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   مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

   11  اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 

 بيان األرباح أو الخسائر الموحد

 
 ديسمبر   31للسنة المنتهية في   

  2021  2020 
 ما يعادل   ألف درهم   ما يعادل   ألف درهم   
 ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي   إيضاحات  
         

 1,229,220  4,514,924  1,157,589  4,251,824 24 إيرادات الفوائد 
 إيرادات من المنتجات التمويلية 

 واالستثمارية اإلسالمية 
 

25 
 

475,253  129,391  543,477  147,965 

مجموع إيرادات الفوائد واإليرادات من المنتجات  
  التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 

 

4,727,077  

 

 1,286,980  5,058,401  1,377,185 

 ( 574,652)  ( 2,110,697)  ( 409,939)  ( 1,505,704) 26 مصاريف الفوائد 
 ( 73,892)  ( 271,404)  ( 47,886)  ( 175,884) 27 منتجات إسالمية  –توزيعات للمودعين 

 من المنتجات  صافي إيرادات الفوائد واإليرادات
 728,641  2,676,300  829,155  3,045,489  التوزيعات للمودعين  اإلسالمية الصافية من  

 719,449  2,642,536  930,598  3,418,086 28 إيرادات الرسوم والعموالت 
 ( 387,428)  ( 1,423,024)  ( 501,303)  ( 1,841,287) 28 والعموالت مصاريف الرسوم 

 332,021  1,219,512  429,295  1,576,799  صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

         

 87,498  321,380  48,137  176,807 29 صافي إيرادات االستثمار 
 253,491  931,072  274,157  1,006,977 30 إيرادات أخرى، بالصافي 

 1,401,651  5,148,264  1,580,744  5,806,072  اإليرادات التشغيلية 
         

 ( 801,758)  ( 2,944,856)  ( 714,119)  ( 2,622,957) 32 مصاريف عمومية وإدارية 

 599,893  2,203,408  866,625  3,183,115  األرباح التشغيلية قبل االنخفاض في القيمة 
 ( 913,918)  ( 3,356,819)  ( 560,475)  ( 2,058,626) 31 مخصصات االنخفاض في القيمة، بالصافي

 ( 314,025)  ( 1,153,411)  306,150  1,124,489  الربح / )الخسارة( قبل الضريبة 
         

 ( 14,114)  ( 51,840)  ( 13,280)  ( 48,778)  مصروف الضريبة 

 ( 328,139)  ( 1,205,251)  292,870  1,075,711  ربح / )خسارة( السنة 

         

         العائد إلى: 

 ( 347,897)  ( 1,277,826)  272,857  1,002,203  ُماّلك الشركة األم 

 19,758  72,575  20,013  73,508  حصص غير مسيطرة 

  1,075,711  292,870  (1,205,251 )  (328,139 ) 

         

 33 )خسارة( السهم الواحد ربحية / 
5,56 

  درهم 

1,51  

  دوالر أمريكي

(7,09) 

  درهم 

(1,93 ) 

 دوالر أمريكي

 



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

   12  اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 

 بيان الدخل الشامل الموحد 
 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 2021  2020 
 ما يعادل   ألف درهم   ما يعادل   ألف درهم  

   

 ألف دوالر  
      أمريكي

 ألف دوالر  
   أمريكي

        

 ( 328,139)  ( 1,205,251)  292,870  1,075,711 ربح / )خسارة( السنة 

        

        )الخسارة( الشاملة األخرىالدخل / 

        بنود لن يُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو الخسارة: 

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة  
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية(  

  58,631 )ك([  7]إيضاح 

 
 

15,963  (30,966 )  (8,431 ) 
        بنود يُحتمل إعادة تصنيفها الحقاً في الربح أو الخسارة: 

 ( 3,559)  ( 13,072)  ( 6,303)  ( 23,150) التغيرات في احتياطي تحويل العمالت 
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة  

 الدين( العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات  

  ( 232,616) )ك([  7]إيضاح 

 

 

(63,332 )  (73,325 )  (19,963 ) 
الخسارة / )الربح( من أدوات التحوط المصنفة كتحوطات لصافي  

  ( 1,586) االستثمار في العمليات األجنبية 

 

 (432 )  716  196 
 خسارة القيمة العادلة الناشئة   -تحوطات التدفقات النقدية 

  437 )و([ 21خالل السنة ]إيضاح   

 

 120  (4,729 )  (1,288 ) 

 ( 33,045)  ( 121,376)  ( 53,984)  ( 198,284) مجموع الخسارة الشاملة األخرى للسنة 

 ( 361,184)  ( 1,326,627)  238,886  877,427 مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة للسنة 

        

        العائد إلى: 

 ( 378,909)  ( 1,391,731)  215,599  791,895 ُماّلك الشركة األم 
 17,725  65,104  23,287  85,532 حصص غير مسيطرة 

 877,427  238,886  (1,326,627 )  (361,184 ) 



   مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

 13 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 

 

رأس المال  
 المصدر  
  والمدفوع 

 

احتياطيات  
نظامية  
  وقانونية 

 

 

 احتياطي 

  عام 

 

 احتياطي 

 تحويل 

  العمالت 

 

احتياطي إعادة  
  تقييم استثمارات

احتياطي  
 تحوط 

التدفقات  
  النقدية 

 

 

 أرباح

  محتجزة 

حقوق الملكية  
ك   العائدة إلى مالا

  الشركة األم 

 

 حصص 

  غير مسيطرة 

 

 

 

 المجموع 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

                    

 22,242,930  710,348  21,532,582  18,895,583  4,292  ( 273,595)  ( 88,720)  312,000  907,714  1,775,308 2020يناير  1الرصيد في 
 ( 1,205,251)  72,575  ( 1,277,826)  ( 1,277,826)  -  -  -  -  -  - 2020ديسمبر   31الخسارة للسنة المنتهية في 

 ( 121,376)  ( 7,471)  ( 113,905)  -  ( 4,729)  ( 99,564)  ( 9,612)  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى للسنة 

 ( 1,326,627)  65,104  ( 1,391,731)  ( 1,277,826)  ( 4,729)  ( 99,564)  ( 9,612)  -  -  - مجموع الخسارة الشاملة للسنة 
 تحويل من احتياطي إعادة تقييم االستثمارات  

 -  -  -  ( 15,071)  -  15,071  -  -  -  - إلى األرباح المحتجزة    
 -  -  -  ( 4,385)  -  -  -  -  4,385  - تحويل إلى احتياطيات نظامية وقانونية 
 ( 17,772)  ( 17,772)  -  -  -  -  -  -  -  - معامالت مع الحصص غير المسيطرة 

 ( 710,123)  -  ( 710,123)  ( 710,123)  -  -  -  -  -  - )ز([ 21دفع توزيعات أرباح ]إيضاح 

 20,188,408  757,680  19,430,728  16,888,178  ( 437)  ( 358,088)  ( 98,332)  312,000  912,099  1,775,308 2020ديسمبر  31الرصيد في 
 1,075,711  73,508  1,002,203  1,002,203  -  -  -  -  -  - 2021ديسمبر  31الربح للسنة المنتهية في 

 ( 198,285)  12,024  ( 210,309)  -  437  ( 192,962)  ( 17,784)  -  -  - الخسارة / )الدخل( الشامل اآلخر للسنة 

 877,426  85,532  791,894  1,002,203  437  ( 192,962)  ( 17,784)  -  -  - مجموع الدخل الشامل للسنة 
 تحويل من احتياطي إعادة تقييم االستثمارات  

 إلى األرباح المحتجزة    
 

-  

 

-  

 

-  

 

-  3,561  

 

-  (3,561 )  -  -  - 
 -  -  -  ( 100,221)  -  -  -  -  100,221  - تحويل إلى احتياطيات نظامية وقانونية 

 -  -  -  ( 230,790)  -  -  -  -  -  230,790 أسهم المنحة المصدرة خالل السنة 
 5,603    5,603  5,603  -  -  -  -  -  - معاملة مع منشأة خاضعة للسيطرة المشتركة

 ( 14,325)  ( 14,325)  -  -  -  -  -  -  -  - (22معامالت مع الحصص غير المسيطرة )إيضاح 
 ( 32,825)  ( 32,825)  -  -  -  -  -  -  -  - (22دفع توزيعات أرباح )إيضاح 

 21,024,287  796,062  20,228,225  17,561,412  -  ( 547,489)  ( 116,116)  312,000  1,012,320  2,006,098 2021ديسمبر  31الرصيد في 
 



   مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

 14 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 

 بيان التدفقات النقدية الموحد
 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في   

  2021  2020 
 ما يعادل   ألف درهم   ما يعادل   ألف درهم  إيضاحات  

    
 ألف دوالر

      أمريكي
ألف دوالر  

 أمريكي 
         األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 

 ( 314,025)  ( 1,153,411)  306,150  1,124,489  الربح / )الخسارة( قبل الضريبة للسنة 
         تسويات لـ: 

 63,154  231,963  69,580  255,569 32 االستهالك واإلطفاء 
 913,919  3,356,819  560,475  2,058,626 31 مخصصات االنخفاض في القيمة، بالصافي

 ( 2,208)  ( 8,110)  939  3,447 30 ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات 
أرباح غير محققة من موجودات مالية أخرى محتفظ  

 بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

29 
 

 (8,521 )  (2,320 )  (9,564 )  (2,604 ) 
 6,500  23,876  ( 3,571)  ( 13,114) 30 الستثمارات عقاريةتعديالت القيمة العادلة 

صافي األرباح المحققة من بيع موجودات مالية  
أخرى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة 
 

29 
 

 (28,305 )  (7,706 )  (43,145 )  (11,747 ) 
إيرادات توزيعات أرباح من موجودات مالية أخرى  

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  مقاسة 
 اآلخر

 
29 

 
 (21,337 )  (5,809 )  (24,961 )  (6,796 ) 

صافي األرباح المحققة من بيع موجودات مالية  
أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة/ بالقيمة العادلة من  

 خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

29 

 
 

 (117,603 )  (32,018 )  (242,328 )  (65,976 ) 
 ( 2,276)  ( 8,359)  ( 1,930)  ( 7,090)  من خسارة شركة زميلة حصة 

 5,337  19,602  ( 8,365)  ( 30,724) 30 )ربح( / خسارة غير محققة من المشتقات
 التدفقات النقدية التشغيلية قبل الضريبة 

 ت  المدفوعة والتغيرات في الموجودا
  والمطلوبات التشغيلية 

 
 

3,215,437  875,425  2,142,382  583,278 

 ( 14,114)  ( 51,840)  ( 13,280)  ( 48,778)  ضريبة مدفوعة 
         

         التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
النقص / )الزيادة( في الودائع لدى البنوك 

 ( 94,460)  ( 346,953)  1,187,989  4,363,482  المركزية 
 واألرصدة المستحقةالزيادة في الودائع 

  من البنوك بعد ثالثة أشهر  
 

(4,029,531 )  
 

(1,097,068 )  (309,339 )  (84,220 ) 
)الزيادة( / النقص في القروض والسلفيات المقاسة 

  بالتكلفة المطفأة
 

 (10,926,602 )  
 

(2,974,844 )  
 
  1,755,721  478,007 

واالستثمارية الزيادة في المنتجات التمويلية 
 ( 27,892)  ( 102,448)  ( 267,926)  ( 984,092)  اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة 

 ( 83,311)  ( 306,002)  52,261  191,954  النقص / )الزيادة( في موجودات إعادة التأمين 
 ( 296,546)  ( 1,089,214)  59,769  219,532  النقص/ )الزيادة( في الموجودات األخرى

)الزيادة( / )النقص( في الموجودات المالية 
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

  الخسارة 
 

(783,251 )  (213,246 )  3,893  1,060 

 327,031  1,201,186  119,636  39,4244  الزيادة في اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك
 ( 17,315)  ( 63,599)  2,933,550  10,774,929  العمالء الزيادة / )النقص( في ودائع 

 ( 720,037)  ( 2,644,695)  666,356  2,447,522  الزيادة / )النقص( في الودائع اإلسالمية للعمالء 
 996,429  3,659,885  1,285,626  4,722,106  الزيادة في الودائع واألرصدة المستحقة إلى البنوك 

 134,493  493,990  ( 49,327)  ( 181,177)  الزيادة في مطلوبات عقود التأمين )النقص( / 
 233,692  858,350  32,789  120,435  الزيادة في المطلوبات األخرى 

 1,416,095  5,201,317  2,597,710  9,541,390  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
 



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

 15 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 

 )تابع(  بيان التدفقات النقدية الموحد
 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في   

  2021  2020 
 ما يعادل    ألف درهم   ما يعادل    ألف درهم  إيضاحات  

    

 ألف دوالر  
      أمريكي

ألف دوالر  
   أمريكي

         التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 ( 91,604)  ( 336,461)  ( 35,180)  ( 129,216) 12 شراء ممتلكات ومعدات 
 ( 37,427)  ( 137,468)  ( 22,406)  ( 82,298) 13 شراء موجودات غير ملموسة 

 31,990  117,500  393  1,441  ممتلكات ومعدات متحصالت من بيع 
شراء موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة أو  

  ( 40,877,370)  بالتكلفة المطفأة 

 
(11,129,151 )  (12,740,338 )  (3,468,646 ) 

متحصالت من بيع موجودات مالية أخرى مقاسة  
  بالقيمة العادلة أو بالتكلفة المطفأة 

 
34,330,239  

 

 9,346,648  8,885,295  2,419,084 
إيرادات توزيعات أرباح من موجودات مالية أخرى  

 مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

29 21,337  5,809  24,961  6,796 
 -  -  ( 3,761)  ( 13,813)  استثمار في شركة زميلة 

 ( 1,139,807)  ( 4,186,511)  ( 1,837,648)  ( 6,749,680)  األنشطة االستثمارية صافي النقد المستخدم في 

         
         التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 ( 4,839)  ( 17,772)  ( 3,900)  ( 14,325)  معامالت مع الحصص غير المسيطرة 

 ( 193,336)  ( 710,123)  ( 8,937)  ( 32,825)  توزيعات أرباح مدفوعة 
 641,236  2,355,258  -  -  سندات متوسطة األجل مصدرة 
 ( 1,246,385)  ( 4,577,973)  ( 626,442)  ( 2,300,922)  سندات متوسطة األجل مستردة 

 ( 803,324)  ( 2,950,610)  ( 639,279)  ( 2,348,072)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

         
 ( 527,036)  ( 1,935,804)  120,783  443,638  صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه 

 2,617  9,613  4,842  17,784  صافي فروق الصرف األجنبي 
 6,198,423  22,766,807  5,674,004  20,840,616  يناير  1النقد وما في حكمه في 

 5,674,004  20,840,616  5,799,629  21,302,038 35 ديسمبر  31النقد وما في حكمه في 

 



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

   2021ديسمبر   31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  

16 

 

 معلومات عامة  1
 

بموجب المرسـوم الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة   1967تأسس بنك المشـرق ش.م.ع )"البنك"( في إمارة دبي عام  
البنكية  والخدمات  االستثمارية  البنكية  والخدمات  التجارية  البنكية  والخدمات  لألفراد  البنكية  الخدمات  البنك  ويقدم  دبي. 

من خالل فروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت    اإلسالمية وأنشطة الوساطة وإدارة الموجودات
 ومصر وهونج كونج والهند وقطر والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.  

 

باسم   "المجموعة"( كما هو تتضمن البيانات المالية الموحدة المرفقة أنشطة البنك والشركات التابعة له )يشار إليهم معاً 
 . 36مبين في اإليضاح 

 

 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.1250إن عنوان المكتب المسجل للبنك هو ص. ب. 
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  2
 

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

تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ  
المالية المعدلة،  ، في هذه البيانات المالية الموحدة. ولم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية للتقارير  2021يناير    1في أو بعد  

 باستثناء ما هو مذكور، أي تأثيـر جوهري على المبالغ المعروضة للسنتين الحالية والسابقة. 
 

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

تعالج تعديالت المرحلة الثانية القضايا التي تنشأ عن تنفيذ   -   16والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    4رقم  
  اإلصالحات، بما في ذلك استبدال معيار واحد بآخر بديل. تغطي التعديالت المجاالت التالية:

 

   عن التغيرات في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إلصالح معدل إيبور: لألدوات المحاسبة
التي ينطبق عليها قياس التكلفة المطفأة، تتطلب التعديالت من الكيانات، كوسيلة عملية، المحاسبة عن  

ائد بين البنوك )إيبور(  التغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إصالح سعر الفائدة الس
الفقرة ب في  الواردة  التوجيهات  باستخدام  الفعلي  الفائدة  معدل  تحديث  المعيار    5-4-5عن طريق  من 

. ونتيجة لذلك، ال يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر فورية. تنطبق هذه 9الدولي للتقارير المالية رقم  
قدر الضروري كنتيجة مباشرة إلصالح معدل إيبور الطريقة العملية فقط على مثل هذا التغيير وفقط بال

وعندما يكون األساس الجديد مكافئ اقتصاديًا لألساس السابق. يتعين على شركات التأمين التي تطبق  
أيًضا تطبيق نفس الوسيلة العملية. تم تعديل   9اإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

أيًضا ليتطلب من المستأجرين استخدام وسيلة عملية مماثلة عند    16المالية رقم    المعيار الدولي للتقارير
المحاسبة عن تعديالت عقود اإليجار التي تغير أساس تحديد دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة إلصالح 

   معدل إيبور.
 

