 231,564)---( 231,564)ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

2,468,503--20202,465,8522,651ديسمبر 31كما في 

املطفأة▪ بالتكلفة مقاسة مالية أوراق في استثمارات

املرحلة الثالثة املرحلة الثانيةاملرحلة األولى

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

املجموع القيمة االئتمانية 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

1,537,078---20211,537,078يناير 1كما في 

(2,829)---(2,829)التغير في التعرضات 

179,978---179,978موجودات مالية جديدة معنرف بها 

( 376,113)---( 376,113)ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

1,338,114---20211,338,114ديسمبر 31كما في 

1,240,351---20201,240,351يناير 1كما في 

( 79,312)---( 79,312)التغير في التعرضات 

576,777---576,777موجودات مالية جديدة معنرف بها 

( 200,738)---( 200,738)ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

1,537,078---20201,537,078ديسمبر 31كما في 
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)تتمة(.39 املخاطراملالية إدارة

مخاطر االئتمان )تتمة(39-1

جودة االئتمان )تتمة( 39-1-6

املالية▪ الضمانات وعقود االعتماد القروضوخطابات التزامات

املرحلة الثالثة املرحلة الثانيةاملرحلة األولى

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

املجموع القيمة االئتمانية 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

4,905,945-20214,688,104192,27325,568يناير 1كما في 

---( 31,113)31,113تحويل إلى املرحلة األولى 

--( 376)381,553( 381,177)تحويل إلى املرحلة الثانية 

--9,602(9,393)( 209)تحويل إلى املرحلة الثالثة 

( 495,384)-(64)  ( 42,994)( 452,326)التغير في التعرضات 

1,196,511-1,188,5197,92369ضمانات مالية والناامات جديدة معنرف بها 

(1,438,525)-( 18,690)( 62,843)(1,356,992)ملغى االعنراف بها ضمانات مالية والناامات 

4,168,547-20213,717,032435,40616,109ديسمبر 31كما في 

5,661,147-20205,314,114327,83319,200يناير 1كما في 

--( 19)( 153,131)153,150املرحلة األولى تحويل إلى  

--( 899)59,236( 58,337)تحويل إلى املرحلة الثانية 

--54,831( 12,536)( 42,295)تحويل إلى املرحلة الثالثة 

( 990,729)-( 47,525)( 28,520)( 914,684)التغير في التعرضات 

237,977---237,977والناامات جديدة معنرف بها ضمانات مالية 

(2,450)-( 20)( 609)(1,821)ملغى االعنراف بها ضمانات مالية والناامات 

4,905,945-20204,688,104192,27325,568ديسمبر 31كما في 

ة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل  بحسب ما تم توضيحه أعاله في قسم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، يتم وفقا إلطار إجراءات املراقبة لدى املجموعة، تحديد الزياد

ر  30السداد عندما يصبح التعر  متأخر السداد ملدة    عنتخلف التعرضات   الحالبشكل هو هذا أقص ى. كحد وموجوداتتمويليةيوًما للقرو والسلفللعمالء بالنسبة ئيس ي

امل هناك األخرى والتعرضات الشركات قرو  لتعرضات بالنسبة ألنه األفراد قرو  تعرضات حاالت في تحديًدا أكمر وبشكل إسالمية زيد من املعلومات الخاصة واستثمارية

تمويليةباملقنر  والتي يتم استخدامها لتحديد الزيادة الجوهرية ف وموجودات للعمالء للقرو والسلفيات الدفنرية املبالغ إلجمالي
ً
تحليال أدناه الجدول يقدم االئتمان. مخاطر ي

السداد. في التأخر وحالة لتصنيفاملخاطر وفًقا إسالمية واستثمارية
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للعمالءولكن غير منخفضة القيمةمستحقة ▪ إسالميةقروضوسلفيات واستثمارية تمويلية موجودات

2021202020212020

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 

30متأخرة السداد حتى 
ً
--23,01822,525يوما

قياسية رقابة

30متأخرة السداد حتى 
ً
--511,448254,271يوما

60-31متأخرة السداد من 
ً
---يوما

اقبة على قائمة املر

30متأخرة السداد حتى 
ً
--60,049164,457يوما

60-31متأخرة السداد من 
ً
--124,907100,349يوما

90-61متأخرة السداد من 
ً
--74,864288,427يوما

180-91متأخرة السداد من 
ً
--4,237-يوما

180متأخرة السداد ألكمر من 
ً
--583,268256,651يوما

1,377,5541,090,917--

للعمالءغير مستحقة وغير منخفضة القيمة ▪ إسالميةقروضوسلفيات واستثمارية تمويلية موجودات

2021202020212020

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

3,974,3682,526,58262,70279,908مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 

قياسية 3,483,7443,380,872376,682516,400رقابة

-1,724,4161,830,358188,086املراقبةعلى قائمة 

9,182,5287,737,812627,470596,308

املوجودات املالية املعدلة 

ي ال حيث املعدلة املالية املوجودات إلى التالية الجداول تشير املالية. املوجودات تعديل يتم قد املجموعة، لدى التحمل ألنشطة إلغاء االعنراف. ؤدي التعديل إلى نتيجة

20212020

ألفدرهمألفدرهم

(  مدى العمر الزمنياملوجودات املالية )مع مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة على أساس الخسائر االئتمانية املتوقعة على  

واملعدلة خالل الفترة 

536,266780,587إجمالي القيمة الدفنرية قبل التعديل 

( 56,179)( 10,863)مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة قبل التعديل 

525,403724,408صافي التكلفة املطفأة قبل التعديل 

التعديل )خسارة( / ربح --صافي

525,403724,408صافي التكلفة املطفأة بعد التعديل 

20212020

ألفدرهمألفدرهم

الخسائر إلى مستندا املتوقعة مخصصالخسائراالئتمانية فيه يكون وقت في املبدئي االعتراف منذ املعدلة املالية املوجودات

مدى العمر الزمنياالئتمانية املتوقعة على 

الخسائر تكلفة من الفنرة في مخصصالخسارة لها وفقا يتغير والتي املالية للموجودات الدفنرية القيمة إجمالي

--شهرا قبل التعديل. 12إلى التكلفة على مدى مدى العمر الزمنياالئتمانية املتوقعة على 
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)تتمة(.39 املخاطراملالية إدارة

)تتمة(مخاطر االئتمان 39-1

أحد حاالت الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحديد  39-1-7

جوهرية  مخاطر االئتمان منذ االعنراف األولي   شهدت إذا    ، 2- 1- 40اإليضاح  في    تم تناوله كما   مدى  ، زيادة على املتوقعة االئتمانية أساسالخسائر على تقيساملجموعةمخصصالخسارة

من
ً
بدال زيادة  الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان   وتقع أي من حاالت .  2إلى املرحلة    1املالية من املرحلة    وجودات أي أنه يتم ترحيل امل   ، شهًرا  12الحياة هناك تكون في    جوهرية عندما

أخرىعلى مدى العمر املتوقع لألداة املالية. تقوم املجموعة باستمرار بمراجعة محفظت ، التعمر   مخاطر حدو   مؤشرات عن ا
ً
بحث علىها القدرة عدم وأي    ، الوفاء بالنااماتها املالية بشأن

األجل يكونقصير أن املحتمل من كان إذا وما املؤقتة ضغو السيولة يتجاوز مالي أو على املدى الطويل.   ، 19- كوفيد بسبب    ، تدهور

معقولية املعلومات املستقبلية واألوزان الترجيحية 

حول املركزي املصرف إرشادات في مذكور هو رقم  تناولكما املالية التقارير إلعداد الدولي للمعيار املتوقعة االئتمانية كوفيد  9الخسارة أزمة سياق   ، 2021أكتوبر    27بتاريخ  ، 19- في

بتاريخ املتوقعة االئتمانية الخسائر في الكلي سيناريوهاتاالقتصاد تقديم   ، أسلوب وضع نماذج قوية ل من خال ، 3- 1- 39. كما هو موضح في إيضاح 2021سبتمبر   30أعادتاملجموعة

االحيث   املتغيرات هذه توقعات على الحصول يتم محفظة. لكل االئتمان مخاطر على تؤمر التي الرئيسية الكلي االقتصاد متغيرات املجموعة السيناريوحددت من )لكل قتصادية

مثل    للحالة األساسية االقتصادي   النقدية  والسلطات  الحكومية  الهيئات  الدوليوالعكس ي( من  والبنك الدولي النقد وصندوق املتحدة العربية اإلمارات ا مار    ، مصرف تعكس  والتي 

كوفيداالقتصادية الحالية واملتوقعة في تداعيات   املشنركة19- أزمة اإلرشادات مع
ً
تماشيا التوقعات بما يتناسب مع األمر االقتصادي    تعديالت في أحكامها بشأن طبقت املجموعة    ، .