 قات التحوط: تتطلب تاريخ انتهاء إعفاء المرحلة األولى لمكونات المخاطر غير المحددة تعاقديًا في عال
المرحلة األولى  التوقف على أساس مستقبلي عن تطبيق إعفاءات  المنشأة  الثانية من  المرحلة  تعديالت 
المحدد   المخاطر غير  تغييرات على مكونات  إجراء  عند  تعاقديًا  المحددة  المخاطر غير  على مكونات 

تقديم تاريخ انتهاء في تعديالت المرحلة األولى تعاقديًا، أو عندما تتوقف عالقة التحوط، أيهما أسبق. لم يتم  
 لمكونات المخاطر. 

  



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

   2021ديسمبر   31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  

17 

 

 )تابع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 2
 

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

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

 16والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4رقم 
 

 قتة إضافية من تطبيق متطلبات محاسبة التحوط المحددة: توفر تعديالت المرحلة الثانية استثناءات مؤ
بعض اإلعفاءات المؤقتة اإلضافية من تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي  

بإصالح على عالقات التحوط المتأثرة بشكل مباشر    9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    39رقم  
   معدل إيبور.

 

   تتعلق بإصالح معدل إيبور: تتطلب التعديالت   7إفصاحات إضافية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم
( كيفية إدارة المنشأة للتحول إلى معدالت معيارية بديلة، ومدى تقدمها والمخاطر 1اإلفصاح عن: )

ات وغير المشتقات التي لم يتم تحويلها بعد، ( معلومات كمية حول المشتق2الناشئة عن هذا التحول، و)
و) الجوهري،  المعياري  الفائدة  معدل  إدارة 3مصنفة حسب  استراتيجية  في  تغييرات  ألية  ( وصف 

 المخاطر نتيجة إلصالح معدل إيبور.
 

 من البيانات المالية لمعرفة تأثير إصالح معدل إيبور على المجموعة.  144راجع الصفحة 
 

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

للت الدولي  المعيار  على  الدولية تعديالً  المحاسبة  المالية رقم  مجلس معايير  الذي يوفر وسيلة عملية    16قارير 
هو تعديل لعقد اإليجار. في    19-اختيارية للمستأجرين لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس كوفيد

العملية من  2021مارس    31 الوسيلة  لتمديد تاريخ  إضافياً  الدولية تعديالً  المحاسبة    30، نشر مجلس معايير 
. يمكن للمستأجرين اختيار حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة االحتساب  2022يونيو  30لى إ  2021يونيو 

إذا لم يكن هنالك تعديالت على عقد اإليجار. في كثير من الحاالت، سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات  
 تخفيض الدفعات. إيجار متغيرة في الفترة )الفترات( التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى
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 )تابع(  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 2

 

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

 

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

 

 والتعديالت والتفسيرات الجديدة المعايير 

سارية المفعول على  
 الفترات السنوية التي 

 تبدأ في أو بعد
  

رقم   المالية  للتقارير  الدولي  التأمين"  17المعيار  أنهى 2017مايو    18في    -، "عقود   ،
مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه الطويل لوضع معيار محاسبي حول عقود التأمين  

  17"عقود التأمين". يحل المعيار الدولي رقم    17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  وأصدر  
والذي يسمح حالياً بالعديد من الممارسات. سيؤدي   4محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

إلى تغيير كبير في المحاسبة لدى جميع المنشآت التي تصدر عقود    17المعيار الدولي رقم  
وعقود استثمار تشمل ميزة المشاركة االختيارية. ينطبق المعيار على الفترات السنوية تأمين  

ويسمح بالتطبيق المبكر إذا كان متزامناً مع تطبيق المعيار    2023يناير    1التي تبدأ في أو بعد  
 "اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير  15الدولي للتقارير المالية رقم  

نموذج قياس حالي حيث يعاد   17"األدوات المالية". يتطلب المعيار الدولي رقم    9المالية رقم  
المرجحة   النقدية  التدفقات  أسس  على  القياس  ويعتمد  تقرير.  فترة  كل  في  التقديرات  قياس 
المخصومة وتعديل للمخاطر وهامش الخدمات التعاقدية الذي يمثل أرباح العقد غير المكتسبة. 

أسلوب تخصيص مبّسط لألقساط يُسمح به لاللتزامات على مدار فترة التغطية المتبقية   وهناك
إذا أتاح هذا األسلوب طريقة قياس غير مختلفة جوهرياً عن النموذج العام أو إذا كانت فترة 
أسس  باالعتماد على  المتكبدة  المطالبات  قياس  ذلك، يجب  أقل. ومع  أو  لسنة  تمتد  التغطية 

 قدية المرجحة والمعدلة بالمخاطر والمخصومة. التدفقات الن

 
رقم   المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  لتطبيق  يكون  أن  اإلدارة  المبالغ   17تتوقع  على  تأثير 

التأمين   بعقود  يتعلق  فيما  الموحدة  المالية  البيانات  هذه  في  الواردة  واإلفصاحات  المدرجة 
المحتفظ   التأمين  تقدير معقول الصادرة وعقود إعادة  العملي تقديم  بها. ومع ذلك، ليس من 

آلثار تطبيق هذا المعيار حتى تقوم المجموعة بعمل مراجعة مفصلة. أكملت اإلدارة تحليل  
الجديد أعاله   المعيار  لتأثير  المعيار وهي بصدد إجراء تقييم مفصل  الفجوة فيما يتعلق بهذا 

للطبيعة قصيرة األجل لغالبية العقود الصادرة    على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. نظًرا
عن المجموعة، سيتم تطبيق نموذج نهج توزيع األقساط وسيتم تطبيق النموذج العام / نموذج 
نهج الرسوم المتغيرة على عقود التأمين التي ال تفي بمعايير االستحقاق الخاصة بنهج توزيع 

 األقساط.

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

 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 

سارية المفعول على  
الفترات السنوية التي 

 تبدأ في أو بعد
  

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

، "عرض البيانات المالية" أن المطلوبات تصنف إما 1المحاسبي الدولي رقم  
كمطلوبات متداولة أو غير متداولة، اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة 
التقرير. ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة بعد تاريخ التقرير 

)على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق تعهد(. يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه  
 عند اإلشارة إلى "تسوية" التزام.   1المعيار المحاسبي الدولي رقم 

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

مؤجلة حتى الفترات  
المحاسبية التي ال تبدأ 

 2024يناير  1قبل 

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

، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
16 

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

حول اإلطار المفاهيمي إلعداد   3ار الدولي للتقارير المالية رقم مرجعاً في المعي
 التقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية لعمليات اندماج األعمال.

 
"الممتلكات والمنشآت   16تحظر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

نشآت والمعدات المبالغ والمعدات" على الشركة أن تقتطع من تكلفة الممتلكات والم
المستلمة من بيع األصناف المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل الستخدامه المقصود.  
وبدالً من ذلك، ستعترف الشركة بمتحصالت البيع والتكلفة ذات الصلة في الربح أو  

 الخسارة. 
 

، "المخصصات والمطلوبات 37تحدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 لطارئة ا

 والموجودات المحتملة" التكاليف التي تأخذها الشركة في عين االعتبار عند
 تقييم ما إذا كان العقد سيكون خاسًرا. 

 
  9تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

لتقارير المالية رقم  "األدوات المالية" واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي ل
 "عقود اإليجار". 16
 

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

 2022يناير  1
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 )تابع(  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 2

 

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

 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 

سارية المفعول على  
الفترات السنوية التي 

 تبدأ في أو بعد
  

رقم   • الدولي  المحاسبي  المعيار  على  الطفيفة  رقم  وبيان    1التعديالت   2الممارسة 
تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسات    -  8والمعيار المحاسبي الدولي رقم  

المحاسبية ومساعدة مستخدمي البيانات المالية على التمييز بين التغييرات في التقديرات 
 المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية.

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

 للمجموعة. 

 2023يناير  1

  

رقم   • الدولي  المحاسبي  المعيار  على  الصلة   -  12التعديل  ذات  المؤجلة  الضريبة 
واحدة   معاملة  عن  الناشئة  والمطلوبات  من   -بالموجودات  التعديالت  هذه  تتطلب 

الشركات االعتراف بالضريبة المؤجلة على المعامالت التي، عند االعتراف المبدئي، 
 المؤقتة الخاضعة للضريبة والقابلة للخصم. تؤدي إلى نشوء مبالغ متساوية من الفروق  

 2023يناير  1

 

أو   المنشورة  المعايير  على  تعديالت  أو  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  من  ذات صلة  أخرى  جديدة  معايير  هناك  ليس 
تسري للمرة األولى على  تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية قد تم إصدارها ولكنها ال  

وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة    2021يناير    1السنة المالية للمجموعة التي تبدأ في  
 للمجموعة. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 بيان االلتزام  3-1
 

الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة لقد تم إعداد البيانات المالية  
 الدولية وأحكام القوانين النافذة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
العربية أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات  ب  تلتزم، أن  2021ديسمبر    31يجب على المجموعة، للسنة المنتهية في  

 المعّدل.   2015لسنة   2المتحدة رقم 
 

سبتمبر    20بتاريخ  )"قانون الشركات"(    2021لسنة    32تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  
بتاريخ  2021 التنفيذ  التعديالت حيز  دخلت  وقد  اإلمارات   والذي  2022يناير    2،  لدولة  االتحادي  القانون  العربية لغى 

بأحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم    تلتزم  يجب على المجموعة أن.  2015لسنة    2رقم  المتحدة  
 .2022يناير  2خالل اثنا عشر شهرا من تاريخ  2021لسنة  32

 

 أساس اإلعداد  3-2
 

المالية الموحدة للمجموعة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء بعض األدوات المالية بما في ذلك المشتقات تم إعداد البيانات  
 واالستثمارات العقارية واالحتياطيات للوثائق المرتبطة بوحدات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. 

 

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

يتم عرض البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )الدرهم اإلماراتي( ويتم تقريب جميع القيم إلى أقرب  
 ألف درهم، ما لم يذكر خالف ذلك.

 

ت إعداد البيانات المالية الموحدة  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة تتوافق مع سياسا
 . 2020ديسمبر   31السنوية المدققة للسنة المنتهية في 

 
 إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه:
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   أساس التوحيد 3-3

 
للبنك   المالية  البيانات  الموحدة  المالية  البيانات  السيطرة تتضمن  التابعة. وتتحقق  والكيانات الخاضعة لسيطرته وشركاته 

 عندما يكون البنك:
 

  لديه سلطة على الكيان المستثمر فيه. •
  يكون معرضاً لعائدات متغيرة أو يمتلك حقوقاً من جّراء مشاركته في الكيان المستثمر فيه. •
 للتأثير على حجم عوائد المستثمر. لديه القدرة على استخدام السلطة على الكيان المستثمر فيه  •

 
تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الكيان المستثمر فيه إذا كانت الوقائع والظروف تشير إلى وجود تغييرات على  

 عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المذكورة أعاله. 
 

ة في الكيان المستثمر فيه، فإننا تتمتع بالسلطة على  عندما تكون حقوق التصويت لدى المجموعة أقل من حقوق األغلبي
بالكيان  الصلة  ذات  األنشطة  العملية على توجيه  القدرة  كافية تمنحها  فيه عندما تمتلك حقوق تصويت  المستثمر  الكيان 

ذا كانت المستثمر فيه من جانب واحد. تنظر المجموعة في جميع الوقائع والظروف ذات العالقة عند قيامها بتقييم ما إ
 حقوق التصويت التي تملكها كافية لكي تمنحها السلطة على الكيان المستثمر فيه أم ال، ويشمل ذلك: 

 

حجم ما تملكه المجموعة من حقوق تصويت مقابل حجم ما يملكه حملة حقوق التصويت اآلخرين وتوزيعها فيما  •
 بينهم.

 اآلخرين واألطراف األخرى.  حقوق التصويت المحتملة المملوكة للمجموعة وأصحاب األصوات •
 الحقوق الناشئة من اتفاقيات تعاقدية أخرى.  •
أي وقائع أو ظروف أخرى تشير إلى أن المجموعة قادرة، أو غير قادرة، في الوقت الحالي على توجيه األنشطة  •

 سابقة.ذات الصلة حين يقتضي األمر اتخاذ القرارات، بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين ال
 
يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما يحصل البنك على حق السيطرة على الشركة التابعة و/أو يتوقف التوحيد عندما يفقد البنك 
السيطرة عليها. وعلى وجه التحديد، فإن إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة  

سائر الموحد اعتباراً من التاريخ الذي يكتسب فيه البنك حق السيطرة على الشركة التابعة تُدرج في بيان األرباح أو الخ
  حتى تاريخ انتهاء سيطرة البنك عليها.

 
تُعزى األرباح أو الخسائر لكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي المجموعة والحصص غير المسيطرة. 

الشامل للشركات التابعة إلى مالكي البنك وإلى الحصص غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى  كما يُعزى إجمالي الدخل  
 عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة. 

 
وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة حتى تتوافق سياساتها المحاسبية مع السياسات  

استبع ويتم  للمجموعة.  والتدفقات  المحاسبية  والمصاريف  واإليرادات  الملكية  وحقوق  والمطلوبات  الموجودات  جميع  اد 
 النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.
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 الشركات التابعة الحاليةالتغيرات في حصص ملكية المجموعة في 
 

تُحتسب التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان المجموعة سيطرتها على 
الشركات التابعة كمعامالت لحقوق الملكية. ويتم تعديل القيم الدفترية لحصص المجموعة وكذلك الحصص غير المسيطرة 

الحصص في الشركات التابعة. كما يتم إدراج أي فرق بين القيمة التي يتم بها تعديل الحصص  بما يعكس أثر التغيرات في  
 غير المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المقبوض مباشرة في حقوق الملكية ويُنسب إلى مساهمي الشركة األم. 

 

فقدا  إلى  تابعة  أي شركة  في  المجموعة  ملكية  في حصة  تغير  أي  أدى  إيقاف إذا  يتم  التابعة،  الشركة  على  السيطرة  ن 
االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة بما في ذلك أي شهرة. ويعاد كذلك تصنيف المبالغ التي سبق تسجيلها في  

 المحتجزة.   الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بهذه المنشأة إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد أو يتم نقلها مباشرة إلى األرباح
 

كما يُعاد قياس أي حصة مستبقاة من حصص حقوق الملكية في المنشأة بالقيمة العادلة. إن الفرق بين القيمة الدفترية للحصة  
 المستبقاة في تاريخ فقدان السيطرة وقيمتها العادلة يتم تسجيله في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 

 

يتم االحتفاظ به في الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقدان السيطرة على أنها القيمة   تعتبر القيمة العادلة لالستثمار الذي
"األدوات    9العادلة عند االعتراف المبدئي وذلك لغرض المحاسبة الالحقة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 ر في شركة زميلة أو مشروع مشترك. المالية" أو، عند االقتضاء، التكلفة عند االعتراف المبدئي باالستثما
 

 اندماجات األعمال
 

تتم محاسبة عمليات االستحواذ على األعمال التجارية باستخدام طريقة الشراء. ويتم قياس المقابل المحول ضمن اندماج 
قبل   من  المحولة  للموجودات  العادلة  القيم  مجموع  أنه  على  احتسابه  ويتم  العادلة،  بالقيمة  بتاريخ األعمال  المجمـوعة 

االستحواذ، والمطلوبات التي تتحملها المجمـوعة إلى مالكي المنشأة المستحوذ عليها السابقين، وحصص حقوق الملكية 
التي أصدرتها المجموعة في مقابل السيطرة على المنشأة المستحوذ عليها. وبشكٍل عام، يتم االعتـراف بالتكاليف المتعلقة 

 أو الخسائر عند تكبدها. باالستحواذ في األرباح
 

يتم مبدئياً قياس الموجودات المحددة المستحوذ عليها وكذلك المطلوبات وااللتزامات المحتملة المحّملة عن اندماج األعمال،  
باستثناء بعض الحاالت المحدودة، بقيمها العادلة بتاريخ االستحواذ. تعترف المجموعة، على أساس كل عملية استحواذ  

ب للحصة غير  على حدة،  المتناسبة  بالحصة  أو  العادلة  بالقيمة  إما  المستحوذ عليها  الشركة  في  أي حصة غير مسيطرة 
 المسيطرة من صافي الموجودات المحددة في الشركة المستحوذ عليها.
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 )تابع( اندماجات األعمال 
 

 إن الزيادة في 
 

 المقابل المحول،  •
 وقيمة أي حصة غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها، •
 والقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألي حصة سابقة في حقوق ملكية الشركة المستحوذ عليها،  •

 
إدراجها تحت بند الشهرة. وفي حال كانت هذه المبالغ عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها يتم  

أقل من القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها، يتم احتساب الفرق مباشرةً في بيان األرباح أو الخسائر  
 الموحد كشراء بالمقايضة.