ممارسة  ، مع التوقعات على املدى القريب والطبيعة املستمرة للوباء. باإلضافة إلى ذلك   ، ى ا ن امللحوظ حت  الخبراء على محفظة البيع بالجملة بما يتماش ى مع    التعديالت في أحكام تم

املتوقعة. االئتمانية قياسالخسائر في اليقين توجيهاتاملصرفاملركزيلدمجعدم

. 2021ديسمبر    31م الشامل املوجهة للعمالء كما في  لم تمدد البنوك خطة الدع 

األخرى39-1-8 االئتمانية والتعزيزات كتأمين بها املحتفظ الضمانات

بأدوات املجموعة تحتفظ املالية. باملوجودات املرتبطة االئتمان مخاطر من للتخفيف أخرى ائتمانية تعزيزات أو بضمانات املجموعة درهم  5,241مالية بمبلغ  تحتفظ مليون

بها  5,206:  2020) املحتفظ للضمانات التقديرية القيمة التقرير. فنرة نهاية في الضمانات بسبب لها خسارة بمخصص االعنراف يتم لم والتي درهم( في نهاية فنرة التقرير  مليون

درهم  10,308هي   القدر الذي يخفف من مخاطر االئتمان. ولم يكن هناك أي تغيير في سياسة الضمانات (. ال يتم اعتبار قيمة الضمانات إال بمليوندرهم  10,145:  2020)  مليون

لدى املجموعة خالل السنة. مدرج أدناه األنواع الرئيسية للضمانات وأنواع املوجودات املرتبطة بها.

املشتقات

ملشتقات )"الجمعية"(. تمنح اتفاقيات املقاصية الرئيسية لدى الجمعية ألي طرف الحق  تدخل املجموعة في املشتقات الثنائية بموجب اتفاقيات الجمعية الدولية للمقايضات وا

املركزالقانوني في إجراء املقاصة عند إنهاء العقد أو عند تخلف الطرف ا خر عن السداد. لم يتم إجراء مقاصة ألدوات مالية خاضعة التفاقيات   بيان في وذلك رئيسية مقاصة

تبرم المجموع مناملالي.  للحد الضمانات بنرحيل یقوم أن مقابل طرف وکل المجموعة من يتطلب الذي األمر للجمعية، اتفاقیة کل مع بالتزامن االئتمان دعم ملحق مخاطر   ة

ف املفتوحة باملشتقات يتعلق فيما املرحل الضمان ويتمثل املتداولة. باملشتقات يتعلق فيما يوميا الضمانات ترحيل أيًضا يتم للتداول.االئتمان. القابلة املالية واألوراق النقد ي

اتفاقيات البيع وإعادة الشراء العكس ي )إعادة الشراء العكس ي(

هذ القرو  واتفاقيات للتداول. قابلة مالیة بأوراق مضمونة العکس ي( الشراء )إعادة العكسية القرو  شراء وإعادة بيع إعادة اتفاقيات ه تتطلب من املجموعة وكل طرف إن

املرحل فيما يتعلق باتفاقيات  ابل ترحيل الضمانات للتخفيف من مخاطر االئتمان. ويتم ترحيل الضمان كذلك يوميا فيما يتعلق بالعجز في قيمة الضمانات. ويتمثل الضمان مق

للتداول. القابلة املالية واألوراق النقد في العكس ي الشراء إعادة

العقارية قروضالرهون

لألفراد العقاري الرهن لقرو  تعرضها املجموعة تراقب لعمالئها. تمنحها التي العقاري الرهن لقرو  كضمان سكنية عقارات املجموعة باستخدام نسبة القر  إلى   تمتلك

قي إلى القرو ، اللناامات املرصود املبلغ أو للقر ، اإلجمالي املبلغ نسبة أساس على احتسابها يتم والتي للحصولالقيمة، تسويات أي الضمانات تقييم يستثنى الضمانات. مة

العقاري2021ديسمبر    31على وبيع الضمانات. في   لقرو الرهن الدفنرية القيمة صافي بلغ ،87.1  ( درهم الصلة  69.0:  2020مليون ذات الضمانات قيمة وبلغت درهم( مليون

128.4( درهم درهم(.83.2: 2020مليون مليون
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األخرى39-1-8 االئتمانية والتعزيزات كتأمين بها املحتفظ )تتمة(الضمانات

القروضالشخصية

ائتمانية. وبطاقات مضمونة قرو غير من للمجموعة القرو الشخصية محفظة تتكون

قروضالشركات

الق الناامات ذلك في )بما الشركات لقرو  وكفاالت النقدية( والهوامش امللكية حقوق وأسهم العقارات ذلك في )بما ضمانات املجموعة املالية(.تطلب الضمانات وعقود رو 

لديهإن املؤشر األك النمو ونسب اإلدارية وفعاليتها ومديونيتها وسيولتها املالي أدائها تحليل الشركاتهو من للعمالء االئتمانية للمالءة مالءمة دوريمر بشكل يتم ال السبب، ولهذا ا.

القر على وضع تم إذا الضمانات هذه تقييم تحديث يتم قرو الشركات. على املفروضة الضمانات تقييم كثب.تحديث عن رصده يتم وبالتالي املراقبة" "قائمة

ا االئتمان مخاطر إجراءاتإدارة للضماناتبحيثيتمصياغة تقييم على املجموعة تحصل املنخفضة، االئتمانية للقرو ذاتالقيمة ، 2021ديسمبر    31لخاصة بها. في  بالنسبة

للعمالء للقرو والسلفياتاملقدمة الدفنرية القيمة صافي )  1,845.7من الشركات    بلغ درهم بها  1,747.5:  2020مليون الضماناتالخاصة وبلغتقيمة 1.366.9مليوندرهم(

( درهم درهم(.1.086.3: 2020مليون مليون

املالية األوراق في االستثمارات

املالية األوراق إن املطفأة. بالتكلفة مقاسة استثمارية مالية بأوراق املضمونة.تحتفظاملجموعة غير السيادية السندات هي املجموعة بها تحتفظ التي االستثمارية

ضمانات على االستحواذ طريق عن عليها الحصول تم موجودات

مقابل كتأمين بها االحتفاظ يتم التي الضمانات حيازة خالل من السنة خالل التالية املالية وغير املالية املوجودات على املجموعة والسلفيات واملحتفظ بها في   القرو   حصلت

نهاية السنة. تتمثل سياسة املجموعة في تحقيق الضمانات في الوقت املناسب. ال تستخدم املجموعة ضمانات غير نقدية لعملياتها. 

20212020

ألفدرهمألفدرهم

258,791-عقارات

-258,791

مخاطر السيولة 39-2

بتكلفةتتمثل مخاطر  بالنااماته للوفاء االضطرار أو استحقاقها، عند بالنااماته للوفاء الكافية املالية املوارد املجموعة امتالك عدم في باهظة. تنشأ مخاطر السيولة من السيولة

غيرالتباين في توقيت التدفقات النقدية. وتنشأ مخاطر التمويل )شكل من أشكال مخاطر السيولة( عندما ال يمكن الحص موجودات مراكز لتمويل الالزمة السيولة على ول

سائلة في األوقات املتوقعة وعند الطلب. 

مخاطرالسيولة39-2-1 إدارة

والداخلية. التنظيمية واإلرشادات للسياسات وفقا واملطلوبات املوجودات وإدارة الخزينة إدارة قبل من السيولة مخاطر إدارة تتم

السيإن نهج املجموعة في إدا ملركز رئيسية أيصدمات تحمل وبإمكانها األوقات، جميع في متنوعة مصادر من الكافي التمويل على ضمانحصولها هو السيولة مخاطر ولة لديها. رة

الخزي إدارة تقوم املال. ورأس املال سوق وأدوات العمالء، ودائع ذلك في بما األدوات من واسعة مجموعة باستخدام األموال جمع بمراقبةيتم واملطلوبات املوجودات وإدارة نة

الناتجة عن األعمال الحالية واملستقبلية. تحتفظ الخزينة بمحفظة من املتوقعة  املالية والتدفقات النقدية  السائلة قصيرة األجل    سيولة املوجودات واملطلوبات  املوجودات 

متنوعةوإيداعات بين البنوك لضمان الحفاظ على السيولة الكافية. يتم مرا سيناريوهات ضمن بانتظام السيولة على التحمل اختبارات إجراء ويتم اليومي السيولة مركز قبة

مراق يتم السنوية. للمراجعة وتخضع مجلساإلدارة قبل من للمجموعة السيولة سياسة تحديد يتم للسوق. العادية وغير الظروفالعادية بة االلناام بالسياسات من قبل تغطي