 
المبالغ المستحقة في المستقبل إلى قيمتها الحالية كما في عندما يتم تأجيل تسوية أي جزء من المقابل النقدي، يتم خصم  

تاريخ التبادل. ويكون معدل الخصم المستخدم معدل االقتراض اإلضافي للمنشأة، وهو المعدل الذي يمكن الحصول عليه  
 في اقتراض مماثل من ممول مستقل بموجب أحكام وشروط مماثلة. 

 
و المطلوبات المالية. ويُعاد قياس المبالغ المصنفة ضمن المطلوبات المالية  يصنف المقابل المحتمل ضمن حقوق الملكية أ

 الحقاً بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في حساب الربح أو الخسارة. 
 

ابقاً للشركة  في حال تم إجراء اندماج األعمال على مراحل، فإن القيمة الدفترية بتاريخ االستحواذ للحصص المملوكة س
المستحوذة في الشركة المستحوذ عليها تتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. ويتم االعتراف بأي أرباح أو  

 خسائر ناتجة عن عملية إعادة القياس في حساب األرباح أو الخسائر.
 

 استثمار في مشروع مشترك 
 

المشترك هو ترتيب مشترك تمتلك بموج  المشترك  المشروع  الترتيب  المشتركة على  بالسيطرة  تتمتع  التي  به األطراف 
حقوقاً في صافي موجودات المشروع المشترك. أما السيطرة المشتركة فتنشأ عن االتفاق التعاقدي بتقاسم السيطرة على  

ة األطراف المشاركة في  ترتيب ما، وال تدخل حيز التنفيذ إال عندما تستدعي القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافق
 السيطرة باإلجماع. 

 

بموجب طريقة حقوق الملكية، تحتسب االستثمارات مبدئياً بالتكلفة ثم يتم تعديلها بعد ذلك الحتساب حصة المجموعة في  
أرباح أو خسائر المستثمر الناتجة بعد االستحواذ في األرباح أو الخسائر، وكذلك احتساب حصة المجموعة في الحركات 

ي الدخل الشامل اآلخر الخاص بالمستثمر في الدخل الشامل اآلخر. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح المقبوضة أو  ف
 المدينة من شركات زميلة أو مشاريع مشتركة كتخفيض في القيمة الدفترية لالستثمار.
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 )تابع(استثمار في مشروع مشترك 
 

عندما تكون حصة المجموعة من خسائر االستثمار المحتسب بطريقة حقوق الملكية مساوية لحصتها في االستثمار أو زائدة 
عنها، بما في ذلك أي ذمم مدينة أخرى غير مضمونة، فإن الشركة ال تسجل أي خسائر أخرى، إال إذا كانت قد تكبدت  

 ات أو أجرت دفعات بالنيابة عن المنشأة األخرى. التزام
 

حصة   بقدر  المشتركة  والمشاريع  الزميلة  وشركاتها  المجموعة  بين  المعامالت  من  المحققة  غير  األرباح  استبعاد  يتم 
 المجموعة في هذه المنشآت. كما يتم استبعاد الخسائر 

 
المحول. تم تغيير السياسات المحاسبية للشركات   انخفاض في قيمة األصلغير المحققة ما لم تقدم المعاملة دليالً على وجود  

 لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.  التابعة عند الضرورة
 

عندما تفقد المجموعة السيطرة على منشأة ما، فإن أي حقوق محتفظ بها في المشاريع المشتركة أو الشركات يُعاد قياسها 
عادلة في تاريخ فقدان السيطرة، مع االعتراف بالتغيير في القيمة الدفترية ضمن بيان الدخل الشامل. وتصبح القيمة  بالقيمة ال

العادلة هي القيمة الدفترية المبدئية ألغراض االحتساب الالحق للحقوق المحتفظ بها كمشروع مشترك. وباإلضافة إلى  
الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك المنشأة أو الشركات كما لو تم   ذلك، يتم احتساب أي مبالغ سبق االعتراف بها في

االحتفاظ   في مشروع مشترك مع  الملكية  تخفيض  تم  إذا  الصلة بشكل مباشر.  ذات  المطلوبات  أو  الموجودات  استبعاد 
دخل الشامل اآلخر إلى  بالسيطرة المشتركة، يتم إعادة تصنيف الحصة المتناسبة فقط من المبالغ المعترف بها سابقًا في ال

 بيان األرباح أو الخسائر حيثما كان ذلك مناسبًا.
 

 الشهرة  3-4
 
الناشئة من االستحواذ على األعمال بالتكلفة كما هي محددة في تاريخ االستحواذ على هذه األعمال   الشهرة  يتم تحميل 

المتراكمة، إن وجدت. وألغراض فحص االنخفاض في القيمة،  أعاله( ناقصاً خسائر انخفاض القيمة    3-3)انظر اإليضاح  
فإنه يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من وحدات توليد النقد )أو مجموعات وحدات توليد النقد( لدى المجموعة التي يتوقع 

  أن تستفيد من عملية االندماج.
 

االنخفاض في قيمتها سنوياً، أو على نحو أكثر تكراراً،  يتم فحص وحدة توليد النقد التي تم تخصيص الشهرة لها لتحري  
عندما يكون هناك مؤشر على احتمال انخفاض قيمة الوحدة. إذا كان المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد أقل من قيمته 

على الوحدة ثم إلى  الدفترية، فإنه يتم تخصيص خسارة انخفاض القيمة أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة  
الموجودات األخرى للوحدة بالتناسب بناًء على القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة. يتم تسجيل أي خسارة انخفاض في  
قيمة الشهرة مباشرةً في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. وال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها للشهرة  

   في الفترات الالحقة.
 
المرتبط بالشهرة عند تحديد األرباح أو الخسائر من   المبلغ  النقد ذات الصلة، فإنه يتم تضمين  عند استبعاد وحدة توليد 

   االستبعاد.
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 االعتراف باإليرادات    3-5

 
 إيرادات ومصاريف الفوائد  ( أ ) 

 
الفوائد لجميع األدوات المالية المحملة بالفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي )راجع  تحتسب إيرادات ومصاريف  

( على إجمالي القيمة الدفترية لألداة المالية، باستثناء الموجودات المالية التي تعرضت فيما بعد النخفاض 1-14-3اإليضاح  
اب إيرادات الفوائد الخاصة بها من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي  في قيمتها االئتمانية )أو المرحلة الثالثة(، والتي يتم حس

على التكلفة المطفأة )أي بالصافي من مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة( ويتم االعتراف بها في "إيرادات الفوائد" 
 و"مصاريف الفوائد" في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 

 
 واالستثمارية اإلسالمية إيرادات من المنتجات التمويلية  ( ب ) 

 
 20-3سياسة المجموعة حول االعتراف باإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية مبينة في اإليضاح  

(3). 
 

 إيرادات ومصاريف الرسوم والعموالت  ( ج ) 
 

مها لعمالئها. ويمكن تحقق المجموعة إيراداتها من الرسوم والعموالت من خالل مجموعة متنوعة من الخدمات التي تقد
 تقسيم إيرادات الرسوم إلى فئتين كما يلي:

 
الرسوم المحققة من الخدمات المقدمة على مدى أي فترة زمنية وتستحق خالل تلك الفترة. وتتضمن هذه الرسوم   ( 1)

رسوم   إن  األخرى.  واالستشارية  اإلدارية  الخدمات  ورسوم  والحفظ  الموجودات  وإدارة  العموالت  إيرادات 
التزامات القروض التي يُرّجح سحبها والرسوم المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية األخرى يتم تأجيلها )مع أي تكاليف 
المرّجح أن يتم  الفعلي على القرض. عندما يكون من غير  الفائدة  إضافية( ويتم االعتراف بها كتعديل لمعدل 

 ى مدى فترة االلتزام على أساس القسط الثابت. سحب أي قرض، فإنه يتم تسجيل رسوم التزامات االقتراض عل
 

الرسوم الناشئة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض عن معاملة ما لصالح طرف ثالث، مثل ترتيب شراء  ( 2)
أسهم أو أوراق مالية أخرى أو شراء أو بيع شركات، ويتم تسجيلها عند االنتهاء من المعاملة األساسية. يتم تسجيل  

 اتها التي ترتبط بأداء معين بعد استيفاء معايير المعاملة.الرسوم أو مكون
 

 إيرادات توزيعات األرباح  ( د ) 
 
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عندما ينشأ حق المجموعة  

ية على المجموعة ويُمكن قياس قيمة اإليراد قياًسا  في استالم توزيعات األرباح )شريطة أن يُحتمل تدفق المنافع االقتصاد
   موثوقًا به(.
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 إيرادات عقود التأمين وإيرادات عموالت التأمين  )هـ(
 

الزمنية على مدى فترة التغطية لبوليصة التأمين. إن  يتم االعتراف باألقساط كإيرادات )أقساط مكتسبة( بطريقة النسبة  
الجزء المقبوض من األقساط فيما يتعلق بالعقود النافذة المتصلة بالمخاطر السارية بنهاية تاريخ التقرير يتم بيانه ضمن  

 المطلوبات كأقساط غير مكتسبة.
 

 البوالص وفي تواريخ االستحقاق الالحقة. يتم االعتراف بأقساط بوالص التأمين على الحياة في تاريخ تحرير 
 
يتم االعتراف بإيرادات عموالت التأمين عندما يتم تحرير بوالص التأمين بناًء على الشروط والنسب المتفق عليها مع  

 شركات إعادة التأمين. 
 

 األرباح أو الخسائر من استرداد القروض متوسطة األجل ( و ) 
 

الدفترية لاللتزام في  تمثل األرباح أو الخسائر من   المبلغ المدفوع والقيمة  القروض متوسطة األجل الفرق بين  استرداد 
 تاريخ االسترداد. 

 
 إيرادات اإليجار )ز(

 
القسط   أساس  إيجارات تشغيلية على  المؤجرة بموجب عقود  العقارية  اإليجار من االستثمارات  بإيرادات  يتم االعتراف 

 .الثابت على مدى فترة عقد اإليجار
 

 عقود اإليجار  3-6
 

تقوم المجموعة بتأجير عدة فروع ومكاتب ومواقع ألجهزة الصراف اآللي. وعادة ما تكون عقود اإليجار لفترات محددة  
سنوات، ولكن قد يكون لها خيارات تمديد. يتم التفاوض على شروط اإليجار على أساس كل   5شهًرا إلى  12تتراوح من 

  مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة.حالة على حدة ويتضمن ذلك 
 

يتم االعتراف باإليجارات على أنها موجودات حق االستخدام والمطلوبات المقابلة، في التاريخ الذي تكون فيه الموجودات 
التمويل. يتم تحميل المؤجرة متاحة الستخدام المجموعة. يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين المطلوبات وتكلفة  

تكلفة التمويل إلى الربح أو الخسارة على مدى فترة عقد اإليجار وذلك للحصول على معدل دوري ثابت للفائدة المستحقة 
على الرصيد المتبقي من المطلوبات لكل فترة. يحتسب االستهالك على موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي  

 ر، أيهما أقصر، بطريقة القسط الثابت.لألصل أو مدة عقد االيجا
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 )تابع( عقود اإليجار  3-6
 

  يتم أيًضا تضمين دفعات اإليجار التي يتم إجراؤها بموجب خيارات تمديد معينة بشكل معقول في قياس االلتزام.
 

الفائدة المدرج في عقد اإليجار. وإذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة، يُستخدم معدل تُخصم دفعات اإليجار باستخدام معدل  
الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على   المعدل  للمستأجر، وهو  االقتراض اإلضافي 

  ماثلة.أصل ذي قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام م
 

   تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل التالي:

   مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار. •

  أي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة. •
 

 العمالت األجنبية  3-7 
 

كيانات المجموعة بعملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الكيان تُعَرض البيانات المالية الخاصة بكل كيان من  
)العملة الوظيفية(. ولغرض البيانات المالية الموحدة، تعَرض النتائج والمركز المالي لكل كيان بالدرهم اإلماراتي، وهو  

 العملة الوظيفية للبنك وعملة العرض للبيانات المالية الموحدة. 
  

رض للمجموعة هي الدرهم اإلماراتي، إال أنه وألغراض العرض فقط، فقد تم إظهار األعمدة اإلضافية للقيمة إن عملة الع
المعادلة بالدوالر األمريكي في بيان المركز المالي الموحد، وبيان األرباح أو الخسائر الموحد، وبيان الدخل الشامل الموحد،  

الموحد وبعض اإليضاح النقدية  التدفقات  الموحدة باستخدام سعر صرف دوالر  وبيان  المالية  البيانات  ات األخرى حول 
   درهم. 3,673أمريكي واحد = 

 
عند إعداد البيانات المالية لكل كيان، يتم تسجيل المعامالت التي تكون بعمالت غير العملة الوظيفية للمجموعة )العمالت 

عامالت. وفي نهاية فترة التقرير، يتم إعادة تحويل البنود النقدية األجنبية( بأسعار الصرف السائدة في تواريخ إجراء تلك الم
المقومة بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة بنهاية فترة التقرير. ويتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي تظهر بالقيمة 

ادلة. وال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية العادلة والمقومة بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة بتاريخ تحديد القيمة الع
 التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية. 
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 الموحد في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء ما يلي:يتم االعتراف بفروق الصرف في بيان األرباح أو الخسائر 
 

فروق الصرف المتعلقة بموجودات قيد اإلنشاء بهدف استخدامها في عمليات اإلنتاج مستقبالً، حيث يتم إدراج  •
تلك الفروق ضمن تكلفة هذه الموجودات عندما يتم اعتبارها كتعديالت على تكاليف الفائدة للقروض بالعمالت  

 األجنبية. 
 فروق الصرف الناتجة عن الدخول في معامالت بهدف التحوط من بعض مخاطر العمالت األجنبية.  •
فروق الصرف المتعلقة ببنود نقدية مدينة أو دائنة ناتجة عن العمليات األجنبية التي ليس من المحتمل وال يوجد   •

والتي يتم االعتـراف بها في البداية  تخطيط لسدادها، التي تشكل جزءاً من صافي االستثمار في العمليات األجنبية  
 ضمن احتياطي تحويل العمالت األجنبية وفي بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند استبعاد صافي قيمة االستثمار.
 
لغرض عرض هذه البيانات المالية الموحدة، تظهر الموجودات والمطلوبات للعمليات المشتركة لدى المجموعة بالعمالت 

درهـم اإلماراتي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. ويتم تحويل اإليرادات والمصاريف حسب  األجنبية بال
أسعار   الحالة تستخدم  تلك  السنة، وفي  الصرف بصورة كبيرة خالل  أسعار  تتقلب  لم  للسنة ما  الصرف  أسعار  متوسط 

كحقوق ملكية ويعتـرف بها في احتياطي تحويل    الصرف في تاريخ المعاملة. تصنف فروق الصرف الناشئة، إن وجدت،
العمالت لدى المجموعة. ويتم االعتراف بهذه الفروق في بيان األرباح أو الخسائر الموحد للفتـرة التي تستبعد فيها العمليات  

 األجنبية. 
 

البنك للسيطرة على الشركة التابعة، وإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق باالستبعاد الجزئي ألي شركة تابعة ال ينتج عنها خسارة  
فيتم إعادة توزيع الحصة المتناسبة من فروق الصرف المتراكمة على الحصص غير المسيطرة وال يتم االعتـراف بها في 
بيان األرباح أو الخسائر الموحد. أما بالنسبة لكافة االستبعادات الجزئية األخرى )أي االستبعادات الجزئية للشركات الزميلة  
أو المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتـركة التي ال تفضي لخسارة البنك للتأثير الجوهري أو السيطرة المشتـركة(، فإن الحصة  

 المتناسبة من فروق الصرف المتـراكمة يُعاد تصنيفها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 
 

القابلة للتحديد الناجمة عن االستحواذ على معاملة أجنبية تُعامل الشهرة وتعديالت القيمة العادلة من الموجودات والمطلوبات  
كموجودات أو مطلوبات للعملية األجنبية وتُحول بسعر الصرف السائد في نهاية كل فترة تقرير. ويتم االعتـراف بفروق  

 الصرف في حقوق الملكية. 
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 تكاليف القروض  3-8
 
إن تكاليف االقتراض التي تعود بشكٍل مباشر إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة، وهي الموجودات التي تتطلب  

ت حتى يحين الوقت بالضرورة فترة زمنية طويلة لكي تصبح جاهزة لالستخدام أو البيع، تضاف إلى تكلفة تلك الموجودا
 الذي تصبح فيه هذه الموجودات جاهزة تماماً لالستخدام في الغرض المقصود منها أو البيع.

 
يتم   الموجودات  تأهيل  تدفع على  لم  والتي  المحددة  للقروض  المؤقت  االستثمار  من  المحققة  االستثمار  إيرادات  أن  كما 

 خصمها من تكاليف القروض المؤهلة للرسملة. 
 

 تسجيل جميع تكاليف االقتراض األخرى ضمن الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيها.يتم 
 

 استثمارات عقارية  9- 3
 

االستثمارات العقارية هي العقارات المحتفظ بها بهدف جني عائدات من تأجيرها و/أو لزيادة قيمة رأس المال، بما في ذلك  
األغراض. تقاس االستثمارات العقارية مبدئياً بسعر التكلفة، بما في ذلك تكاليف المعامالت. العقارات قيد اإلنشاء لتلك  

تشمل التكلفة نفقات إحالل أحد أجزاء االستثمار العقاري الحالي بتاريخ تكبد تلك النفقات وبشرط استيفاء شروط االعتراف 
العقاري. والحقاً لالعتراف المبدئي، تدرج االستثمارات الالزمة، وال تشمل النفقات اليومية الخاصة بخدمات االستثمار  

العقارية بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق في تاريخ التقرير. وتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في  
 القيم العادلة لالستثمارات العقارية في الربح أو الخسارة في السنة التي تنشأ فيها.

 

عتراف باالستثمارات العقارية عند استبعادها أو عندما يتم سحبها نهائياً من االستخدام بحيث يكون من غير يتم إلغاء اال
المتوقع تحقيق فوائد اقتصادية مستقبلية من استبعادها. إن األرباح أو الخسائر التي تنشأ عن سحب االستثمارات العقارية  

 الفترة التي يقع فيها السحب أو االستبعاد.  أو بيعها يتم احتسابها في الربح أو الخسارة في
 

ال يجرى أي تحويل إلى أو من االستثمارات العقارية إال عندما يحدث تغير في االستخدام يثبته توقف شغل المالك للعقار 
ري إلى أو بدء تأجيره لطرف آخر من خالل اتفاقية إيجار تشغيلي. وفيما يتعلق بتحويل العقارات من فئة االستثمار العقا

العقار المأهول من المالك، فإن التكلفة المفترضة لغرض المحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة بتاريخ التغير في االستخدام، 
للسياسة المنصوص عليها في الممتلكات والمعدات حتى تاريخ  أما إذا حدث العكس تحتسب المجموعة هذا العقار وفقاً 

التي يقوم بها خبير    التغير في االستخدام. يتم تحديد التقييمات  المفتوحة علی أساس  السوق  العادلة من خالل قيم  القيمة 
 المعاينة المستقل واالستشاريين أو أسعار الوسيط.
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 ممتلكات ومعدات  3-10
 

المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. تشمل  تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك  
أو   الدفترية لألصل  القيمة  الالحقة في  التكاليف  إدراج  يتم  البنود. ال  اقتناء  إلى  العائدة مباشرةً  النفقات  التاريخية  التكلفة 

إلى البنك فوائد اقتصادية مستقبلية   احتسابها كأصٍل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون من الُمرّجح أن تتدفق
والصيانة   التصليح  عمليات  تكاليف  كافة  تحميل  يتم  به.  موثوق  بشكٍل  البند  تكلفة  قياس  باإلمكان  ويكون  بالبند  مرتبطة 

 األخرى على بيان الدخل خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها. 
 

 عمال الرأسمالية قيد اإلنجاز. ال يحتسب استهالك على األرض بنظام التملك الحر واأل
 

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

 

            
 السنوات

 

 50 - 20  عقارات لالستخدام الخاص 
 15 - 4 أثاث وتجهيزات ومعدات ومركبات

 10 - 5 تحسينات على عقارات بنظام التملّك الحر وعقارات أخرى 
 

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

 

افع اقتصادية  يُلغى االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يكون من المتوقع أن تنشأ من
مستقبلية من استمرار استخدام األصل. يتم تحديد أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد أو تقاعد بند من بنود الممتلكات  
 والمعدات على أساس الفرق بين عوائد البيع والقيمة الدفترية لألصل، ويتم تسجيلها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 

 

الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة، بعد تنزيل أي خسارة مسجلة عن انخفاض القيمة. تشمل التكلفة الرسوم  تدرج األعمال  
المهنية، وبالنسبة للموجودات المؤهلة، تتم رسملة تكاليف االقتراض وفقاً للسياسة المحاسبية للمجموعة. ويتم تصنيف هذه  

ات عندما تكون مكتملة وجاهزة لالستخدام. ويبدأ احتساب استهالك  الممتلكات في الفئة المالئمة ضمن الممتلكات والمعد
هذه الموجودات، على غرار الموجودات من الممتلكات األخرى، عندما تصبح هذه الموجودات جاهزة لالستخدام المقرر  

 لها.
 

  



 بنك المشرق ش.م.عمجموعة  
 

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

32 

 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3-11
 

تقوم المجموعة بنهاية كل فترة تقرير بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداتها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر  
على احتمال تعرض هذه الموجودات لخسائر من االنخفاض في القيمة. فإذا كان هناك أي مؤشر من هذا القبيل، يتم تقدير 

للموجودات من أجل تحديد مدى خسارة االنخفاض في القيمة، إن وجدت. ومتى تعذر تقدير المبلغ  المبلغ القابل لالسترداد 
القابل لالسترداد لكل أصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها األصل. ومتى 

وجودات لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد، أو يتم  أمكن تحديد أساس معقول وثابت للتخصيص، فإنه يتم تخصيص الم
 تخصيصها خالفاً لذلك إلى أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد التي يمكن تحديد أساس تخصيص معقول وثابت لها.

 

االستخدام، أيّهما أعلى. وألغراض  إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة قيد  
تقييم القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل  

رات الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لألصل الذي لم يتم تعديل تقدي
   التدفقات النقدية المستقبلية له.

 

الدفترية، يتم عندئذ  بأقل من قيمتها  النقد(  القابلة لالسترداد لألصل )أو وحدة توليد  القيمة  التي تقدَّر فيها  الحاالت  وفي 
القيمة فوراً تخفيض القيمة الدفترية لألصل )وحدة توليد النقد( إلى القيمة القابلة لالسترداد. ويتم تسجيل خسارة انخفاض  

 في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
 

وفي حال تم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في وقت الحق، تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى  
ة الدفترية التي كان من  التقدير المعدل للقيمة القابلة لالسترداد غير أن الزيادة في القيمة الدفترية ال يجب أن تتجاوز القيم

   الممكن تحديدها إذا لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة للموجودات )أو وحدة توليد النقد( في السنوات السابقة.
 

 موجودات غير ملموسة    3-12
 

تتضمن الموجودات غير الملموسة البرمجيات التي تظهر بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. ويُحمل  
سنوات. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية   10إلى    5اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة من  

 إلطفاء بنهاية كل سنة، مع احتساب أثر أي تغييرات في التقدير على أساس مستقبلي.   المقدرة والقيم المتبقية وطريقة ا
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 مخصصات  3-13
 

تُدرج المخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام )قانوني أو ضمني( حالي نتيجة لحدٍث سابق، ويكون من المحتمل 
 األمر خروج موارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، ويكون باإلمكان وضع تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.أن يقتضي 

 

تمثل القيمة المعترف بها كمخصص أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي بتاريخ التقرير مع األخذ بعين 
اللتزام. عندما يتم قياس مخصص ما باستخدام التدفقات النقدية المقدرة االعتبار المخاطر وحاالت عدم اليقين المحيطة با

 لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. 
 

ف في حال اقتضى األمر خروج بعض أو كافة المنافع االقتصادية لتسوية مخصص يتوقع استرداده من الغير، يتم االعترا
 بالذمة المدينة كأصل إذا كان من المؤكد تقريباً استرداد قيمة الذمة ويكون باإلمكان قياس الذمة المدينة بشكل موثوق. 

 

   األدوات المالية   3-14
 

 يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة.
 

إصدار  تقاس   أو  باقتناء  مباشرة  المتعلقة  المعامالت  تكاليف  إن  العادلة.  بالقيمة  مبدئياً  المالية  والمطلوبات  الموجودات 
الموجودات والمطلوبات المالية )بخالف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة( تضاف  

ات المالية أو تُخصم منها حسب االقتضاء عند االعتراف المبدئي. ويتم االعتراف إلى القيمة العادلة للموجودات أو المطلوب
بتكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة باقتناء الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

ي، يتم االعتراف بمخصص للخسائر االئتمانية مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. وفوراً بعد االعتراف المبدئ
المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة واالستثمارات في أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

بح أو الخسارة ، والذي ينتج عنه تكبد خسارة حسابية يتم االعتراف بها في الر43الشامل اآلخر، كما هو مبين في اإليضاح  
 عندما ينشأ أصل جديد. 
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   )تابع( األدوات المالية 3-14
 

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

 

عندما يتوفر دليل على القيمة العادلة من خالل سعر معلن في سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل )أي معطيات   (أ)
المستوى األول( أو استناداً إلى أي أسلوب من أساليب التقييم التي ال تستخدم إال البيانات المستمدة من األسواق 

 كربح أو خسارة. الجديرة بالمالحظة، يتم االعتراف بالفرق
 

في جميع الحاالت األخرى، يتم تأجيل الفرق ويتم تحديد وقت االعتراف بالربح أو الخسارة المؤجلة ليوم واحد   ( ب)
بشكل فردي، حيث يتم إطفاءها على مدى عمر األداة، أو يتم تأجيلها حتى يتم تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام  

 و يتم تحقيقها من خالل التسوية.معطيات السوق الجديرة بالمالحظة أ
 

  الموجودات المالية3-14-1
 

إن   المتاجرة.  تاريخ  أساس  على  المالية  للموجودات  العادية  المبيعات  أو  بالمشتريات  االعتراف  وإلغاء  االعتراف  يتم 
إطار زمني يحدده القانون  المشتريات أو المبيعات العادية هي المبيعات أو المشتريات التي تتطلب تسليم الموجودات خالل  

 أو العرف السائد في السوق. 
 

 تصنيف الموجودات المالية (1)
 

"حقوق   إذا كانت غير مشتقة وتستوفي تعريف  ملكية"  "أداة حقوق  األداة  المالية، تعتبر  الموجودات  ألغراض تصنيف 
عرضها كحقوق ملكية من قبل الجهة  الملكية" للجهة المصدرة باستثناء بعض األدوات غير المشتقة القابلة للبيع التي يتم  

المصدرة. إن جميع الموجودات المالية األخرى غير المشتقة هي "أدوات دين". أدوات الدين هي تلك األدوات التي تستوفي  
 تعريف المطلوبات المالية من وجهة نظر الجهة المصدرة، مثل القروض والسندات الحكومية وسندات الشركات.

 

 أدوات الدين: 
 

 تقاس أدوات الدين بالتكلفة المطفأة في حال توافر الشرطين التاليين: 
 

النقدية  . 1 التدفقات  لجمع  بالموجودات  االحتفاظ  منه  الهدف  يكون  أعمال  نموذج  باألصل ضمن  االحتفاظ  يتم  أن 
 التعاقدية. 

عات حصرية للمبالغ  أن تؤدي األحكام التعاقدية لألداة إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تمثل دف . 2
 األصلية والفوائد / األرباح المستحقة على المبلغ القائم منها.

 

 تقاس جميع الموجودات المالية األخرى، باستثناء أدوات الدين المدرجة بالتکلفة المطفأة، الحقاً بالقيمة العادلة. 
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 )تابع(  الموجودات المالية 2-14-1
 

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

التكلفة المطفأة: يقاس بالتكلفة المطفأة الموجودات المحتفظ بها بغرض جمع التدفقات النقدية التعاقدية عندما تمثل  •

تلك التدفقات النقدية دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفوائد، وتلك غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح  
الموجودات مقابل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرج والمقاس   أو الخسارة. يتم تعديل القيمة الدفترية لهذه 

 .  43كما هو مبين في اإليضاح 
 

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: يقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات   •
الم التعاقدية ولبيع  النقدية  التدفقات  المحتفظ بها لجمع  للموجودات  المالية  النقدية  التدفقات  وجودات عندما تمثل 

دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفوائد، وتلك غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم 
خسائر  أو  أرباح  تسجيل  عند  باستثناء  اآلخر،  الشامل  الدخل  خالل  من  الدفترية  القيمة  في  الحركات  تحويل 

قيمة وإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر الصرف األجنبي على التكلفة المطفأة لألدوات التي يتم  االنخفاض في ال
المتراكمة   الخسائر  أو  األرباح  فإن  المالية،  الموجودات  استبعاد  يتم  وعندما  والخسارة.  الربح  تسجيلها ضمن 

الربح أو الخسارة ويتم تسجيلها في المسجلة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى  
  "صافي إيرادات االستثمار".

 

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات التي ال  •
اآلخر. يتم إدراج األرباح أو  تستوفي معايير تسجيلها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

الخسائر الناتجة عن استثمارات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي ال تعد جزءاً  
إيرادات   "صافي  ضمن  الخسائر  أو  األرباح  بيان  في  وتعرض  الخسارة  أو  الربح  ضمن  التحوط  عالقة  من 

، ما لم تنشأ عن أدوات دين تم تصنيفها بالقيمة العادلة أو التي لم يتم االحتفاظ االستثمار" في الفترة التي تنشأ فيها
   بها بغرض المتاجرة، وفي هذه الحالة يتم عرضها بشكل منفصل في "صافي إيرادات االستثمار".

 

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

لموجودات المالية كجزء من نموذج األعمال "اآلخر" ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح  المتاجرة(، يتم تصنيف ا
أو الخسارة. تتضمن العوامل التي تأخذها المجموعة بعين االعتبار في تحديد نموذج األعمال لمجموعة من الموجودات، 

ت، وكيفية تقييم أداء الموجودات وإبالغه إلى كبار موظفي الخبرة السابقة حول كيفية تحصيل التدفقات النقدية لهذه الموجودا 
 اإلدارة، وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها وكيفية تعويض المديرين.  
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 المالية )تابع(تصنيف الموجودات  (1)
 

الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفوائد: عندما يحتفظ نموذج األعمال بموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو  
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيعها، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل فقط  

ألصلية والفوائد )"اختبار الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفوائد"(. عند إجراء هذا التقييم، تقوم المجموعة المبالغ ا
القيمة  الفوائد تشمل فقط مقابل  اتفاق إقراض أساسي، أي أن  التعاقدية متوافقة مع  النقدية  التدفقات  إذا كانت  بدراسة ما 

ا االئتمان ومخاطر  للمال ومخاطر  اإلقراض الزمنية  اتفاق  يتماشى مع  الذي  الفوائد  إلقراض األساسية األخرى ومعدل 
اتفاق اإلقراض األساسي، يتم   التعرض للمخاطر أو تقلبات ال تتوافق مع  إلى  األساسي. عندما تؤدي الشروط التعاقدية 

  تصنيف الموجودات المالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

يؤخذ في الحسبان الموجودات المالية ذات المشتقات المتضمنة في مجملها عند تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية الخاصة  
 بها تمثل دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفائدة. 

 

إلدارة   أعمالها  نموذج  يتغير  عندما،  وفقط  عندما،  الدين  استثمارات  تصنيف  بإعادة  المجموعة  في تقوم  التغيرات  تلك 
نادرة  التغيرات  أن تكون هذه  التغيير. ويتوقع  تلي  التي  األولى  التقرير  فترة  بداية  التصنيف من  إعادة  يتم  الموجودات. 

 الحدوث ولم يحدث أي أعادة تصنيف جوهري خالل السنة. 
 

أي األدوات التي ال تحتوي    أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر الجهة المصدرة،
على التزام تعاقدي بالدفع والتي تعد دليالً على الفوائد المتبقية في صافي موجودات الجهة المصدرة. وتشمل أمثلة أدوات 

  حقوق الملكية األسهم العادية األساسية.
 

خالل الربح أو الخسارة، باستثناء الحاالت تقوم المجموعة بعد ذلك بقياس جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من  
التي تكون فيها إدارة المجموعة قد قامت، عند االعتراف المبدئي، بتصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من  

ل  خالل الدخل الشامل اآلخر. تتمثل سياسة المجموعة في تصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخ 
الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات ألغراض أخرى غير توليد عائدات االستثمار. وعند استخدام هذا  
الخيار، يتم إدراج أرباح وخسائر القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة  

ستبعاد استثمارات حقوق الملكية، يتم إعادة تصنيف أي رصيد ذي صلة ضمن احتياطي بما في ذلك عند االستبعاد. عند ا
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المحتجزة. وال يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة )وعكس خسائر  

ر تسجيل توزيعات األرباح، عندما تمثل انخفاض القيمة( بشكل منفصل عن غيرها من التغييرات في القيمة العادلة. ويستم
  عائًدا على هذه االستثمارات، في الربح أو الخسارة كإيرادات أخرى عندما يتقرر حق المجموعة في استالم الدفعات.
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 تصنيف الموجودات المالية )تابع( (1)
 

 التكلفة المطفأة وطريقة الفائدة الفعلية
 

تتمثل التكلفة المطفأة في المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي، ناقصاً المسدد من المبلغ  
معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين ذلك المبلغ المبدئي ومبلغ  األصلي، زائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة  

   االستحقاق، وللموجودات المالية المعدلة بأي مخصص للخسارة.
 

إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة الدفعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع 
الم المطلوبات  أو  قبل أي مخصص  للموجودات  المطفأة  تكلفتها  المالية )أي  للموجودات  الدفترية  القيمة  إلى إجمالي  الية 

لالنخفاض في القيمة( أو إلى التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية. ال يأخذ الحساب في االعتبار الخسائر االئتمانية المتوقعة 
عة أو المقبوضة والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل  ويشمل تكاليف المعاملة واألقساط أو الخصومات والرسوم المدفو

  الفائدة الفعلي، مثل رسوم اإلنشاء.
 

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

 أو الخسارة. 
 