واملطلوبات.دائرة إدا املوجودات ولجنة باملجموعة املخاطر رة
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املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول

)تتمة(.39 املخاطراملالية إدارة

مخاطر السيولة )تتمة(39-2

التعرض ملخاطر السيولة39-2-2

مقياس )وهو املستقرة للموارد السلفيات معدل هو السيولة لقياسمخاطر املجموعة تستخدمه الذي املقياسالرئيس ي تنظيمي( ومعدل صافي املوجودات السائلة، أي إجمالي إن

استحقاقها. تاريخ بحسب املطلوبات إجمالي مقابل استحقاقها تاريخ بحسب املوجودات

مستو من والتحقق بهدفتحليل املالية( الضمانات ذلكعقود في )بما املالية أدواته أجل من للمنتجات وفًقا سلوكًيا
ً

تحليال البنك مناسب من متطلبات السيولة. ىيجري

التقرير فنرة نهاية في للمجموعة املالية واملطلوبات للموجودات النقدية التدفقات استحقاق آجال التالي الدفنريةيلخصالجدول قيمتها على . يتم تحديد املبالغ املفصح عنها بناًء

التقرير فنرة نهاية في املتبقية أساسالفنرة على الجدول . رب استحقاق تعاقدي ممكن لهاأقإلى في

أن اإلدارة تتوقع ذلك، ومع الحال. في تقديمه سوفيتم اإلشعار هذا كان لو كما إشعار لفنرة الخاضعة املسددة املبالغ مع التعامل العديد من العمالء لن يطلبوا السداد في ويتم
ً
وفقا املتوقعة النقدية التدفقات يعكسالجدول وال للدفع، موعد  ملا تشير إليه تجربة املجموعة السابقة في االحتفاظ بالودائع.أقرب

2021ديسمبر 31كما في ▪

أشهر 6إلى 3أشهر3أقل من 

  12أشهر إلى 6من 
ً
املجموع استحقاق غير محددأكثر من سنة واحدة شهرا

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

املوجودات املالية غير املشتقة

لدى وأرصدة 3,303,280---3,235,53967,741بنوك مركزيةنقد

البنوك من مستحقة وأرصدة 98,985----98,985ودائع

التمويلية واملوجودات للعمالء والسلفيات القرو 

اإلسالمية 1,645,692588,675870,5057,026,5842,769,94812,901,404واالستثمارية

أخرى وموجودات مدينة 3,238,483--671,0801,164,6601,402,743ذمم

العادلة بالقيمة مالية أوراق في 256,995256,995----استثمارات

املطفأة بالتكلفة مقاسة مالية أوراق في 1,338,114-1,294,234--43,880استثمارات

5,695,1761,821,0762,273,2488,320,8183,026,94321,137,263

16,917-17715,928-812موجودات مالية مشتقة

5,695,9881,821,0762,273,4258,336,7463,026,94321,154,178

املشتقةاملطلوبات املالية غير 

بنوكمركزية إلى مستحق 16,182----16,182رصيد

البنوك إلى مستحقة وأرصدة 2,262,654-1,343,339366,34197,657455,317ودائع

12,574,170-5,640,5762,952,6503,831,847149,097ودائع العمالء بما في ذلك ودائع العمالء اإلسالمية 

أخرى ومطلوبات دائنة 3,207,785-608,3441,184,9091,413,900632ذمم

7,608,4414,503,9005,343,404605,046-18,060,791

17,976-17,019--957مطلوبات مالية مشتقة 

املصدرة املالية الضمانات 2,255,534-1,488,379408,331284,56074,264عقود

القرو  1,766,778-620,310134,105291,376720,987الناامات

9,718,0875,046,3365,919,3401,417,316-22,101,079

( 946,901)6,919,4303,026,943( 3,645,915)( 3,225,260)( 4,022,099)عجز السيولة
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مخاطر السيولة )تتمة(39-2

)تتمة(39-2-2 التعراضملخاطرالسيولة

  2020ديسمبر 31كما في ▪

أشهر 6إلى 3أشهر3أقل من 

  12أشهر إلى 6من 
ً
املجموع استحقاق غير محددأكثر من سنة واحدة شهرا

ألفدرهمألفدرهمدرهمألف ألفدرهمألفدرهمألفدرهم

املوجودات املالية غير املشتقة

لدى وأرصدة 1,522,628----1,522,628بنوك مركزيةنقد

البنوك من مستحقة وأرصدة 79,961----79,961ودائع

التمويلية واملوجودات للعمالء والسلفيات القرو 

اإلسالمية 2,279,348782,972866,7494,816,1032,505,34411,250,516واالستثمارية

أخرى وموجودات مدينة 2,468,503--987,1121,018,472462,919ذمم

العادلة بالقيمة مالية أوراق في   استثمارات

167,735167,735----)معاد بيانها(     

مالية أوراق في 1,537,078-165,19815,328195,5881,160,964مقاسة بالتكلفة املطفأةاستثمارات

5,034,2471,816,7721,525,2565,977,0672,673,07917,026,421

33,506----33,506موجودات مالية مشتقة

5,067,7531,816,7721,525,2565,977,0672,673,07917,059,927

املطلوبات املالية غير املشتقة

بنوكمركزية إلى مستحق 306,048----306,048رصيد

البنوك إلى مستحقة وأرصدة 152,300367,314330,584367,31575,4741,292,987ودائع

1,992,5592,465,5022,863,67885,2713,074,44510,481,455ودائع العمالء بما في ذلك ودائع العمالء اإلسالمية 

أخرى ومطلوبات دائنة 2,452,574-947,6781,021,025466,98616,885ذمم

3,398,5853,853,8413,661,248469,4713,149,91914,533,064

35,584----35,584مطلوبات مالية مشتقة 

املصدرة املالية الضمانات 2,446,470-1,614,988489,837266,22775,418عقود

القرو  2,183,135-1,913,809269,326--الناامات

5,049,1574,343,6785,841,284814,2153,149,91919,198,253

( 2,138,326)( 476,840)5,162,852( 4,316,028)( 2,526,906)18,596عجز السيولة
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املخاطراملالية.39 )تتمة(إدارة

مخاطر السيولة )تتمة(39-2

)تتمة(39-2-2 التعراضملخاطرالسيولة

ا القيمة مع يتوافق ال االستحقاق تحليل في املبينة األرصدة مجموع إن للمجموعة. املالية املطلوبات استحقاق تحليل أدناه الجدول لدفنرية للمطلوبات  يعر 

فقات النقدية املتعلقة بمدفوعات إلى أن تحليل االستحقاق يتضمن، على أساس غير مخصوم، جميع التد  وهو ما يرجعكما هو مبين في بيان املركز املالي املوحد.  

الفائدة األساسية واملستقبلية. 

أشهر 6إلى 3أشهر 3أقل من 

12أشهر إلى 6من 
ً
شهرا

أكثر من سنة  

املجموع استحقاق غير محددواحدة 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2021ديسمبر 31

املالية غير املشتقةاملطلوبات 

مستحق املركزيملرصيد 16,182----16,182صرفاإلمارات

البنوك إلى مستحقة وأرصدة 2,262,654-1,343,339366,34197,657455,317ودائع

العمالء   ودائع  ذلك  في  بما  العمالء  ودائع 

12,574,170-5,640,5762,952,6503,831,847149,097اإلسالمية 

أخرى ومطلوبات دائنة 3,364,320-625,7811,211,6501,514,37412,515ذمم

7,625,8784,530,6415,443,878616,929-18,217,326

17,976-95717,019مطلوبات مالية مشتقة 

املصدرة املالية الضمانات 2,255,534-1,488,379408,331284,56074,264عقود

القرو  1,766,778-620,310134,105291,376720,987الناامات

9,735,5245,073,0776,019,8141,429,199-22,257,614

2020ديسمبر 31

املطلوبات املالية غير املشتقة

مستحق املركزيملرصيد 306,048----306,048صرفاإلمارات

البنوك إلى مستحقة وأرصدة 152,301370,410336,433377,73375,4741,312,351ودائع

العمالء   ودائع  ذلك  في  بما  العمالء  ودائع 

1,996,8382,489,6842,903,11289,4803,074,44510,553,559اإلسالمية 

أخرى ومطلوبات دائنة 2,452,574-947,6781,021,025466,98616,885ذمم

3,402,8653,881,1193,706,531484,0983,149,91914,624,532

35,584----35,584مطلوبات مالية مشتقة 

املصدرة املالية الضمانات 2,446,470-1,614,988489,837266,22775,418عقود

القرو  2,183,135-1,913,809269,326--الناامات

5,053,4374,370,9565,886,567828,8423,149,91919,289,721
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املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول

املخاطراملالية.39 )تتمة(إدارة

مخاطرالسوق39-3

الفائدة أسعار مثل السوق أسعار في التغيرات تؤمر أن مخاطر هي السوق وأسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت االئتمان على إيرادات املجموعة و / مخاطر

الحصيفة. الحدود ضمن السوق بمخاطر االحتفاظ مع عائد أفضل تحقيق أجل من السوق مخاطر املجموعة تدير املالية. األدوات قيمة أو

مخاطرالسوق39-3-1 إدارة

مجلساإلدارة قام الذلقد املخاطر إدارة قسم قبل من مستمرة وبصورة كثب عن مراقبتها تتم التي والسقوفاالسمية الحساسية تحليل أساس على للمخاطر سقوف ي  بوضع

واملطلوبات. املوجودات لجنة قبل من
ً
شهريا مناقشتها تتم تقارير

ً
غالبا العليا لإلدارة يرفع

بي السوق ملخاطر تعرضها بفصل املجموعة مسؤوليةتقوم املخاطر إدارة دائرة وتتولى واملطلوبات. املوجودات للجنة الكاملة املسؤولية إيالء مع املتاجرة وغير املتاجرة محافظ ن

واملطلوبات. املوجودات لجنة قبل من واملوافقة املراجعة مراعاة مع لتنفيذها اليومية وللمراجعة املخاطر إلدارة تفصيلية سياسات وضع

عرض ملخاطر أسعار الفائدة الت39-3-2

امل النقدية التدفقات في التقلبات من الخسارة مخاطر في تتمثل بالفائدة املحملة املالية األدوات تتعر لها التي الرئيسية املخاطر ستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات املالية إن

خصائصإبسبب التغير في معدالت الفائدة السوقية. تدير املجموعة املخاطر بش ومطابقة الفائدة فجواتأسعار مراقبة منخالل رئيس ي .  عادة تسعير املوجودات واملطلوباتكل

الو  يحلل لألنشطة. اليومية املراقبة في املخاطر إدارة دائرة وتساعدها الحدود بهذه االلناام بمراقبة واملطلوبات املوجودات لجنة ملخاطرتقوم املجموعة تعر  أدناه جدول

ا  معدالت التسعير إلعادة وفقا وتصنيفها الدفنرية بالقيمة املجموعة ومطلوبات موجودات إدراج يتم املالية. واملطلوبات املوجودات على االستحقاق،الفائدة تواريخ أو لتعاقدي

أيهما أقرب.  

2021ديسمبر 31كما في ▪

أشهر 6إلى 3أشهر 3أقل من 

12أشهر إلى 6من 
ً
شهرا

أكثر من 

املجموع سنة واحدة 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

املوجودات املالية الحساسة للفائدة 

وأرصدة 2,889,855--2,822,12767,728لدى بنوك مركزية نقد

البنوك من مستحقة وأرصدة -----ودائع

للعمالء والسلفيات التمويلية القرو  واملوجودات 

اإلسالمية 8,242,324--7,112,8281,129,496واالستثمارية

املطفأة بالتكلفة مقاسة مالية أوراق في 1,298,5471,338,114--39,567استثمارات

9,9745221,197,224-1,298,54712,470,293

للفائدة املطلوبات املالية الحساسة 

البنوك إلى مستحقة وأرصدة 1,337,045367,30599,172459,1312,262,654ودائع

3,417,2292,899,1383,799,141144,40110,259,909ودائع العمالء بما في ذلك ودائع العمالء اإلسالمية

4,754,2743,266,4433,898,313603,53212,522,562

(1,064)(1,064)أمر املشتقات املحتفظ بها 

الفائدة فرق ( 53,333)690,676( 3,898,313)(2,069,219)5,219,184صافي

الفائدة معدالت ارتفاع حال في والخسارة الربح على األمر

33,09579,064(20,293)(26,078)92,340نقطة أساس 200بواقع 
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املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول

)تتمة(.39 املخاطراملالية إدارة

)تتمة(مخاطرالسوق41-2

)تتمة(التعرض ملخاطر أسعار الفائدة39-3-2

2020ديسمبر 31كما في ▪

أشهر 6إلى 3أشهر 3أقل من 

12أشهر إلى 6من 
ً
شهرا

أكثر من 

املجموع سنة واحدة 

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

املوجودات املالية الحساسة للفائدة 

مركزية بنوك لدى وأرصدة 400,000---400,000نقد

البنوك من مستحقة وأرصدة -----ودائع

التمويلية واملوجودات للعمالء والسلفيات القرو 

اإلسالمية 6,611,008--5,705,061905,947واالستثمارية

املطفأة بالتكلفة مقاسة مالية أوراق في 165,19815,328195,5871,160,9651,537,078استثمارات

6,270,259921,275195,5871,160,9658,548,086

املطلوبات املالية الحساسة للفائدة 

البنوك إلى مستحقة وأرصدة (1,292,987)---(1,292,987)ودائع

(8,293,174)( 74,697)(2,820,455)(2,415,680)(2,982,342)ودائع العمالء بما في ذلك ودائع العمالء اإلسالمية

(4,275,329)(2,415,680)(2,820,455)(74,697 )(9,586,161)

(1,312)---(1,312)أمر املشتقات املحتفظ بها 

الفائدة فرق (1,039,387)1,086,268(2,624,868)(1,494,405)1,993,618صافي

الفائدة معدالت ارتفاع حال في والخسارة الربح على األمر

43,62936,237( 13,664)( 18,834)25,106نقطة أساس 200بواقع 

التعراضملخاطرالعمالت39-3-3

بالعتتمثل مخاطر   املقّومة املالية األدوات من وتنشأ األجنبية العمالت صرف أسعار في للتغيرات
ً
نظرا املالية األدوات أسعار تقلب بمخاطر مالت األجنبية. إن العملة العمالت

لك األجنبية العمالت مخاطر ملراكز حدود بوضع اإلدارة مجلس قام وقد اإلماراتي. الدرهم هي املجموعة لدى ل عملة على حدة. وتتم مراقبة املراكز عن كثب لضمان  الوظيفية

بقاء املراكز ضمن الحدود املوضوعة. فيما يلي صافي التعرضات الهامة املقومة بالعمالت األجنبية للمجموعة كما في نهاية فنرة التقرير: 

املركزالفوري املجموع املركز اآلجل صافي

202120202021202020212020

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

العملة 

( 188,648)( 360,322)(3,145)( 79)( 185,503)( 360,243)دوالر أمريكي 

408141-811جنيه إسنرليني 

32290--32290ين ياباني 

( 48)751900920( 948)169يورو

-159,100--159,100دينار بحريني 

704792,166( 670)1,1492,096أخرى

تحليل حساسية العمالت األجنبية

بنسبة السلبي للتغير املجموعة حساسية التالي الجدول أمر  ٪10يوضح تقييم أجل من القصير أو الطويل املركز من لكل الدرهم مقابل الصلة ذات األجنبية العملة مركز في

والخسارة. الربح على الخسارة
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)تتمة(.39 املخاطراملالية إدارة

)تتمة(مخاطرالسوق41-2

)تتمة(التعراضملخاطرالسيولة39-3-3

20212020

ألفدرهمألفدرهم

84جنيه إسنرليني 

329ين يابانى 

925يورو

-15,910دينار بحريني 

ربطه تم الذي األمريكي بالدوالر املقومة املالية واملطلوبات باملوجودات صرفمتعلقة أسعار مخاطر توجد اإلماراتي.ال بالدرهم

مخاطرأسعارأخرى39-3-4

أل وليس ألغرا اسنراتيجية األسهم باستثمارات االحتفاظ يتم األسهم. في االستثمارات عن الناشئة األسهم أسعار ملخاطر املجموعةتتعر املجموعة تقوم ال غرا التداول.