المالية، باستثناء   للموجودات  الدفترية  القيمة  الفعلي على إجمالي  الفائدة  الفوائد من خالل تطبيق معدل  إيرادات  تحتسب 
مرحلة الثالثة(، والتي يتم حساب إيرادات الموجودات المالية التي تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية )أو ال

الفائدة الخاصة بها من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة )أي بالصافي من مخصص الخسائر االئتمانية 
 المتوقعة(.

 

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (2)
 

االئتمانية المتوقعة المرتبطة بموجودات أدوات الدين المدرجة بالتكلفة  تقوم المجموعة بالتقييم على أساس مستقبلي للخسائر  
المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتعرض الذي ينشأ من التزامات القروض وعقود الضمان المالي.  

   ئر االئتمانية المتوقعة:تعترف المجموعة بمخصص خسارة لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. ويبين قياس الخسا
 

 مبلغاً عادال مرجحاً تم تحديده من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة. •

 القيمة الزمنية للمال.  •

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

 

 على مزيد من التفاصيل حول كيفية قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة. 43يحتوي اإليضاح رقم 
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 تعديل القروض (3)
 

تقوم   ذلك،  يحدث  العمالء. وعندما  لقروض  التعاقدية  النقدية  التدفقات  تعديل  أو  التفاوض  بإعادة  أحياناً  المجموعة  تقوم 
المجموعة بذلك من   الجديدة تختلف اختالفاً جوهرياً عن الشروط األصلية. تقوم  إذا كانت الشروط  المجموعة بتقييم ما 

 ل التالية: خالل النظر، من بين أمور أخرى، في العوام
 

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

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

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

 إذا كان هناك تغير جوهري في معدل الفائدة. •

 إذا كان هناك تغيير في عملة القرض. •

ا • االئتمان  مخاطر  على  كبير  بشكل  تؤثر  االئتمان  أو  للضمان  أخرى  تحسينات  أو  ضمانات  لمرتبطة إدراج 
 بالقروض.

 

وتعترف  األصلية  المالية  بالموجودات  االعتراف  بإلغاء  المجموعة  تقوم  جوهري،  بشكل  مختلفة  الشروط  كانت  إذا 
بالموجودات "الجديدة" بالقيمة العادلة مع إعادة احتساب معدل الفائدة الفعلي الجديد للموجودات. وبالتالي يعتبر تاريخ إعادة 

ف المبدئي ألغراض حساب االنخفاض في القيمة، وأيضا لغرض تحديد ما إذا حدثت زيادة كبيرة التفاوض تاريخ االعترا
في مخاطر االئتمان. ومع ذلك، تقوم المجموعة أيًضا بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية الجديدة المدرجة تعتبر أنها 

دئي، خاصة في الظروف التي يكون الدافع وراء إعادة  تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية عند االعتراف المب
التفاوض فيها هو عدم قدرة المدين على إجراء الدفعات المتفق عليها في األصل. ويتم إدراج الفروق في القيمة الدفترية  

  أيًضا في الربح أو الخسارة كربح أو خسارة عند االستبعاد.
 

المجموعة    إذا لم تختلف الشروط بشکل جوهري، فإن إعادة إلغاء االعتراف، وتقوم  إلى  التعديل ال يؤدي  التفاوض أو 
النقدية المعدلة لألصل المالي ويتم إدراج أرباح أو خسائر  بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية علی أساس التدفقات 

م التدفقات النقدية المعدلة  التعديل في الربح أو الخسارة. يتم إعادة حساب إجمالي القيمة الدفترية الجديدة عن طريق خص
 بمعدل الفائدة الفعلي األصلي. 
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 إلغاء االعتراف لسبب غير التعديل
 

االعتراف بالموجودات المالية أو جزء منها عند انتهاء الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من  يتم إلغاء  
( عندما تقوم المجموعة بتحويل جميع مخاطر وامتيازات الملكية بشكل جوهري، أو  1الموجودات أو عند تحويلها وإما )

يازات الملكية واالحتفاظ بها بشكل كبير ولم تحتفظ المجموعة ( عندما ال تقوم المجموعة بتحويل جميع مخاطر وامت2)
   بالسيطرة.

 

تبرم المجموعة معامالت تحتفظ فيها بالحقوق التعاقدية للحصول على التدفقات النقدية من الموجودات ولكنها تتحمل التزاًما  
  المتيازات بشكل جوهري.تعاقديًا بدفع تلك التدفقات النقدية إلى كيانات أخرى وتحويل جميع المخاطر وا

 

 ويتم المحاسبة عن هذه المعامالت على أنها تحويالت "تمرير" تؤدي إلى إلغاء االعتراف إذا كانت المجموعة: 
 

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

 ال يُسمح لها ببيع أو رهن الموجودات. •

 ي مبالغ نقدية تحصلها من الموجودات دون تأخير ملموس. لديها التزام بتحويل أ •
 

القياسية   الشراء  إعادة  اتفاقيات  بموجب  المجموعة  تقدمها  التي  والسندات(  )األسهم  بالضمانات  االعتراف  إلغاء  يتم  ال 
والمزايا على أساس  ومعامالت االستدانة واإلقراض لألوراق المالية ألن المجموعة تحتفظ بشكل جوهري بجميع المخاطر  

سعر إعادة الشراء المحدد مسبقاً، وبالتالي لم يتم استيفاء معايير إلغاء االعتراف. وينطبق ذلك على بعض معامالت التوريق  
 التي تحتفظ فيها المجموعة بمزايا ثانوية متبقية. 

 

 

  المطلوبات المالية 3-14-2
 

 
  التصنيف والقياس الالحق

 

جميع   البنوك،  تقاس  مع  الشراء  إعادة  واتفاقيات  البنوك،  إلى  المستحقة  واألرصدة  الودائع  )وتشمل  المالية  المطلوبات 
  والقروض متوسطة األجل، وودائع العمالء( مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستثناء التالي:

 

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

 ً في الدخل    الخسائر من المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم عرضها جزئيا
الشامل اآلخر ) التغير في القيمة العادلة بسبب مخاطر االئتمان( وجزئياً في الربح أو الخسارة )المبلغ المتبقي  

   من التغير في القيمة العادلة للمطلوبات(.
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هذا ما لم يكن مثل هذا العرض من شأنه أن يسفر عن، أو يزيد، عدم التطابق المحاسبي، وفي هذه الحالة يتم 
 عرض األرباح والخسائر التي تعزى إلى التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في الربح أو الخسارة.

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

 مصاريف متكبدة على المطلوبات المالية. 

 عقود الضمان المالي والتزامات القروض.  •
 

 إلغاء االعتراف 
 

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

 

عند استبدال دين حالي بدين جديد من ُمقرض جديد، يتم إلغاء االعتراف بالدين الحالي في البيانات المالية ويتم االعتراف  
القيمة الدفترية والقيمة العادلة للمقابل المدفوع في الربح أو الخسارة. ومع ذلك، وعند تعديل أو استبدال الدين  بالفرق بين  

مع االحتفاظ بالمقرض األصلي، فإن المعايير الدولية للتقارير المالية تتضمن إرشادات محددة حول ما إذا كانت المعاملة 
شكل مختلف. ويستند هذا التحليل على تساؤل حول ما إذا كان التعديل "جوهرياً"  تؤدي إلى إلغاء االعتراف أو يتم حسابها ب

 أو ما إذا كان قد تم استبدال الدين األصلي بدين آخر بشروط "جوهرية" مختلفة.
 

 عقود الضمان المالي والتزامات القروض  3-14-3
 

مبالغ محددة بدفع  المجموعة  تُلزم  عبارة عن عقود  المالية هي  التي    الضمانات  الخسارة  الضمان عن  لتعويض حاملي 
يتكبدونها بسبب إخفاق المدين في سداد أي دفعات عند استحقاقها وفقاً لشروط أداة الدين. تتمثل التزامات القروض في 

 التزامات غير قابلة لإللغاء بتقديم اعتماد وفقاً لشروط وأحكام متفق عليها مسبقاً. 
 

 مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالقيمة األعلى لكل من:  تقاس عقود الضمان المالي الصادرة
 

 مبلغ مخصص الخسارة.  -
العالوة المقبوضة عند االعتراف المبدئي ناقًصا الدخل المعترف به وفقًا لمبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية   -

 . 15رقم 
 

مبلغ   باعتبارها  المجموعة  من  المقدمة  القروض  التزامات  في  تقاس  المبين  النحو  على  )المحسوب  الخسارة  مخصص 
  (.43اإليضاح 
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 أرباح وخسائر الصرف األجنبي  3-14-4
 

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

 

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

 

بالنسبة للموجودات المالية التي تمثل بنوداً نقدية ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يدَرج  •
 عنصر الصرف األجنبي في األرباح أو الخسائر الموحد. 

 

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

 

بالنسبة ألدوات الدين المقومة بالعملة األجنبية المقاسة بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة تقرير، يتم تحديد أرباح  •
ات المالية وتدَرج في بيان األرباح أو الخسائر  وخسائر الصرف األجنبي على أساس التكلفة المطفأة للموجود

 الموحد.
 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية     3-15
 

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

 وتسوية االلتزام في نفس الوقت.
 

 األدوات المالية المشتقة  3-16
 

تتعامل المجموعة بالمشتقات مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة وعقود أسعار الفائدة المستقبلية واتفاقيات األسعار اآلجلة 
مزيداً    41العمالت والفوائد وخيارات أسعار العمالت والفوائد )الُمحررة والمشتراة(. يتناول اإليضاح  ومقايضات أسعار  

من التفاصيل حول األدوات المالية المشتقة. تقاس المشـتقات في البداية بالقيمة العادلة بتاريخ عقد األداة المشتقة ويعاد  
تقرير. يتم االعتـراف بالربح أو الخسارة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد   قياسها الحقاً بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة

مباشرة ما لم تكن األداة المشتقة مؤهلة ومحددة كأداة تحوط، وفي تلك الحالة يستند توقيت االعتراف في بيان األرباح أو  
العادلة كموجودات إذا كانت القيمة العادلة    الخسائر الموحد على طبيعة عالقة التحوط. ويتم إدراج جميع المشتقات بقيمها

موجبة، أو كمطلوبات إذا كانت القيمة العادلة سالبة. يتم عموماً الحصول على القيم العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق  
 المدرجة ونماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج التسعير المعروفة بحسب المالئم.
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 المشتقات الضمنية ( أ ) 
 

يتم التعامل مع المشتقات الضمنية في العقود المضيفة غير المشتقة التي ال تُشكل موجودات مالية ضمن نطاق المعيار 
رقم   المالية  للتقارير  )مثل    9الدولي  المالية:  مخاطرها "األدوات  تكون  عندما  منفصلة  كمشتقات  المالية(  المطلوبات 

وخصائصها ال تتصل اتصاالً وثيقاً بتلك العقود المضيفة وال تكون العقود المضيفة مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح  
 أو الخسارة. 

 

   محاسبة التحوط 3-17
 

ة وغير المشتقة المتعلقة بمخاطر العمالت األجنبية، تصنف المجموعة بعض أدوات التحوط، والتي تشمل األدوات المشتق
إما كتحوطات للقيمة العادلة أو كتحوطات لصافي االستثمارات في العمليات األجنبيـة. ويتم المحاسبة عن تحوطات مخاطر 

 الصرف األجنبي لاللتزامات المؤكدة كتحوطات للتدفقات النقدية.
 

ثيق العالقة بين أداة التحوط والبند المتحوط بشأنه، مع أهداف إدارة المخاطر  عند بدء عالقة التحوط تقوم المجموعة بتو
واستـراتيجيتها للقيام بمعامالت التحوط المتنوعة. وإضافة لذلك، عند بدء التحوط وبشكل مستمر، تقوم المجموعة بتوثيق 

أو التدفقات النقدية للبند المتحوط الذي يعزى   ما إذا كانت أداة التحوط عالية الفعالية في تسوية التغيرات في القيم العادلة
 إلى الخطر المتحوط بشأنه.

 

  تفاصيل بشأن القيم العادلة لألدوات المشتقة المستخدمة ألغراض التحوط. 41يتضمن اإليضاح 
 

 تحوطات القيمة العادلة 
 

العادلة يتم االعتـراف بها مباشرة في بيان إن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة كتحوطات للقيمة  
األرباح أو الخسائر الموحد، مع أي تغييرات في القيمة العادلة لألصل المتحوط أو االلتزام والعائدة إلى المخاطر المتحوطة.  

االعتـراف به في  إن التغير في القيمة العادلة ألداة التحوط والتغير في البند المتحوط والعائد إلى المخاطر المتحوطة يتم  
 بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 

 

يتم إيقاف محاسبة التحوط عندما تنهي المجموعة عالقة التحوط وعندما تنتهي صالحية أداة التحوط أو يتم بيعها أو تنتهي  
فتـرية للبند المتحوط مدتها أو تنفذ، أو عندما ال تعود مستوفية لشروط محاسبة التحوط. إن تعديل القيمة العادلة بالقيمة الد

   الناتج من المخاطر المتحوط لها يتم إطفاؤه في بيان األرباح أو الخسائر الموحد من ذلك التاريخ.
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 تحوطات التدفقات النقدية
 

التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي تكون محددة ومؤهلة على أنها تحوطات للتدفقات  يتم االعتـراف بالجزء الفّعال من  
النقدية في بيان الدخل الشامل الموحد وتتـراكم ضمن احتياطي تحوط التدفقات النقدية. وتُدرج أي أرباح أو خسائر تتعلق بالجزء  

 ر ضمن بند الدخل اآلخر. غير الفعّال في بيان األرباح أو الخسائر الموحد على الفو 
 

يُعاد تصنيف المبالغ المعتـرف بها سابقاً في بيان الدخل الشامل الموحد والمتـراكمة في حقوق الملكية إلى بيان األرباح أو  
ح  الخسائر الموحد في الفتـرات التي يؤثر فيها البند المتحوط على االعتـراف بالموجودات أو المطلوبات غير المالية. إن األربا 

والخسائر المعتـرف بها سابقاً في بيان الدخل الشامل الموحد والمتـراكمة في حقوق الملكية يتم تحويلها من حقوق الملكية وتدرج  
 ضمن تكلفة الموجودات أو المطلوبات غير المالية عند القياس المبدئي. 

 

تهاء سريان أداة التحوط أو بيعها أو فسخها أو  يتم التوقف عن محاسبة التحوط إذا أنهت المجموعة عالقة التحوط، أو حين ان 
استعمالها، أو إن لم تعد مؤهلة لمحاسبة التحوط. إن أي أرباح أو خسائر معتـرف بها في بيان الدخل الشامل الموحد ومتـراكمة  

ف بالمعاملة المتوقعة  في حقوق الملكية في ذلك الوقت تظل في حقوق الملكية ويُعتـرف بها عندما يتم االعتـراف في نهاية المطا 
الخسائر   أو  باألرباح  االعتـراف  يتم  متوقعة،  يتوقع حدوث معاملة  يعد  لم  الموحد. وفي حال  الخسائر  أو  بيان األرباح  في 

 المتـراكمة في حقوق الملكية فوراً في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 
 

 تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية
 

احتساب تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية على نحو مماثل لتحوطات التدفقات النقدية. ويتم االعتـراف يتم  
بأي أرباح أو خسائر ناشئة عن أداة التحوط التي لها صلة بالجزء الفعال من التحوط في بيان الدخل الشامل المـوحد، ويتم  

المتـراكم. ويتم االعتـراف باألرباح أو الخسـائر المتعلقة بالجزء غير الفعال   تجميعها ضمن بند احتياطي تحويل العمالت
   مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

 

يُعاد تصنيف األرباح والخسائر الناتجة عن أداة التحوط المتعلقة بالجزء الفعال من التحوط والمتـراكمة في احتياطي تحويل 
 يان األرباح أو الخسائر الموحد عند استبعاد العمليات األجنبية. العمالت المتـراكم إلى ب
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إن عقود التأمين هي عبارة عن عقود تكون فيها المجموعة )المؤّمن( قد قبلت مخاطر التأمين الجوهرية من طرف آخر 
)حامل البوليصة( وذلك بالموافقة على تعويض حامل البوليصة إذا كان هناك حدث مستقبلي غير مؤكد ومحدد )الحدث 
المؤّمن عليه( يؤثر سلباً على حامل البوليصة. تقوم المجموعة بصورة عامة بتحديد ما إذا كان لديها مخاطر تأمين جوهرية 

ع إذا كان الحدث المؤّمن عليه لم يتحقق. ويمكن لعقود التأمين أيضاً تحويل  بمقارنة التعويضات المدفوعة مع الواجبة الدف
 المخاطر المالية. 

 

إن عقود االستثمار هي العقود التي تحول فيها المخاطر المالية الجوهرية. إن المخاطر المالية هي المخاطر الناتجة من  
ة المحددة، سعر األداة المالية أو سعر السلعة أو سعر صرف  التغير المستقبلي المحتمل في واحدة أو أكثر من أسعار الفائد

العملة األجنبية أو مؤشر األسعار أو تصنيف االئتمان أو عامل متغير واحد آخر، بشرط أنه في حالة المتغيرات غير المالية 
 أن ال تكون المتغيرات غير محددة لطرف من أطراف العقد. 