االستثمارات. هذه في نشط بشكل بالتداول

حساسية أسعار األسهم تحليل 

بمقدار،٪ 5إذا كانت أسعار األسهم أعلى / أقل بنسبة  أقل / أعلى للسنة ا خر الشامل والدخل الخسارة أو الربح )7.4لكان درهم و6.4: 2020مليون درهم( مليون5.9مليون

( التوالي.5.9: 2020درهم على درهم( مليون

املاليةالقيمة العادلة لألدوات 40

املالية. واملطلوبات ملختلفاملوجودات العادلة للقيمة املجموعة تحديد كيفية حول معلومات اإليضاح هذا يقدم

أساسمتكرر40-1 على العادلة بالقيمة املقاسة املجموعة لدى املالية واملطلوبات للموجودات العادلة القيمة

املالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية كل فنرة تقرير. يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية كما يلي: يتم قياس بعض املوجودات واملطلوبات 

ا▪ الدخل خالل من العادلة بالقيمة واملدرجة الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة املدرجة االستثمارات لكافة العادلة القيمة ( تستند  12ر )إيضاح  لشامل ا خ إن

نشط؛ سوق في العر املدرجة أسعار إلى

الدخ▪ خالل من العادلة بالقيمة واملقاسة املدرجة غير االستثمار وصناديق املدرجة غير األسهم في االستثمارات لجميع العادلة القيمة (  12ل الشامل ا خر )اإليضاح  إن

التقي أسلوب على بناء السوق طريقة إلى أساسا املتقابلةيم باستخدام السعر/ مضاعفات القيمة الدفنرية ملعامالت  تستند والسابقة. يعتبر السعر/ مضاعفات    التداول

ملوجوداتها يتم احتساب القيمة العادلة لالستثمار في مرجان بأخذ حصة متناسبة من القيمة العادلة  .  القيمة الدفنرية لهذه املعامالت معطيات غير جديرة باملالحظة

؛ وومطلوباتهاارات()العق 

( باستخدام التدفقات النقدية املخصومة. يتم إجراء تحليل التدفقات النقدية املخصومة باستخدام منحنى العائد  41تحتسب القيمة العادلة لجميع املشتقات )اإليضاح  ▪

االختيا للمشتقات الخيارات تسعير ونماذج االختيارية غير للمشتقات األدوات مدة طوال العائداملطبق ومنحنيات املدرجة املعدالت باستخدام املشتقات قياس يتم رية.

العقود. استحقاق تواريخ تطابق التي املدرجة املعدالت من املستمدة



90      

املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول

)تتمة(  القيمة العادلة لألدوات املالية. 42

أساسمتكررالقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة املقاسة بالقيمة 42-1 على )تتمة(العادلة

العادلة: القيمة لتسلسل وفقا للمجموعة املالية لألدوات العادلة القيمة أدناه يلخصالجدول

األول الثانياملستوى الثانياملستوى املستوى

202120202021202020212020

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

امللكية حقوق 92,420102,478--15,27913,752أسهم

1,3912,695----صناديق االستثمار 

أوالخسارة الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات

امللكية حقوق 147,865129,269----أسهم

للموجودات   املوجبة  العادلة  القيمة 

--16,91533,506--املالية املشتقة 

أوالخسارة الربح خالل من العادلة بالقيمة املالية املطلوبات

للموجودات   السالبة  العادلة  القيمة 

--17,97635,584--املالية املشتقة 

ارتفع الدفنرية، مضاعفالقيمة للسعر/ باملالحظة الجديرة ارتفعتاملعطياتغير كلما فإنه العادل، التقييم الثالثمن للمستوى ت القيمة العادلة. تنراوح قيمة السعر/ بالنسبة

إلى  0.90Xمضاعف القيمة الدفنرية املستخدمة في التقييم ما بين   )  0.91Xدرهم إلى  0.91X: بين  2020درهم ملستوىدرهم(.  0.95Xدرهم من التقييم العادل ملرجان   3بالنسبة

صافي،واملطلوبات)العقارات(ملوجوداتهاالذي يتم قياسه باستخدام الحصة النسبية للقيمة العادلة  قيمة ارتفعت العادلة.املوجوداتفكلما القيمة ارتفعت ،

فيلم تكن هناك أي تحويالت ب املنتهيتين السنتين خالل الثاني واملستوى األول املستوى . 2020و2021ديسمبر 31ين

الثالث املستوى بحسب املالية للموجودات العادلة القيمة قياسات مطابقة

20212020

ألفدرهمألفدرهم

234,442116,270يناير 1الرصيد في 

في )الخسائر( / األرباح الخسارةمجموع أو 18,596129,269الربح

ا خر الشامل الدخل في )الخسائر( / األرباح ( 11,097)( 10,219)مجموع

-(1,143)االسنردادات 

241,676234,442ديسمبر 31الرصيد في 

بالقيمة الحًقا املقاسة املالية تصنيفاملطلوبات العادلة.يتم للقيمة الهرمي التسلسل في الثاني املستوى أنها على العادلة

العادلة. للقيمة الهرمي التسلسل في الثالث املستوى أنها على العادلة بالقيمة مصنفة مالية مطلوبات توجد ال

الدخل خالل من العادلة بالقيمة ا خر الشامل الدخل ضمن والخسائر األرباح جميـع الفنرةتتعلق نهاية في بها املحتفظ مدرجة( غيـر أو مدرجة )استثمارات ا خر الشامل

االستثمارات". تقييم إعادة "احتياطي في كتغيـرات واملدرجة

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية لدى املجموعة املقاسة بالتكلفة املطفأة 40-2

يـرى أدناه، مبين هو ما تقاربباستثناء املوحدة املالية البيانات في املطفأة بالتكلفة املدرجة املالية واملطلوبات للموجودات الدفنرية القيم أن مجلساإلدارة قيمها العادلة:أعضاء
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)تتمة(  القيمة العادلة لألدوات املالية. 40

)تتمة(املقاسة بالتكلفة املطفأةالقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة 40-2

القيمة العادلةالقيمة الدفترية 

2021202020212020

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

املطفأة بالتكلفة مقاسة مالية أوراق في 1,333,7761,534,0761,352,4091,574,703استثمارات

املستوىجميع األدوات   وتصنفضمن أدواتمدرجة هي أعاله املذكورة املدرجة  1املالية السوق أسعار باستخدام العادلة القيمة تحديد يتم العادلة. للقيمة الهرمي التسلسل في

غير املعدلة. 

األدوات املالية املشتقة . 41

العمالتوسعريتم استخدام األدوات املالية املشتقة من قبل املجموعة بشكل أساس ي لتلبي ملخاطر تعر املجموعة إدارة في محدود حد إلى أيًضا وتستخدم متطلباتعمالئها ة

يلي: كما هي املجموعة قبل من استخداًما األكمر املشتقات األخرى. السوق ومخاطر الفائدة

عقود مقايضة 

بالنس بأخرى. التدفقاتالنقدية من مجموعة لتبادل الناامات هي املقايضة بة ملقايضات أسعار الفائدة، تقوم األطراف املقابلة عادة بتبادل دفعات الفائدة الثابتة واملتغيرة عقود

بالن بعمالتمختلفة. املبلغ وأصل الثابتة مدفوعاتالفائدة تبادل يتم ملقايضاتالعمالت، بالنسبة املبلغ. أصل تبادل دون واحدة سبة ملقايضات أسعار العمالت املختلفة،  بعملة

تم تبادل أصل املبلغ ومدفوعات الفائدة الثابتة واملتغيرة بعمالت مختلفة.ي

العقود اآلجلة لصرف العمالت األجنبية 

مصمم عقود وهي املستقبل. في محددين وتاريخ بسعر معينة عملة بيع أو لشراء تعاقدية اتفاقيات هي لصرفالعمالتاألجنبية ا جلة املال.ة يتم التعامل فيها  العقود سوق خارج

القي إلى باإلضافة السوقية، القيمة تعادل والتي املشتقة املالية لألدوات والسالبة املوجبة العادلة القيم أدناه املبين الجدول م االسمية. إن املبالغ االسمية، التي توفر  يوضح

ال مبالغ بالضرورة تعكس ال السنة، نهاية في القائمة املعامالت عجم على تدفقات النقدية املستقبلية املعنية. تدل القيمة االسمية على عجم املعامالت القائمة في نهاية مؤشرا

االئتمان. مخاطر على وال السوق مخاطر على
ً
مؤشرا تعد وال السنة

اإلجمالي مقايضات أسعار الفائدة العقود اآلجلة لصرف العمالت األجنبية 

202120202021202020212020

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2116,91533,50516,91733,506القيمة العادلة املوجبة 

317,97635,58117,97635,584-القيمة العادلة السالبة 

استحقاق القيمة التعاقدية 

1,58711,553--1,58711,553أشهر 3حتى 

-6,329-6,329--أشهر 6أشهر إلى 3

12أشهر إلى 6
ً
239,330140,000239,330140,000--شهرا

557,14059,260557,14059,260--سنوات 5بين سنة واحدة إلى 

309,004-309,004---سنوات 5أكمر من 

1,58711,553802,799508,264804,386519,817
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رأساملال. 42 إدارة

في املتمثل للمجموعة، الرئيس ي املشّرع املركزييضطلع عليها.مصرفاإلمارات والرقابة القانونية رأساملال متطلبات بوضع ،

رأساملال: إدارة من أهدافاملجموعة يلي فيما

للمساهمين.▪ العائدات وزيادة عاملة كمنشأة االستمرار على املجموعة قدرة حماية

قبل▪ من املوضوعة الرقابية رأساملال بمتطلبات املركزيااللناام . مصرفاإلمارات

بازل إلرشادات
ً
وفقا مالها رأس كفاية نسبة املجموعة تحتسب الحالية، رأساملال متطلبات تطبيق عن3عند املركزيالصادرة مراقبةمصرفاإلمارات تتم اللوائح، لهذه

ً
ووفقا .

وم املال رأس من األول والشق رأساملال من األول للشق العادية امللكية حقوق وهي مستويات مالمة على لرأساملال األدنى الحد رأساملال.متطلبات جموع

الرقابي42-1 رأساملال

وف رأساملال كفاية البنكمعدل عنيحتسب الصادرة لإلرشادات
ً
املركزيقا .مصرفاإلمارات

شق: من أكمر على للمجموعة الرقابي رأساملال توزيع يتم

رأس▪ ضمن مدرجة أدوات إصدار عن ناتجة إصدار وعالوة البنك من مصدرة عادية أسهم يشمل والذي األول الشق العادية امللكية حقوق مال امللكيةرأس حقوق مال

لتندرج  العادية الشق مؤهلة أقلية وحصص عنها مفصح أخرى واحتياطات شامل آخر شامل ودخل نظامية واحتياطيات قانونية واحتياطيات محتجزة وأرباح في األول

األول. الشق العادية امللكية حقوق مال رأس حساب في مطبقة رقابية وتعديالت األول الشق العادية امللكية حقوق مال رأس

اإلضا▪ األول رأساملال.الشق من في

املال.▪ رأس من اإلضافي األول والشق األول الشق العادية امللكية حقوق مال رأس مجموع وهو رأساملال، من األول الشق

أقصاه▪ لحد خاضع القيمة لالنخفا في جماعي )مخصص عامة مخصصات ويتضمن املال رأس من الثاني ب1.25الشق املرّجحة "املوجودات املوجودات من املخاطر"  ٪

كالقر الثانوي. الثاني الشق ضمن لإلدراج مؤهلة وأدوات رأساملال من األول الشق في مدرجة غير دائمة ملكية حقوق وأدوات

لرأساملال التقلباتالدورية ومصد رأساملال( حماية )مصد اإلضافية رأساملال بموجبإرشادا  ٪2.5بحد أقص ى     -مصداتحماية املطبقة بازللكلمصد( متطلبات  3ت تفوق

البالغة األول الشق العادية امللكية لحقوق األدنى .٪7الحد

لبازل وفقا رأساملال كفاية تقارير املوحدة.3ولغر إعداد التقارير من التجارية التابعة الشركات استبعاد ,يتم فقط. املالية التابعة الشركات توحيد يتم ،

د مخاطر االئتمان مخاطر تتضمن التشغيل. ومخاطر السوق ومخاطر االئتمان بمخاطر يتعلق فيما للبنك باملخاطر املرجحة املوجودات وزن وتعرفيتم وخارجها. املياانية اخل

أسعا في التغيرات عن الناتجة وخارجها العمومية املياانية داخل املراكز في الخسائر مخاطر بأنها السوق صرفالعمالتمخاطر ومخاطر الفائدة أسعار مخاطر وتشمل السوق ر

ف أو كفاية عدم عن الناتجة الخسارة مخاطر بأنها التشغيل مخاطر وتعرف الخيارات. ومخاطر السلع ومخاطر لألسهم التعر  ومخاطر شل العمليات الداخلية أو  األجنبية

البنكمنهج يتبع الخارجية. األحدا  أو النظم بازل.األشخاصأو ملتطلبات وفقا والتشغيل والسوق االئتمان ملخاطر القياساملوحد

الفنرة. طوال خارجية جهات من املفروضة رأساملال متطلبات بكافة املجموعة النامت
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رأساملال. 42 )تتمة( إدارة

الرقابي42-1 )تتمة(رأساملال

الرقابي رأساملال وضع يلي للمجموعة في نهاية فنرة التقرير: فيما

20212020

ألفدرهمألفدرهم

رأساملال قاعدة

1,737,3831,737,383رأساملال

269,376269,376احتياطي نظامي 

3,3683,368احتياطي عام

( 61,915)( 71,772)الدخل الشامل ا خر املنراكم 

امللكيةالنرتيب االنتقالي  حقوق على املتوقعة االئتمانية الخسائر لتأمير جزئية إضافة املالية: التقارير إلعداد الدولية للمعايير

األول الشق 2,14646,271العادية

املركزيالخصومات التنظيمية  التعر ملصرفاإلمارات عتبة املبلغ تجاوز املثال سبيل )على --( الجوهري:

( 244,320)( 304,210)خسائر منراكمة 

311311الحصص غير املسيطرة 

الرقابية( االقتطاعات )قبل األول الشق العادية امللكية حقوق 1,636,6021,750,363رأسمال

( 53,382)( 40,177)موجودات غير ملموسة 

األول الشق العادية امللكية حقوق رأسمال 1,596,4251,696,981مجموع

رأساملال من اإلضافي األول 459,125459,125الشق

رأساملال من اإلضافي األول الشق 459,125459,125مجموع

رأساملال من األول الشق 2,055,5502,156,106مجموع

175,059158,761عام مستحقمخصص 

رأساملال من الثاني الشق 175,059158,761مجموع

رأساملال قاعدة 2,230,6092,314,867مجموع

باملخاطر حة املرجا املوجودات

13,686,01212,700,872مخاطر االئتمان 

السوق 9,8388,468مخاطر

1,366,3011,489,725مخاطر التشغيل 

باملخاطر حة املرجا املوجودات 15,062,15114,199,065مجموع

األول الشق العادية امللكية حقوق مال رأس ٪11.95٪60.10نسبة

رأساملال من األول الشق ٪15.18٪13.65نسبة

رأساملال مجموع ٪16.30٪14.78نسبة

تخصيصرأساملال42-2

ات االقتصادية لرأس املال تقوم املجموعة داخليا بأخذ متطلبات التطوير وخطط العمل بعين االعتبار، وتقوم بتحديد املتطلبات القانونية ومتطلبات املخاطر/املتطلب كذلك  

املحفظة في الفائدة أسعار مخاطر مثل املخاطر إن املال. رأس لكفاية الداخلي التقييم لعملية املتكامل اإلطار واملخاطر    ضمن الضغط  ومخاطر  النركز  ومخاطر  البنكية 

رأساملال. لكفاية الداخلي التقييم عملية من جزءا جميعها تمثل السمعة ومخاطر االلناام ومخاطر القانونية واملخاطر االسنراتيجية

على تسعيرها يتم التي االئتمان لطلبات باملخاطر املعدل رأساملال باحتساب املجموعة تقوم أساس املخاطر املعدلة. كما
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املعامالت مع األطراف ذات العالقة .43

رقم الدولي املحاسبي املعيار في الوارد النحو على العالقة األطرافذات تعريف ضمن تندرج ومنشآت شركات مع معامالت املجموعة . "إفصاحات األطراف ذات العالقة" 24تبرم

العالتتمثل األطراف ذات العالقة في الشركات   واألطرافذات الزميلة الشركة مع املعامالت تتم اإلدارة. موظفي وكبار ومساهميها املشتـركة والسيطرة اإلدارة و/أو امللكية قة تحت

وأطرافخارجيين. عمالء مع املماملة للمعامالت نفسالوقت في السائدة الشرو  بنفس
ً
تقريبا األخرى

20212020البنود

ألفدرهمدرهمألف %

التقرير فترة نهاية في األرصدة

شركات تابعة 

5,0095,000عقود الضمانات املالية 

زميلة شركة

للعمالء 3.393,13092,576قرو وسلفيات

أخرى وموجودات مينة 16,91016,910-ذمم

اإلدارة موظفي مجلساإلدارة(كبار أعضاء فيهم )بما

للعمالء 3.017,24513,778-2.85قرو وسلفيات

2.57,3997,722ودائع العمالء 

عالقة ذات أطرافأخرى

للعمالء --قرو وسلفيات

البنوك من مستحقة وأرصدة -135-ودائع

إلى مستحقة وأرصدة 53,11131,501-البنوك ودائع

--ودائع العمالء 

36,75036,730-مقايضات أسعار الفائدة )القيمة االسمية( 

رأساملال من األول الشق 6.5459,125459,125سندات

معامالت خالل فترة التقرير 

زميلة شركة

3,1003,850إيرادات الفوائد 

اإلدارة موظفي مجلساإلدارة(كبار أعضاء فيهم )بما

617519إيرادات الفوائد 

122117مصاريفالفوائد

مجلساإلدارة 81233مصاريفأعضاء

( اإلدارة موظفي كبار 17,78521,166( 1تعويضات

عالقة ذات أطرافأخرى

--إيرادات الفوائد 

--مصاريفالفوائد

رأساملال من األول الشق سندات على مدفوعة --فوائد

)0.75( تتضمن منافع طويلة األجل بمبلغ 1) درهم بمبلغ1.7: 2020مليون الخدمة نهاية ومكافآت درهم( )صفرمليون (. درهمصفر: 2020درهم