 

يحتفظ العقد بهذا التصنيف على مدار الفترة المتبقية من عمر العقد، حتى وإن حدث بعد تصنيف العقد على أنه عقد تأمين،  
انخفاض ملحوظ في مخاطر التأمين خالل هذه الفترة، إال إذا سقطت جميع الحقوق وااللتزامات أو انقضى أجلها. ومع 

  ن جوهرية.ذلك، يتم تصنيف عقود االستثمار كعقود تأمين بعد إبرامها إذا اصبحت مخاطر التأمي
 

تشتمل بعض عقود التأمين وعقود االستثمار على ميزة المشاركة االختيارية التي تعطي الحق لحامل البوليصة بالحصول  
 على المنافع التالية كإضافة إلى المنافع القياسية المضمونة:

 

 أن يكون من المرجح أنها تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي المنافع التعاقدية. •

 يمتها أو توقيتها لتقدير المؤّمن من الناحية التعاقدية. أن تخضع ق •

 أن يكون منصوصاً عليها في العقد بناًء على أي مما يلي:  •
 

 تنفيذ مجموعة محددة من العقود أو نوع معين من العقود. ( 1)
قبل   ( 2) المحتفظ بها من  الموجودات  المحققة على مجموعة محددة من  / غير  المحققة  عوائد االستثمار 

 المصدر. 
 ربح أو خسارة الشركة أو الصندوق أو شركة أخرى تصدر العقد. ( 3)

 

معالجة ميزة المشاركة االختيارية إما كعنصر في حقوق    عقود التأمين  4يمكن في إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
ميزة المشاركة االختيارية كالتزام    الملكية أو كالتزام أو يمكن فصلها بين العنصرين. تقوم سياسة المجموعة على معالجة 

 ضمن مطلوبات عقود التأمين أو االستثمار. 
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االستثمار. ومثل هذه المنتجات عادة ما تكون يتحمل حامل البوليصة المخاطر المالية المتعلقة ببعض عقود التأمين أو عقود  
 عقود مرتبطة بوحدات.

 

 والقياس   االعتراف  2- 18- 3

 

 تصنّف عقود التأمين ضمن فئتين رئيسيتين بناء على طبيعة الخطر ومدته وإذا كانت أو لم تكن الشروط واألحكام ثابتة.
 

  تتمثل هذه العقود في عقود التأمين العام والتأمين على الحياة.
 

 العام   التأمين   عقود  3- 18- 3

 

يتم االعتراف باألقساط كإيرادات )أقساط مكتسبة( بطريقة تناسبية على مدى فترة التغطية. إن الحصة المقبوضة من القسط  
بيان للعقود النافذة المتصلة بالمخاطر السارية بنهاية فترة التقرير يتم بيانها ضمن مطلوبات األقساط غير المكتسبة. ويتم  

 األقساط في األرباح والخسائر قبل خصم العموالت. 
 

يتم تحميل المطالبات ومصاريف تسوية الخسائر على األرباح أو الخسائر عند تكبدها، وذلك على أساس االلتزام المقّدر  
 عن التعويض المستحق لحملة عقود التأمين أو األطراف األخرى المتضررة من حملة العقود.

 

 الحياة   على   تأمين ال   عقود  4- 18- 3

 

يتم االعتراف باألقساط المتعلقة بعقود التأمين قصيرة األجل كإيرادات )أقساط مكتسبة( بطريقة تناسبية على مدى فترة  
التغطية. إن الحصة المقبوضة من القسط التي تتعلق بالعقود النافذة المتصلة بالمخاطر السارية في نهاية فترة التقرير يتم  

 بات األقساط غير المكتسبة. ويتم بيان األقساط قبل خصم العموالت. بيانها ضمن مطلو
 

المذكورة   التأمين  عقود  عن  الناتجة  التأمين  بأقساط  االعتراف  يتم  الحياة،  على  األجل  طويلة  التأمين  بعقود  يتعلق  فيما 
  األقساط قبل خصم العموالت.كإيرادات )أقساط مكتسبة( عندما تصبح مستحقة الدفع لحامل البوليصة. ويتم بيان 

 

 يتم االعتـراف بإيرادات أقساط التأمين الجماعي على الحياة عندما يتم الدفع من قبل حامل العقد.
 

يتم االعتراف بااللتزام المتعلق بتعويضات العقود المتوقع تكبدها في المستقبل عند االعتراف باألقساط. يستند هذا االلتزام 
بمعدل الوفيات واالستدامة ومصاريف إدارة العقود وإيرادات االستثمار المقررة وقت إصدار العقد.  إلى افتراضاٍت تتعلق 

 يتم تخصيص هامش معين لالنحرافات السلبية في االفتراضات. 
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 )تابع(   الحياة   على   التأمين   عقود  4- 18- 3

 

عندما يتضمن عقد التأمين على الحياة قسطاً واحداً أو عدداً محدوداً من دفعات األقساط المستحقة على مدى فترة أقل بكثير  
التقييم ويتم تسجيلها   أقساط  المستحقة على  الزيادة في األقساط  تأجيل  يتم  التعويضات،  تقديم  يتم خاللها  التي  الفترة  من 

نقص في مخاطر التأمين المتبقية من العقد النافذ أو األقساط السنوية السارية، بما يتوافق مع النقص  كإيرادات تمشياً مع ال
   في مبالغ التعويضات المستقبلية المتوقع دفعها.

 

 يعاد حساب االلتزامات بتاريخ كل فترة تقرير باستخدام االفتراضات المقررة عند إبرام العقود.     
 

  عويضات مستحقة السداد ألصحاب العقود كمصروف عند تكبدها.يتم قيد المطالبات والت
 

   التأمين   إعادة   عقود  5- 18- 3

 

إن العقود التي تبرمها المجموعة مع شركات إعادة التأمين والتي يتم بموجبها تعويض المجموعة عن الخسائر الناجمة عن  
تلبي متطلبات التصنيف لعقود التأمين يتم تصنيفها كعقود واحد أو أكثر من عقود التأمين المصدرة من قبل المجموعة والتي  

إعادة تأمين. وبالنسبة للعقود التي ال تلبي متطلبات ذلك التصنيف يتم إظهارها كموجودات مالية. أما عقود التأمين التي 
العقد هو شركة تأمين أخرى فتظهر ضمن عقود التأمين. يت المجموعة والتي يكون بموجبها حامل  م االعتراف تبرمها 

   بالمنافع الناتجة عن دخول المجموعة في عقود إعادة التأمين كموجودات إعادة تأمين.
 

تقوم المجموعة بتقييم موجودات إعادة التأمين بشكل دوري. في حال وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمة موجودات  
لى القيمة القابلة لالسترداد ويتم إدراج الخسائر الناجمة  إعادة التأمين تقوم المجموعة بتخفيض القيمة الدفتـرية للموجودات إ

ضمن األرباح أو الخسائر. يتم قياس المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين أو المستحقة إليهم بشكل مستمر إضافة  
وبات معيدي التأمين إلى المبالغ المتعلقة بعقود إعادة التأمين وحسب شروط كل عقد من تلك العقود على حدة. تتمثل مطل

 بشكل أساسي في األقساط المستحقة عن عقود إعادة التأمين ويتم االعتـراف بها كمصاريف عند استحقاقها. 
 

تتحمل المجموعة كذلك مخاطر إعادة التأمين الناشئة في سياق العمل االعتيادي من عقود التأمين العام والتأمين على الحياة 
والمطالبات من عقود إعادة التأمين المحتسبة ضمن اإليرادات أو المصاريف بنفس الطريقة  عند االقتضاء. تدرج األقساط 

كما لو كان نشاط إعادة التأمين نشاطاً مباشراً، مع األخذ في االعتبار تصنيف منتجات نشاط إعادة التأمين. تمثل مطلوبات  
ر المبالغ مستحقة الدفع بطريقة تتفق مع عقد إعادة التأمين إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات إعادة التأمين. ويتم تقدي

 ذي الصلة. 
 

التعاقدية أو ينتهي أجلها أو عندما يتم  الحقوق  التأمين عندما تنقضي  إيقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات إعادة  يتم 
 تحويل العقد إلى طرف آخر. 
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 احتياطي األقساط غير المكتسبة  )أ( 

 

كما في نهاية فتـرة التقرير، يتم تحديد أجزاء صافي األقساط المحتفظ بها من أعمال التأمين العام والتأمين الصحي لتغطية  
نية مع االحتفاظ بالحد األدنى لمتطلبات االحتياطي حسبما  أجزاء األخطار السارية. تُحتسب االحتياطيات على أساس النسبة الزم 

تنص عليه القوانين المتعلقة بشركات التأمين. يُقدر قسط التأمين غير المستحق لفئات أعمال التأمين على الحياة للمجموعات  
 على الحياة. واألفراد من قبل الخبير االكتواري للمجموعة عند احتساب مطلوبات عقود التأمين لنشاط التأمين  

 

 احتياطي إضافي  )ب( 

 

 يتألف االحتياطي اإلضافي من المخصصات المكونة لما يلي: 
 

 الزيادة التقديرية للمطالبات المحتملة على األقساط غير المكتسبة )عجز األقساط(. •

 المطالبات المتكبدة غير المعلنة كما في نهاية فتـرة التقرير. •

 المقدرة للمطالبات المعلنة غير المسددة.العجز المحتمل في المبالغ  •
 

يمثل االحتياطي أفضل تقديرات من قبل اإلدارة لاللتزامات المحتملة كما في نهاية فتـرة التقريـر. تُقدر االلتزامات عن المطالبات  
اإلدارة بناء على  المعلنة غير المسددة باستخدام مدخالت التقديرات الخاصة بحاالت فردية مبلغ عنها للمجموعة وتقديرات  

  اتجاهات تسوية المطالبات السابقة للمطالبات المتكبدة غير المعلنة. كما في نهاية فتـرة التقرير، يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات 
 عن السنة السابقة للكفاية من قبل خبير اكتواري تابع للمجموعة، ويتم إدخال التغيرات على المخصص. 

 

 ى الحياة صندوق التأمين عل  )ج( 

 

يتم تحديد مبالغ التأمين على الحياة من خالل تقييم اكتواري مستقل للتعويضات المستقبلية للوثائق في نهاية كل فترة تقرير. 
تشمل االفتراضات االكتوارية هامشا للفروق السلبية وتختلف بصفة عامة تبعاً لنوع الوثيقة وسنة إصدارها ومدتها. تستند 

الوفيات واالنسحابات على الخبرة وجداول الوفيات في قطاع العمل. تجرى التعديالت على المبالغ    االفتراضات حول معدل
 بتحميلها على بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

 

 المطلوبات المرتبطة بوحدات  )د( 

 

د الوحدات مضروباً في  بالنسبة للبوالص المرتبطة بوحدات، فإن االلتزام يعادل قيمة حساب الوثيقة. تمثل قيمة الحساب عد 
 سعر الشراء. 
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 المطالبات القائمة    )هـ( 

 

المثبتة وغير المدفوعة كما بنهاية يتم االعتراف بمطلوبات عقود التأمين المتعلقة بالمطالبات القائمة وذلك لجميع المطالبات  
فتـرة التقرير. تُعرف هذه المطلوبات بمخصص المطالبات القائمة، وتستند على التكلفة النهائية المقدرة لجميع المطالبات  
المتوقع  األخرى  والمبالغ  المتوقعة  اإلنقاذ  قيمة  خصم  بعد  وذلك  التقرير،  فتـرة  نهاية  في  كما  المدفوعة  غير  المتكبدة 

التكلفة  اس فإن  أنواع معينة منها، وبالتالي  أو تسوية  المطالبات  تأخير عند اإلخطار عن هذه  قد تظهر حاالت  تـردادها. 
النهائية للمطالبات ال يمكن تحديدها على وجه اليقين كما في نهاية فترة التقرير. ال يتم خصم المطلوبات ذات الصلة بالقيمة  

مخصص مكافئ أو احتياطيات للكوارث. ويتم إلغاء تسجيل االلتزام عند انقضائه أو  الزمنية للنقود. وال يتم تسجيل أي  
 الوفاء به أو إلغائه. 

 

 تكاليف استحواذ مؤجلة للبوالص 
 

إن كافة العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة باالستحواذ والتي تختلف مع والمرتبطة بالحصول على عقود جديدة وتجديد  
القائمة تتم رس ملتها كموجودات غير ملموسة )تكاليف استحواذ مؤجلة(. ويتم االعتراف بكافة التكاليف األخرى  العقود 

 كمصاريف عند تكبدها. يتم الحقاً إطفاء تكاليف االستحواذ المؤجلة، وفقًا لما يلي: 
 

الستحواذ بالنسبة لعقود التأمين قصيرة األجل على الممتلكات وضد الحوادث وعلى الحياة، يتم إطفاء تكاليف ا •
 المؤجلة على مدى فترات وثائق التأمين عند اكتساب األقساط.

 

بالنسبة لعقود التأمين طويلة األجل، يتم إطفاء تكاليف االستحواذ المؤجلة بما يتماشى مع إيرادات األقساط باستخدام  •
   المستقبلية لبوالص التأمين.افتراضات تتوافق مع تلك المستخدمة في حساب المطلوبات عن التعويضات 

 

 بالنسبة لعقود االستثمار طويلة األجل، يتم إطفاء تكاليف االستحواذ المؤجلة على مدى فترة أربع سنوات.  •
 

 والتنازل   الحطام   تعويضات  7- 18- 3

 

 يتم تصنيف التعويضات المقدرة للحطام والتنازل كمخصص عند قياس التزامات مطالبات التأمين.
 

 المطلوبات   مالءمة   فحص  8- 18- 3

 

يتم في نهاية كل فترة تقرير إجراء اختبارات مالءمة المطلوبات لتحري مدى مالءمة مطلوبات عقود التأمين. وفي سبيل 
إجراء هذه االختبارات، يتم استخدام أفضل التقديرات المتوفرة عن التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومصاريف معالجة 
المطالبات والمصاريف اإلدارية، فضالً عن إيرادات االستثمار من الموجودات الداعمة لتلك المطلوبات. ويتم تحميل أي 

 عجز مباشرة على األرباح أو الخسائر.
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 الضريبة 3-19
 

الجارية والمؤجلة الناتجة عن نتائج األنشطة التشغيلية  حيثما يكون مالئماً، يتم تكوين مخصص للضرائب  
 للفروع الخارجية العاملة في الواليات الضريبية. 

 

 منتجات تمويلية واستثمارية إسالمية  3-20
 

بالفائدة باإلضافة إلى المنتجات البنكية التقليدية، تقدم المجموعة لعمالئها مجموعة متنوعة من المنتجات البنكية غير المحملة  
 والتي تتم الموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية. 

 

إن أي مصطلحات اعتيادية مستخدمة فقط ألسباب قانونية أو للشرح أو التوضيح أو جميع ما سبق سيتم اعتبارها بديالً لما 
ئق فيما يتعلق بتوافقها مع أحكام الشريعة  يتوافق معها من الشريعة اإلسالمية ولن تؤثر على المنتجات اإلسالمية أو الوثا

 اإلسالمية.
 

 تتم المحاسبة عن جميع المنتجات البنكية اإلسالمية وفقاً للسياسات المحاسبية المبينة أدناه.
 

 تعريفات  (1)
 

 تستخدم المصطلحات التالية في التمويل اإلسالمي: 
 

 المرابحة
 

  عليه على التكلفة. المرابحة هي بيع البضائع مع هامش ربح متفق 
 

يشار إلى الترتيب على أنه مرابحة لآلمر بالشراء حيث تبيع الشركة للعميل سلعة أو أصاًل اشترته الشركة واستحوذت 
 عليه بناًء على وعد مقدم من العميل بشرائه.

 

 اإلجارة 
 

باألصل )األصل األساسي( من المؤجر )مالك اإلجارة هي عقد أو جزء من اتفاقية تعاقدية، ينتقل بموجبها حق االنتفاع  
 األصل األساسي، أي الشركة( إلى المستأجر )العميل( لفترة زمنية نظير مقابل متفق عليه. 

 

قد يشمل ذلك ترتيب إجارة مختلط )يُعرف باإلجارة المنتهية بالتمليك( والذي يتضمن، باإلضافة إلى عقد اإلجارة، وعًدا  
بغض النظر   -نقل ملكية األصل األساسي إلى المستأجر )العميل( من خالل البيع أو الهبة    )من قبل الشركة( يفضي إلى

 عن عقد اإلجارة. 
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 تعريفات )تابع(  (1)
 

 االستصناع
 

محددة يتم تصنيعها أو بنائها، مع التزام من جانب الجهة الُمصنعة أو الُمشيّدة )المقاول( االستصناع هو عقد لبيع بنود  
 بتسليمها إلى العميل عند االنتهاء منها. 

 

بموجب هذا الترتيب توفر المجموعة أمواالً لعميل لبناء عقارات و/أو تصنيع أي موجودات أخرى. يتطلب االستصناع 
ح. ويُطلب من العميل ترتيب/ توظيف جميع الموارد الالزمة إلنتاج الموجودات )األصل( تحديد المنتج الجاهز بشكل صحي

 المحدد. 
 