95      

املوحدة املالية البيانات   )تتمة(إيضاحاتحول

القطاعات التشغيلية. 44

بهدفتخصتتحدد القطاعات   للمجموعة الرئيسالتنفيذي قبل من املنتظمة للمراجعة تخضع التي مكوناتاملجموعة حول الداخلية أساسالتقارير على يصاملواردالتشغيلية

رقم املالية للتقارير الدولي املعيار بموجب للمجموعة التشغيلية القطاعات تنقسم أدائه. وتقييم قطاع إلى التالي: 8لكل

البنكية للشركات الخدمات▪

الخدمات البنكية لألفراد ▪

الخزينة▪

العقارات▪

أخرى▪

: 2020ديسمبر 31و2021ديسمبر 31فيما يلي معلومات القطاعات املقدمة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة عن القطاعات التشغيلية للسنتين املنتهيتين في 

الخدمات البنكية  

للشركات 

الخدمات البنكية  

املجموع أخرىالعقاراتالخزينة لألفراد

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2021ديسمبر 31السنة املنتهية في 

صافي إيرادات الفوائد من عمالء 

376,075(1,130)271,40255,16050,643خارجيين

-( 15,537)(6,909)17,12547,844( 42,523)الفوائد بين القطاعات صافي إيرادات 

135,964--118,93317,01318إيرادات الرسوم والعموالت 

والعموالت ( 14,820)(9)-( 421)( 12,964)(1,426)مصاريفالرسوم

بالصافي أخرى، تشغيلية 73,7502,0564,4922,15650,976133,430إيرادات

خسائر ومخصصات انخفا  القيمة، 

( 197,457)1,9711,67498( 22,232)178),(968بالصافي 

باستثناء وإدارية عمومية مصاريف

( 260,603)3,270(1,924)( 17,252)( 82,243)( 162,454)االستهالك واإلطفاء 

( 42,034)-(2,824)(2,051)( 19,692)( 17,467)االستهالك واإلطفاء 

الفترة )خسارة( / 37,668130,555(7,827)85,244( 45,777)61,247ربح

2021ديسمبر 31كما في 

13,841,3471,220,1664,859,512251,535601,52820,774,088املوجودات 

13,728,3161,859,7792,296,812394273,89418,159,195املطلوبات 

واملطلوبات املرتبطة بها في قطاع "الخدمات البنكية للشركات".يتم عر  املوجودات غير املتداولة املحتفظ بها للبيع 
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)تتمة(القطاعات التشغيلية . 44

الخدمات البنكية  

للشركات 

الخدمات البنكية  

املجموع أخرىالعقاراتالخزينة لألفراد

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2020ديسمبر 31السنة املنتهية في 

صافي إيرادات الفوائد من عمالء 

417,602(1,045)-284,58570,34463,718خارجيين

-( 14,268)(6,936)21,1255,462(5,383)صافي إيرادات الفوائد بين القطاعات 

161,311--136,63824,64132إيرادات الرسوم والعموالت 

والعموالت ( 15,380)(9)-( 817)( 12,646)(1,908)مصاريفالرسوم

بالصافي أخرى، تشغيلية 39,0753,4573,482130,161415176,590إيرادات

خسائر ومخصصات انخفا  القيمة، 

( 437,001)( 170)( 14,074)1,045( 57,010)( 366,792)بالصافي 

باستثناء وإدارية عمومية مصاريف

( 223,836)7,464(1,238)( 13,203)( 89,709)( 127,150)االستهالك واإلطفاء 

( 40,284)-(3,126)(1,886)( 13,873)( 21,399)االستهالك واإلطفاء 

زميلة شركات نتائج من (5,324)----(5,324)الحصة

------من العمليات املتوقفة الربح

الفترة )خسارة( / 33,678(7,613)57,833104,787( 53,671)( 67,658)ربح

)معاد بيانه(2020ديسمبر 31كما في 

11,151,7041,545,3393,208,539397,268825,67917,128,529املوجودات 

10,592,5722,166,2001,634,619480244,14414,638,015املطلوبات 

العربيةيتم عر  املوجودات غير املتداولة املحتفظ بها   اإلمارات دولة في عملياتها جميع املجموعة نفذت للشركات". البنكية "الخدمات قطاع في بها املرتبطة واملطلوبات للبيع

املتع واملطلوبات للبيع بها املحتفظ املتداولة غير املوجودات عدا فيما املتحدة العربية اإلمارات خارج عمليات أي توجد وال لقة بها.املتحدة،
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تحويالت املوجودات املالية . 45

رقم  موجوداتاملجموعة معامالت ينتج عنها تحويالت لل   تبرم اإليضاح في موضح هو كما أو االعنراف    ،قد يؤدي تحويل األصل املالي إلى استبعاد األصل بأكمله   ،10-28-3املالية.

أو استمرار االعنراف بها. األصل املالي بأكمله واالعنراف باالقنرا  بضمانات   ،سدادها بحصة املجموعة املحتفظ بها في األصل واملطلوبات املرتبطة باملبالغ التي قد يتعين عليها  

مقابل املتحصالت املستلمة.

كامل تحويالت املوجودات املالية التي لم يتم استبعادها بال

مضمونة  ،عندما ال يؤدي التحويل إلى االستبعاد من الدفاتر تمويل معاملة أنه على إليه ُينظر مع أي مقابل مستلم ينتج عنه الناام مقابل. ال يحق للمجموعة استخدام   ،فإنه

فوجوداتهذه امل بموجبها املجموعة استمرت التي شيوًعا األكمر املعامالت أغرا أخرى. ألية املحولة هي: وجوداتي املشاركة في امل املالية

املياانياتفاقيات البيع وإعادة الشراء:▪ في املالية باألوراق االحتفاظ يتم شرائها. بإعادة االلناام بشر  املالية األوراق بيع االتفاقيات هذه بموجب للمجموعة ة  يجوز

امللك ومزايا مخاطر بجميع جوهري بشكل تحتفظاملجموعة حيث ية. يتم املحاسبة عن املقابل املستلم كمطلوبات مالية بالتكلفة املطفأة. العمومية

القيمة العادلةالقيمة الدفترية 

2021202020212020

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

511,873342,939543,610364,931موجودات محولة 

381,257305,000381,257305,000مطلوبات مرتبطة 

130,61637,939162,35359,931صافي املركز 

العرض إعادة -46

تمتلك، عن طريق تسوية دين من قبل أحد العمالء،  استحوذت املجموعة،  2018سنة  خالل   استثمارية أداة وهي ال، دي س ي ايه ايه80على س ي ايه لـ املصدر املال رأس من ٪

االستثمار وصنفت الالحق البيع بهدف حصرًيا ال، للبيع  على أنهدي به محتفظ متداول غير للبيع"أصل به محتفظ متداول غير بأصل مرتبطة "مطلوبات و " بموجب املعيار  "

التقارير إلعداد متوقًعا.  استبعادفإن    ،ومع ذلك ،  5  رقم  املاليةالدولي كان كما يتم لم ايه س ي ايه دي ال وقررت   السيطرة على  أعادت املجموعة تقييم   ،خالل الفنرةو االستثمار

نطاق املعيار الدولي إلعداد    وفقأصل مالي  ( وبالتالي خلصت إلى أن استثمار ايه س ي دي ال في ايه س ي ايه دي ال هو  1-1-26أنها ال تسيطر على ايه س ي دي ال )انظر إيضاح  

املالية رقم9التقارير املالية التقارير إلعداد الدولي للمعيار وفًقا التقاريروفق ال تدخل ضمن نطاق املعيار ويتعين احتسابهااملالية املوجوداتهذه فإن، 5. إلعداد الدولي املعيار

رقم .9املالية

إ املقارنة. املعلومات بيان إعادة مع الكامل، الرجعي األمر نهج باستخدام املالية املوجودات تصنيف في التغيير بتطبيق املجموعة اإلضافية في تطبيق    الجوهريةن األحكام  قامت

السياسات املحاسبية للمجموعة واألمر املالي للتغيير في إعادة البيان مبينة أدناه. 

ايه س ي ايه دي العلىايه س ي دي ال سيطرةتقييم 46-1-1

باملنش80تمتلك املجموعة  الصلة ذات األنشطة توجيه على قادرة غير أنها قررت السيطرة، تقييم املجموعة أجرت عندما ال. دي ايه س ي ايه شركة مال رأس من أة وبالتالي ال ٪

. املنشأةتسيطر على 

أنتيغوا في أرًضا ال دي ايه س ي ايه أبريل، ويلزم تمتلك األر قبل هذه تطوير في البدء وبربودا أنتيغوا حكومة مع التفاقية ألحكام. ال تستطيع املجموعة االمتثال 2023وفًقا

ذاتالتي تمنع اإلماراتيةاملتضمنة في القوانين البنكية  هذه االتفاقية بسبب بعض القيود  األنشطة توجيه على قادرة غير أنها املجموعة قررت لذلك، األر . هذه تطوير من

الدولياملنشأةالصلة لـ ايه س ي ايه دي ال وبالتالي فهي ال تسيطر على  للمعيار وفًقا مالي كأصل ال دي ايه س ي ايه في استثمارها بتصنيف املجموعة قامت التقارير. املالية  إلعداد

.9رقم
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)تتمة(العرضإعادة -46

العرض األثر املالي إلعادة 46-2

أدناه الجدول لفنرات السابقة.تعر  للتأمر من إعادة العر  للكل بند القيمة املعدلةيوضح

ا
ً
سابق هومدرج كما هو معاد عرضه إعادة العرض كما

ألفدرهمألفدرهمألفدرهم

2020يناير 1كما

امللكيةاملوجودات واملطلوباتالتأثير على  وحقوق

العادلة بالقيمة مقاسة مالية أوراق في 50,28680,459130,745استثمارات

-( 93,782)93,782املوجودات غير املتداولة املحتفظ بها للبيع 

18,593,985( 13,323)18,607,308املوجودات التأثير على إجمالي صافي 

للبيع به محتفظ متداول غير بأصل مرتبطة -( 13,323)13,323مطلوبات

16,122,195( 13,323)16,135,518على إجمالي املطلوبات صافي التأثير 

479,666(2,218)481,884االحتياطيات 

( 204,696)2,218( 206,914)الخسائر املنراكمة

امللكيةصافي التأثير  حقوق إجمالي 2,490,514-2,490,514على

2020ديسمبر 31كما

امللكيةاملوجودات واملطلوباتالتأثير على  وحقوق

العادلة بالقيمة مقاسة مالية أوراق في 167,73580,459248,194استثمارات

-( 92,665)92,665املوجودات غير املتداولة املحتفظ بها للبيع 

17,128,529(12,206)17,140,735املوجودات التأثير على إجمالي صافي 

للبيع به محتفظ متداول غير بأصل مرتبطة -( 12,206)12,206مطلوبات

14,638,015(12,206)14,650,221على إجمالي املطلوبات صافي التأثير 

422,556(2,218)424,774االحتياطيات 

( 189,876)2,218( 192,094)الخسائر املنراكمة

امللكيةصافي التأثير  حقوق إجمالي 2,471,790-2,471,790على

بيان الدخل وبيان الدخل الشامل وبيان التدفقات النقدية وربحية السهم. م ينرتب على إعادة العر  أي تأمير على ل

املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة باملوجوداتصافي الربح من إلغاء االعتراف . 47

غيراملوجوداتبعض 2021ديسمبر 31باعت املجموعة خالل السنة املنتهية في  املالية للموجودات الدفنرية القيمة أدناه يلخصالجدول املطفأة. بالتكلفة املقاسة املالية

منوالربحة املطفأة بالتكلفاملقاسةاملعنرف بها  )الخسارة( .إلغاء االعنراف /

االعترافالقيمة الدفترية  إلغاء من )الخسارة( / الربح

2021202020212020

ألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهم

-58,864-69,623قروضوسلفللعمالء
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املعياريتأثير التطبيق األولي إلصالح . 48 سعرالفائدة

املعياريإصالح  التي تتعلق بفي السنة الحالية تعديالت املرحلة الثانية  اعتمدت املجموعة   الفائدة رقمتعديالت على املع  -  سعر املالية التقارير إلعداد الدولي معيار املحاسبة  و   ،9يار

رقمإلعد املعيار الدولي  و   ،39  رقم  الدولي املالية التقارير رقماملعيار الدولي  و   ،7  اد املالية التقارير رقماملعيار الدولي  و   4  إلعداد املالية التقارير . إن تطبيق هذه التعديالت  16  إلعداد

)ُي البنوك بين املعروضة األسعار من التحول آمار عكس من املجموعة ن
ّ
اإليبورمك بديلةبأ (سعر معيارية فائدة "سعار باسم أيًضا إليها ( رالخالية من املخاط   نسب الربح)يشار

في التسبب ذلك، ولكن،  الفنرة السابقة  عر  لم تقم املجموعة بإعادة و تأميرات محاسبية ال توفر معلومات مفيدة ملستخدمي البيانات املالية.  إحدا   دون من
ً
تم تطبيق   ،بدال

مع رجعي بأمر فيبنودالتعديالت في قيد أيةالتعديالت كما امللكية لحقوق .2021يناير 1املناسبة

املجموعةال  عنى
ُ
املعيارية.املجموعة ال تطبق حيث تعديالت املرحلتين األولى والثانية بت الفائدة أسعار مخاطر على التحو  محاسبة

اإليجاريةالتعديالت وتتعلق   إلصالحالالتي تشير إلى معدالت بااللناامات وتخضع املعياريسليبور الفائدة لسنةوالتي تمتد جميعها إلى ما بعد عر اإليجارية االلناامات   2021فنرة

إلصالحالالتي تشير إلى معدالت  وتخضع املعياريليبور الفائدة . سعر

يؤمر تطبيق التعديالت على محاسبة املجموعة بالطريقة التالية:و 

و   عند الفائدة  معدل  معيار  مباشرة إلصالح  كنتيجة  اإليجار  عقد  الجديد  يكونتعديل  بتحديداألساس  مكافًئ  املتعلق  اإليجار السابق،  امدفوعات لألساس تعيداقتصادًيا

اإليجاريةاملجموعة قياس   اإليجارية  بحيث تعكس  االلناامات التغيير في أساس تحديد التدفقات   لذي يعبر عنااملعدلة مخصومة باستخدام معدل الخصم املعدل    املدفوعات

النقدية التعاقدية. 
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االختصارات مسرد

ACADLللتنميةال انتيجوا املحدودةكاريبي

ACDLاملحدودة للتطوير الكاريبي

AEDاملتحدة العربية اإلمارات درهم

AKPIذ.م.م العقارية لالستثمارات الخليجية

ARZAQ )أرزاق القابضة )شركة مساهمة خاصة

AT1األول الشق اإلضافي رأساملال

Basel IIIاإلطار الرقابي الدولي للبنوك3بازل :

CBIش.م.ع الدولي التجاري البنك

CBUAEاملركزي اإلمارات مصرف

CDs شهادات إيداع

CDS مقايضات التخلف عن سداد االئتمان

CEOالرئيس التنفيذي

CET1األول الشق العادية امللكية حقوق

ECL الخسائر االئتمانية املتوقعة

EIR معدل الفائدة الفعلي

EPSالسهمربحية

EURيورو

FVTOCI القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر

FVTPLالخسارة أو الربح خالل من العادلة القيمة

GBP الجنيه اإلسنرليني

IAS املعيار املحاسبي الدولي

IASB مجلس معايير املحاسبة الدولية

IASsاملعايير املحاسبية الدولية

IFB .الشركة الدولية للوساطة املالية ذ.م.م

IFRICاملالية للتقارير الدولية املعايير تفسيرات لجنة

IFRSاملالية للتقارير الدولي املعيار

IFRSsاملالية للتقارير الدولية املعايير

JPY ين ياباني

LGDالسداد التخلففي عن الناتجة الخسارة

LLC محدودةشركة ذات مسؤولية

MURJAN.ذ.م.م العقارية املرجان شركة

OCI الدخل الشامل ا خر

PDاحتمال التخلف عن السداد

POCI موجودات مشنراة أو منشأة انخفضت قيمتها االئتمانية

SCAاملتحدة العربية اإلمارات بدولة والسلع املالية األوراق هيئة

SIC املعايير لجنة تفسيرات

SICR الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

SPPIالدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفوائد على املبالغ األصلية القائمة

SPVمنشأة ذات غر  خاص

T2 الشق الثاني

GCCالخليجي مجلسالتعاون

UAEاملتحدة العربية اإلمارات

USA األمريكيةالواليات املتحدة

TRE.ذ.م.م العقارية تكامل

USD دوالر أمريكي
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