 المضاربة
 

المضاربة هي شراكة في الربح حيث يوفر أحد الطرفين رأس المال )رّب المال( والطرف اآلخر يوفر العمالة )الُمضارب(.  
األموال في مشروع أو نشاط محدد مقابل نسبة متفق عليها مسبقًا من ربح  ويكون الُمضارب مسؤوالً عن استثمار تلك  

المضاربة. ويتحمل رب المال المسؤولية كاملة في حالة الخسارة. وال يكون الُمضارب مسؤوال عن الخسائر إال في حاالت  
 سوء إدارة أموال المضاربة واإلهمال ومخالفة شروط عقد المضاربة.

 
 الوكالة 

 

قيام طرف ما )الموكل( بتفويض طرف آخر )الوكيل( للقيام بنشاط مشروع نيابة عنه. قد ينطوي ذلك على  الوكالة هي  
الوكالة باالستثمار، حيث تعين الشركة شخًصا آخر وكياًل عنها الستثمار أموالها بنية جني أرباح مقابل أتعاب محددة )مبلغ 

ويلتزم الوكيل بإعادة المبلغ المستثمر به في حالة التعثر في السداد  مقطوع من المال أو نسبة مئوية من المبلغ المستثمر(.  
 أو اإلهمال أو مخالفة أي من شروط الوكالة وأحكامها.

 
   السياسة المحاسبية ( 2)
  

مشطوبة  تقاس المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي، ناقصاً أي مبالغ  
ومخصص الحسابات المشكوك في تحصيلها واإليرادات غير المكتسبة. معدل الربح الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة  
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لألصل أو االلتزام المالي، أو عند االقتضاء، على مدى أقصر  

قيمة المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية عندما يكون هناك شك حول فترة. يتم تكوين مخصص لالنخفاض في  
(. وال 1-14-3استردادها مع األخذ بعين االعتبار متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية )كما هو مبين في اإليضاح  

اتخاذ التمويلية واالستثمارية اإلسالمية إال عند اإلخفاق في  المنتجات  لتحقيق    يتم شطب  الممكنة  العمل  جميع إجراءات 
 االسترداد. 
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 سياسة االعتراف باإليرادات (3)
 

األرباح أو الخسائر الموحد باستخدام  يتم االعتراف باإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية في بيان  
   طريقة الربح الفعلي.

 

يشتمل حساب معدل الربح الفعلي على جميع الرسوم المدفوعة أو المقبوضة وتكاليف المعاملة والخصومات أو العالوات 
اإلضافية   التكاليف  هي  المعاملة  تكاليف  إن  الفعلي.  الربح  معدل  من  يتجزأ  ال  جزءاً  تشكل  إلى التي  مباشرةً  المنسوبة 

 االستحواذ على أصل مالي أو إصداره أو بيعه. 
 

 المرابحة
 

 يتم االعتراف بإيرادات المرابحة على أساس معدل الربح الفعلي على مدى فترة العقد بناًء على الرصيد القائم. 
 

 اإلجارة 
 

 اإليجار. يتم االعتراف بإيرادات اإلجارة على أساس معدل الربح الفعلي على مدى فترة 
 

 المضاربة
 

يتم االعتراف باإليرادات أو الخسائر من المضاربة على أساس االستحقاق، إذا أمكن تقديرها بشكل موثوق، في ما عدا 
ذلك، يتم االعتراف باإليرادات عند التوزيع من قبل المضارب، بينما يتم تحميل الخسائر على بيان الدخل عند اإلعالن  

 المضارب. عنها من قبل 
 

 الوكالة 
 

يتم االعتراف باإليرادات المقدرة من الوكالة على أساس االستحقاق على مدار الفترة، مع تعديلها باإليرادات الفعلية عند  
 استالمها. ويتم احتساب الخسائر في تاريخ اإلقرار من قبل العميل.

 

 الودائع اإلسالمية للعمالء والتوزيعات على المودعين  (4)
 

لودائع اإلسالمية للعمالء مبدئياً بالقيمة العادلة التي تمثل عادة المقابل المستلم بعد خصم تكاليف المعاملة المتعلقة تقاس ا
 بها مباشرة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي.

 

سية لدى المجموعة وتُعتمد من لجنة الرقابة  تحتسب التوزيعات على المودعين )للمنتجات اإلسالمية( وفقاً لإلجراءات القيا
 الشرعية الداخلية للمجموعة. 
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 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  3-21

 

فترات خدمتهم يتم تكوين مخصص لتعويضات نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقانون العمل في اإلمارات العربية المتحدة عن  
رقم   الدولي  المحاسبي  المعيار  ألحكام  ووفقاً  المالي.  الممركز  تاريخ  الحالية  19حتى  القيمة  بتقدير  اإلدارة  قامت  فقد   ،

اللتزاماتها بتاريخ التقرير، باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة، وذلك فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة المستحقة 
إلى  للموظفين بموجب قان الخدمة  المتوقع بتاريخ ترك  لقد تم خصم االلتزام  المتحدة.  العربية  العمل لدولة اإلمارات  ون 

صافي القيمة الحالية باستخدام معدل خصم مالئم بناء على افتراضات اإلدارة لمتوسط تكاليف الزيادات / الترقيات السنوية.  
لقانون ال    2021ديسمبر    31إن القيمة الحالية لاللتزام كما في   تختلف اختالفاً جوهرياً عن المخصص المحتسب وفقاً 

 العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

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

 
مساهمات   المجموعة  اإلمارات تؤدي  دولة  مواطني  من  للموظفين  المستحقة  الوطنية  االجتماعية  والتأمينات  المعاشات 

، وال يوجد التزام  1999( لسنة  7العربية المتحدة بمقتضى أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
 آخر بعد ذلك. 

 
 القبوالت 3-22

 
ات المالية في بيان المركز المالي الموحد مع تسجيل الحق التعاقدي في الحصول  يتم االعتراف بالقبوالت ضمن المطلوب

على التعويض من العميل ضمن الموجودات المالية. وعليه، فقد تم إدراج االلتزامات المتعلقة بالقبوالت ضمن الموجودات 
 والمطلوبات المالية.

 
 النقد وما في حكمه 3-23

 
النقدية الموحد، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق واألرصدة األخرى لدى مصرف  ألغراض بيان التدفقات  

اإلمارات العربية المتحدة المركزي )باستثناء االحتياطي النظامي( وودائع سوق المال التي تستحق في غضون ثالثة أشهر  
 بيان المركز المالي الموحد.  من تاريخ اإليداع. يدَرج النقد وما في حكمه بالتكلفة المطفأة في

  

 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  4
 

، وضع أحكام وتقديرات 3يتعين على اإلدارة، عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة كما هو مبين في اإليضاح رقم  
والمطلوبات التي ال تكون متوفرة بوضوح من مصادر أخرى. تستند التقديرات  وافتراضات حول القيم الدفترية للموجودات  

الفعلية عن هذه   النتائج  الصلة. وقد تختلف  السابقة والعوامل األخرى ذات  التجربة  افتراضات على  وما يرتبط بها من 
 التقديرات.

 
يل التعديالت على التقديرات المحاسبية تتم مراجعة التقديرات وما يتعلق بها من افتراضات على أساس مستمر. يتم تسج

في الفترة التي يتم خاللها تعديل التقديرات إذا كان هذا التعديل ال يمس إال تلك الفترة أو خالل فترة التعديل والفترات  
 المستقبلية إذا كان لهذا التعديل أثر على الفترات الحالية والمستقبلية.   
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 فيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة تقديرات أو افتراضات أو مارست اجتهادات:

 
 قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  4-1

 
بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل  يتطلب قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة  

الدخل الشامل اآلخر استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني )علی 
سبيل المثال احتمالية عجز العمالء عن السداد والخسائر الناتجة(. يتم شرح تفاصيل المدخالت واالفتراضات وأساليب 

 . 43التقدير المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة في اإليضاح رقم 
 

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

 تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. •
 التعثر. تحديد المعايير وتعريف  •
اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، بما في ذلك قياس الخسائر االئتمانية   •

 المتوقعة من التعرض لحاالت التعثر.
تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات/ األسواق وما يرتبط بها من الخسائر   •

 تمانية المتوقعة.االئ
  إنشاء مجموعات من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. •

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  4-2

 

الموحد من األسواق  المالي  المركز  بيان  المسجلة في  المالية  للموجودات والمطلوبات  العادلة  القيم  اشتقاق  يتعذر  عندما 
، فإنه يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التقييم التي تشمل استخدام نماذج حسابية. ويتم استنباط  النشطة

الجديرة  السوق  بيانات  توافر  عدم  عند  ولكن  أمكن،  إن  بالمالحظة،  الجديرة  السوق  بيانات  من  النماذج  هذه  مدخالت 
عادلة. ويشمل ذلك المقارنة مع أدوات مشابهة عندما توجد أسعار قابلة بالمالحظة، يجب اتخاذ بعض األحكام لتقدير القيم ال

للمالحظة في السوق، وتحليالت التدفقات النقدية المخصومة، وأساليب التقييم األخرى شائعة االستخدام من قبل المشاركين 
 في السوق.   

 

 األدوات المالية المشتقة  4-3
 

على   الحصول  يتم  المبدئي،  االعتـراف  عام  بعد  بشكل  العادلة  بالقيمة  تقاس  التي  المشتقة  المالية  لألدوات  العادلة  القيم 
بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة ونماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج التسعير السوقية المقبولة المعتـرف بها. 

لتقييم التي تستند على البيانات المتوفرة في وعندما تكون األسعار غير متاحة، يتم تحديد القيم العادلة باستخدام أساليب ا
السوق. ويشمل ذلك المقارنة مع أدوات مشابهة عندما توجد أسعار قابلة للمالحظة في السوق، وتحليالت التدفقات النقدية 

   المخصومة، وأساليب التقييم األخرى شائعة االستخدام من قبل المشاركين في السوق.
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 االلتزام النهائي الناتج عن المطالبات بموجب عقود التأمين  4-4
 

إن تقدير االلتزام النهائي الناتج عن المطالبات بموجب عقود التأمين يعد التقدير المحاسبي األكثر أهمية للمجموعة حيث 
هناك مص هذه  إن  مثل  عن  المطاف  نهاية  في  المجموعة  ستدفعه  الذي  االلتزام  تقدير  عند  مراعاتها  يجب  للشكوك  ادر 

المطالبات. يجب وضع تقديرات بنهاية كل فترة تقرير لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المعلنة والتكلفة النهائية 
تقدير المطلوبات عن المطالبات المعلنة غير المسددة باستخدام معطيات   المتوقعة للمطالبات المتكبدة لكن غير المعلنة. يتم

التقييم للحاالت الفردية المبلغة للمجموعة وتقديرات اإلدارة المبنية على مؤشرات تسوية المطالبات السابقة المتكبدة غير 
قوف على مدى صحتها مع إجراء التعديالت  المعلنة. يعاد في نهاية كل فترة تقرير تقييم تقديرات مطالبات السنة السابقة للو

 الالزمة على المخصص. 
 

   نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 5
 

 فيما يلي تحليل نقد وأرصدة المجموعة لدى البنوك المركزية: ( أ ) 
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 996,803  1,027,306 نقد في الصندوق 
    المركزية:أرصدة لدى البنوك 

 8,124,831  9,223,621 حسابات جارية وأرصدة أخرى 
 3,770,307  4,456,824 ودائع نظامية 
 5,050,000  2,800,000 شهادات إيداع

 17,507,751  17,941,941 

 

 التحليل الجغرافي للنقد واألرصدة لدى البنوك المركزية هو على النحو التالي:  )ب( 
 

 2021  2020 
 ألف درهم   درهمألف  
    

 14,186,941  10,336,038 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 3,755,000  7,171,713 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 17,507,751  17,941,941 

 

وودائع يتطلب من المجموعة االحتفاظ بودائع نظامية لدى بنوك مركزية مختلفة في شكل ودائع تحت الطلب   ( ج ) 
ألجل وودائع أخرى حسب المتطلبات النظامية. وال يجوز استخدام الودائع النظامية ألغراض أنشطة المجموعة  
اإليداع  شهادات  تحمل  بينما  فائدة،  لمعدل  الجارية  والحسابات  الصندوق  في  النقد  أرصدة  تخضع  اليومية. ال 

 ( سنوياً.%0,21: 2020ديسمبر  31) %0,18متوسط معدل فائدة 
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   ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 6
 

 فيما يلي تحليل ودائع وأرصدة المجموعة المستحقة من البنوك: ( أ ) 
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 2,419,545  1,256,536 تحت الطلب
 25,985,607  27,716,058 ألجل

 28,972,594  28,405,152 
 ( 166,122)  ( 167,499) القيمةناقصاً: مخصص االنخفاض في  

 28,805,095  28,239,030 

 

 يمثل ما سبق الودائع واألرصدة المستحقة من: ( ب ) 
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 5,878,872  4,391,518 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 22,526,280  24,581,076 بنوك خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 28,972,594  28,405,152 
 ( 166,122)  ( 167,499) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

 28,805,095  28,239,030 

 

 حركة مخصص االنخفاض في القيمة: ( ج ) 
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 108,602  166,122 في بداية السنة 
 54,678  ( 4,404) (31)إيضاح المحّمل خالل السنة 

 2,910  5,495 فوائد معلقة
 (68)  286 تعديالت أسعار الصرف وتعديالت أخرى

 166,122  167,499 في نهاية السنة 
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   موجودات مالية أخرى 7
 

 ديسمبر:  31فيما يلي تحليل الموجودات المالية األخرى للمجموعة كما في  ( أ ) 
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

    موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة 

موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح   (1)
 والخسارة

    

 815,671  1,548,129 سندات دين
    

    أسهم

 6,719  37,668 مدرجة
 1,112  1,113 غير مدرجة 

    

 629,865  686,534 صناديق مشتركة وأخرى

 2,273,444  1,453,367 

    

 موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة   (2)
 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

 6,470,966  13,480,719 سندات دين
    

    أسهم

 459,821  577,857 مدرجة
 54,949  53,589 غير مدرجة 

    

 -  55,514 صناديق مشتركة وأخرى

 14,167,679  6,985,736 

    

 8,439,103  16,441,123 مجموع الموجودات المالية األخرى المقاسة بالقيمة العادلة )أ(

    

    موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة (3)

 11,021,883  10,302,332 سندات دين
 ( 21,229)  ( 24,508) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

    

 11,000,654  10,277,824 مجموع الموجودات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة )ب(

 19,439,757  26,718,947 مجموع الموجودات المالية األخرى ])أ( + )ب([ 
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 فيما يلي التحليل الجغرافي للموجودات المالية األخرى:  ( ب ) 
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 4,687,824  10,908,883 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 14,773,162  15,834,572 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 26,743,455  19,460,986 
 ( 21,229)  ( 24,508) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

 26,718,947  19,439,757 

 

 فيما يلي تحليل الموجودات المالية األخرى حسب قطاع العمل:  ( ج ) 
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 15,706,622  15,988,557 القطاع الحكومي والعام
 660,723  1,402,840 التجارة واألعمال
 3,044,738  9,284,617 المؤسسات المالية

 27,674  42,933 أخرى 

 26,718,947  19,439,757 

 

 كانت الحركة على مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة خالل السنة كما يلي: )د(
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 26,365  21,229 في بداية السنة 
 ( 5,134)  3,270 ( 31تحميل/ )عكس( خالل السنة )إيضاح 

 (2)  9 تعديالت أسعار الصرف وتعديالت أخرى

 21,229  24,508 في نهاية السنة 

 

ديسمبر   31مليـار درهم كما في    10,47بلغت القيمة العادلة للموجودات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة   (هـ)
 (.43مليـار درهم( )إيضاح  11,33: 2020ديسمبر  31) 2021

 

، تتضمن بعض الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المقاسة  2021ديسمبر    31في   )و( 
تبلغ   إجمالية  دفترية  بقيمة  دين  العادلة، سندات  تبلغ    2,890بالقيمة  مليون    2,905مليون درهم )قيمة عادلة 

مليون درهم([   1,146ادلة تبلغ  مليون درهم )قيمة ع  1,112: قيمة دفترية تبلغ  2020ديسمبر    31درهم( ]
  2,288مقدمة كضمانات بذلك التاريخ مقابل اتفاقيات إعادة الشراء المبرمة مع البنوك )"الشراء العكسي"( بقيمة  

 مليون درهم(.  708: 2020ديسمبر   31مليون درهم )
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، ـقاـمت المجموـعة بمراجـعة محفظتـها وبيع بعض الموجودات 2021ديســـــمبر    31خالل الســــــنة المنتهـية في  )ز(
ــة بالتكلفة المطفأة، مما أدى إلى ربح بقيمة   ــمبر   31مليون درهم )  51المالية األخرى المقاسـ : ربح 2020ديسـ

 مليون درهم( ناتج عن البيع. 63بقيمة  
 

االئتم2021ديسمبر    31كما في   )ح(  تـركيزات جوهرية في مخاطر  بالتكلفة ، ال توجد  المقاسة  الدين  لسندات  ان 
لتلك  االئتمان  لمخاطر  المجموعة  لتعرض  األقصى  الحد  أعاله  الموضحة  الدفتـرية  القيمة  تُمثل  المطفأة. 

 الموجودات.
 

، تم االعتراف بتوزيعات األرباح المستلمة من الموجودات 2021ديسمبر    31إلى    2021يناير    1خالل الفترة من   )ط( 
  31مليون درهم )السنة المنتهية في    21ة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والبالغة  المالية المقاس

 مليون درهم( ضمن صافي إيرادات االستثمار في بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد.   25:  2020ديسمبر  
 

مالية األخرى المقاسة بالقيمة العادلة من  ، أدى التغير في القيمة العادلة للموجودات ال2021ديسمبر  31كما في  )ي(
مليون درهم( وتم    10: ربح بقيمة  2020ديسمبر    31مليون درهم )  9خالل الربح أو الخسارة إلى ربح بقيمة  

 (.29االعتراف به ضمن إيرادات االستثمار في بيان األرباح أو الخسائر الموحد )إيضاح 
 

القيمة العادلة للموجودات المالية األخرى المقاسة بالقيمة العادلة من    ، أدى التغير في2021ديسمبر  31كما في  )ك( 
مليون   104: خسارة بقيمة 2020ديسمبر  31مليون درهم )  174خالل الدخل الشامل اآلخر إلى خسارة بقيمة 

 درهم( وتم االعتراف بها ضمن بيان الدخل الشامل الموحد. 
 

  1,526بشراء واستبعاد أسهم حقوق ملكية بقيمة    2021ديسمبر    31  قامت المجموعة خالل السنة المنتهية في )ل(
:  2020ديسمبر    31مليون درهم )  1,447مليون درهم( وبقيمة    1,227:  2020ديسمبر    31مليون درهم )

 مليون درهم( على التوالي. 1,251
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 قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأة  8
 

 وسلفيات المجموعة المقاسة بالتكلفة المطفأة:فيما يلي تحليل قروض  )أ(
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 54,811,763  63,354,455 قروض
 5,331,364  6,465,665 سحوبات بنكية على المكشوف

 1,784,967  1,915,726 بطاقات ائتمان 
 761,943  790,801 أخرى 

 62,690,037  72,526,647 المجموع 
 (5,403,626)  ( 6,094,077) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

 66,432,570  57,286,411 

 

 فيما يلي تحليل القروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة حسب قطاع العمل:  )ب( 
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

  9,487,506    11,404,850  التصنيع
  5,409,471    6,939,219  اإلنشاءات 

  13,073,340    14,706,291  التجارة
  2,857,810    3,065,888  النقل واالتصاالت 

  5,916,728  7,368,222 الخدمات
 927,106   2,532,671  المؤسسات المالية

  7,697,088    8,196,625  األفراد 
  5,538,042   6,819,805 السكني الرهن العقاري 

  11,782,946   11,493,076 الحكومة والمؤسسات ذات الصلة 

 72,526,647  62,690,037 
 (5,403,626)  ( 6,094,077) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

 66,432,570  57,286,411 
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 )تابع(  قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأة  8
 

 فيما يلي تحليل مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة حسب قطاع العمل:  )ج(  
 

 ديسمبر 31 
 2021  

 ديسمبر 31
2020 

 ألف درهم   ألف درهم 
    

 341,500  246,502 التصنيع
 452,769  2,017,902 اإلنشاءات 

 646,108  684,979 التجارة
 136,437  531,710 النقل واالتصاالت 

 655,002  660,663 الخدمات
 68,996  14,630 المؤسسات المالية

 1,446,062  1,777,812 األفراد 
 140,016  99,050 الرهن العقاري السكني 

 1,516,736  60,829 الحكومة والمؤسسات ذات الصلة 

 6,094,077  5,403,626 

 

المتعثرة في تواصل   )د( والحسابات  المشكوك في تحصيلها  الديون  المجموعة في حاالت محددة تسجيل حسابات 
سجالتها حتى بعد أن يتم تكوين مخصص النخفاض القيمة لها بالكامل. ويتم احتساب الفوائد على معظم هذه 

التقاضي فقط. كما في   المجموعة باتخ2020و  2021ديسمبر    31الحسابات ألغراض  اذ اإلجراءات  ، قامت 
 القانونية ضد بعض هذه الحسابات في سياق العمل االعتيادي. 

 
المقاسة  )هـ( للقروض والسلفيات  المعلقة  السنة في مخصص االنخفاض في القيمة والفوائد  فيما يلي الحركة خالل 

 بالتكلفة المطفأة:
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 3,844,371  5,403,626 في بداية السنة 
 2,393,760  1,529,908 ( 31مخصص االنخفاض في القيمة للسنة )إيضاح 

 292,394  150,359 فوائد معلقة
 9,329  39,720 تعديالت أسعار الصرف وتعديالت أخرى

 (1,136,228)  ( 1,029,536) المحذوف خالل السنة 

 5,403,626  6,094,077 في نهاية السنة 
 

تأخذ المجموعة بعين االعتبار عند تحديد قابلية استـرداد القروض والسلفيات أي تغيير في جودة ائتمان القروض   )و( 
والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة من تاريخ منح االئتمان حتى نهاية الفتـرة المحاسبية. إن التـركيز في مخاطر 

 تبطة ببعضها.االئتمان محدود ألن قاعدة العمالء كبيرة وليست مر
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 )تابع(  قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأة 8
 

تبلغ 2021ديسمبر    31في    )ز( إجمالية  دفترية  بقيمة  المطفأة  بالتكلفة  المقاسة  والسلفيات  القروض  توجد بعض   ،
مليون    1,435: قيمة دفترية تبلغ  2020ديسمبر    31مليون درهم( ]   945مليون درهم )قيمة عادلة تبلغ    1,332

مليون درهم([ مقدمة كضمانات بذلك التاريخ مقابل اتفاقيات إعادة الشراء المبرمة    1,134درهم )قيمة عادلة تبلغ  
 مليون درهم(.  550: 2020ديسمبر  31مليون درهم ) 441مع البنوك )"الشراء العكسي"( بقيمة 

 

 أةمنتجات تمويلية واستثمارية إسالمية مقاسة بالتكلفة المطف 9
 

 فيما يلي تحليل المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة بالمجموعة: ( أ ) 
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

    التمويل

 8,788,168  11,403,396 المرابحة 
 6,087,374  5,344,195 اإلجارة

 16,747,591  14,875,542 

    االستثمار

 426,010  464,826 الوكالة 

 464,826  426,010 

    

 15,301,552  17,212,417 المجموع 
    

 ( 647,879)  ( 1,532,000) ناقصاً: إيرادات غير مكتسبة
 ( 407,330)  ( 626,963) مخصص االنخفاض في القيمة 

 15,053,454  14,246,343 
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 )تابع(  مقاسة بالتكلفة المطفأةمنتجات تمويلية واستثمارية إسالمية  9
 

 فيما يلي تحليل المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة حسب قطاع العمل: ( ب ) 
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 1,025,362  1,878,933 التصنيع
 3,531,481  1,875,799 اإلنشاءات 

 1,365,946  1,001,147 التجارة
 388,312  291,898 النقل واالتصاالت 

 3,093,488  2,692,387 الخدمات
 1,052,322  1,098,307 المؤسسات المالية

 2,023,739  4,331,202 األفراد 
 1,155,660  1,202,193 الرهن العقاري السكني 

 1,665,242  2,840,551 الحكومة والمؤسسات ذات الصلة 

 15,301,552  17,212,417 المجموع 
 ( 647,879)  ( 1,532,000)  ناقصا: إيرادات غير مكتسبة

 ( 407,330)  ( 626,963) مخصص االنخفاض في القيمة 

 15,053,454  14,246,343 

 

المقاسة   ( ج )  التمويلية واالستثمارية اإلسالمية  المنتجات  المطفأة فيما يلي تحليل مخصص االنخفاض في قيمة  بالتكلفة 
 حسب قطاع العمل:

 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 

    

 9,452  7,957 التصنيع
 243,891  378,133 اإلنشاءات 

 55,767  109,196 التجارة
 12,906  7,885 النقل واالتصاالت 

 22,678  17,002 الخدمات
 3,931  3,707 المؤسسات المالية

 8,571  11,299 األفراد 
 45,782  36,947 الرهن العقاري السكني 

 4,352  54,837 الحكومة والمؤسسات ذات الصلة 

 626,963  407,330 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 بنك المشرق ش.م.عمجموعة  
 

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

63 

 

 )تابع(  منتجات تمويلية واستثمارية إسالمية مقاسة بالتكلفة المطفأة 9
 

 حركة مخصص االنخفاض في القيمة: )د(
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 128,590  407,330 في بداية السنة 
 310,864  203,822 ( 31مخصص االنخفاض في القيمة للسنة )إيضاح 

 29,477  16,042 أرباح معلقة
 ( 61,601)  ( 231) المحذوف خالل السنة 

 407,330  626,963 في نهاية السنة 

 

استـرداد المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية أي تغيير في تأخذ المجموعة بعين االعتبار عند تحديد قابلية   )هـ(
جودة ائتمان المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة من تاريخ منح االئتمان حتى نهاية 

  ست مرتبطة ببعضها.الفتـرة المحاسبية. إن التـركيز في مخاطر االئتمان محدود ألن قاعدة العمالء كبيرة ولي
 

بقيمة  2021ديسمبر    31في     )و( المطفأة  بالتكلفة  المقاسة  اإلسالمية  واالستثمارية  التمويلية  المنتجات  توجد بعض   ،
مليون درهم    471: قيمة دفترية تبلغ  2020ديسمبر    31دفترية إجمالية تبلغ ال شيء )قيمة عادلة تبلغ ال شيء( ]

هم([ مقدمة كضمانات بذلك التاريخ مقابل اتفاقيات إعادة الشراء المبرمة مع البنوك  مليون در   455)قيمة عادلة تبلغ  
 مليون درهم(.  222: 2020ديسمبر  31)"الشراء العكسي"( بقيمة ال شيء )
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   موجودات أخرى 10
 

  2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 277,350  296,794 فوائد مدينة
 94,951  86,055 عليها مقابل تسوية الديون* ممتلكات مستحوذ 

 ً  70,556  111,284 مبالغ مدفوعة مقدما
 1,512,413  1,028,186 (41القيمة العادلة الموجبة للمشتقات )ايضاح 

 583,020  562,465 ذمم تأمين مدينة )صافي( **
 154,765  150,381 تكاليف استحواذ مؤجلة متعلقة بالتأمين 

 313,322  228,299 مدينة متعلقة ببطاقات االئتمانذمم 
 ً  102,519  109,041 ضرائب مدفوعة مقدما

 32,758  36,155 عموالت/ إيرادات مدينة
 138,395  241,748 دفعات مقدمة للموردين/ البائعين

 198,406  437,677 أخرى 

 3,290,085  3,478,455 
 

العقارات المستحوذ عليها مقابل تسوية الديون عقارات بقيمة دفترية تبلغ  ، تتضمن  2021ديسمبر    31كما في   *
مليون درهم    116مليون درهم( تم تكوين مخصص لها بقيمة    209:  2020ديسمبر    31مليون درهم )  202

مليون درهم(. يتضمن ذلك بعض العقارات المسجلة باسم رئيس مجلس اإلدارة على    114:  2020ديسمبر    31)
 انة ولمصلحة المجموعة. سبيل األم

 

  431:  2020ديسمبر    31مليون درهم )  439، سجلت المجموعة مخصصاً بقيمة  2021ديسمبر    31كما في   **
 مليون درهم( مقابل ذمم تأمين مدينة.

 

   استثمارات عقارية 11
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

    بالقيمة العادلة

 473,591  449,715 في بداية السنة 
 ( 23,876)  13,114 ( 30التغير في القيمة العادلة خالل السنة )إيضاح 

 449,715  462,829 في نهاية السنة 

 

إن جميع االستثمارات العقارية لدى المجموعة محتفظ بها بنظام التملّك الُحر وتقع في اإلمارات العربية المتحدة. كما في 
تم تصنيف هذه االستثمارات على أنها في المستوى الثالث في التسلسل الهرمي   2020ديسمبر   31و  2021ديسمبر    31

 للقيمة العادلة. 
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 )تابع(استثمارات عقارية  11
 

   عمليات التقييم 
 

خارجيين بواسطة خبراء تقييم    2020ديسمبر    31و  2021ديسمبر   31تم تقييم االستثمارات العقارية للمجموعة كما في  
مستقلين ومؤهلين مهنياً ويحملون االعتماد المهني الالزم والخبرة الحديثة في مواقع وشرائح االستثمارات العقارية الخاضعة  

 للتقييم. تتوافق القيمة العادلة مع معايير التقييم والتثمين ذات الصلة الصادرة عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين. 
 

 التقييم التي تستند عليها اإلدارة في تقديرها للقيمة العادلةأساليب 
 

تم تحديد تقييم االستثمارات العقارية للمجموعة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة وطريقة تقييم القيمة المتبقية 
 وطريقة رسملة الدخل أو طريقة مقارنة المبيعات على أساس المعطيات المتوفرة كما يلي.

 

تراعي طريقة تقييم التدفقات النقدية المخصومة صافي التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة باستخدام معدالت الخصم التي  
تعكس ظروف السوق الحالية. تأخذ طريقة القيمة المتبقية في االعتبار تكاليف البناء للتطوير ومعدالت الرسملة بناًء على  

الممتلكات وبي اإلنتاجي الموقع والحجم وجودة  العقار طوال عمره  للحفاظ على  التشغيلية  التكلفة  السوق وتقديرات  انات 
ومعدالت الشواغر المقدرة. تأخذ طريقة رسملة الدخل في االعتبار إيرادات اإليجار المتعاقد عليها ومعدل الرسملة. نهج 

التقارب والمعدلة لالختالفات في السمات الرئيسية  مقارنة المبيعات يأخذ في االعتبار قيمة الممتلكات القابلة للمقارنة شديدة  
 مثل حجم الممتلكات وجودة التركيبات الداخلية. 

 

  كانت الحساسية للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية بناًء على كل منهجية كما يلي:
 

، فإن القيمة العادلة  %1ارنة بنسبة بالنسبة لطريقة مقارنة المبيعات، في حالة زيادة / انخفاض أسعار الممتلكات القابلة للمق
مليون درهم(. وبالنسبة لطريقة التدفقات   0,6:  2020ديسمبر    31مليون درهم )  1,8كانت ستزداد / ستنخفض بقيمة  

مع األخذ في االعتبار أن جميع االفتراضات   %0,25النقدية المخصومة، في حالة زيادة / انخفاض معدل الخصم بنسبة  
(. أما بالنسبة لطريقة  %1:  2020ديسمبر    31)  %3فإن القيمة العادلة كانت ستزداد / ستنخفض بنسبة    األخرى تظل ثابتة،

الرسملة بنسبة   المتبقية، ففي حالة زيادة / انخفاض معدل  % مع األخذ في االعتبار أن جميع االفتراضات 0,25القيمة 
: بالنسبة لطريقة  2020ديسمبر    31)  %4-/%4نسبة +األخرى تظل ثابتة، فإن القيمة العادلة كانت ستزداد / ستنخفض ب

% مع األخذ في االعتبار أن جميع  0,25القيمة المتبقية أو رسملة الدخل، ففي حالة زيادة / انخفاض معدالت الرسملة بنسبة  
  (.  %6-/%7االفتراضات األخرى تظل ثابتة، فإن القيمة العادلة كانت ستزداد / ستنخفض بنسبة +
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 ممتلكات ومعدات  12
 

 

 عقارات  
 لالستخدام الخاص 

 

أثاث وتجهيزات  
  ومعدات ومركبات

تحسينات على  
عقارات بنظام التملاك  
  الُحر وعقارات أخرى 

 
 

 االستخدامحق 
  موجودات 

 
أعمال رأسمالية قيد 

  اإلنجاز**

 
 
 

 المجموع
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

            التكلفة 
 1,949,412  642,568  192,126  152,294  330,921  631,503 2020يناير  1في 

 336,461  148,441  42,684  96,644  48,692  - إضافات خالل السنة 
 -  ( 746,181)  -  113,061  100,192  532,928 تحويالت 

 ( 219,345)  -  (39,734)  ( 135,768)  (35,919)  (7,924) استبعادات / حذوفات / شطب
 2,066,528  44,828  195,076  226,231  443,886  1,156,507 2020ديسمبر  31في 

 129,216  51,567  26,222  21,123  30,304  - إضافات خالل السنة 
 -  ( 43,127)  -  2,100  8,502  32,525 تحويالت 

 ( 134,954)  ( 318)  ( 52,798)  ( 17,118)  ( 64,720)  - استبعادات / حذوفات / شطب

 2,060,790  52,950  168,500  232,336  417,972  1,189,032 2021ديسمبر  31في 
            

            االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة

 581,419  -  91,610  74,072  212,306  203,431 2020يناير  1في 
 155,738  -  52,716  33,865  46,279  22,878 ( 32المحّمل للسنة )إيضاح 

 ( 137,398)  -  (39,735)  (63,921)  (30,657)  (3,085) استبعادات / حذوفات
 599,759  -  104,591  44,016  227,928  223,224 2020ديسمبر  31في 

 160,715  -  47,765  32,171  50,761  30,018 ( 32المحّمل للسنة )إيضاح 
 ( 125,780)  -  ( 54,165)  ( 12,667)  ( 58,948)  - استبعادات / حذوفات / شطب

 634,694  -  98,191  63,520  219,741  253,242 2021ديسمبر  31في 

            القيمة الدفترية
 1,426,096  52,950  70,309  168,816  198,231  935,790 2021ديسمبر  31في 

 1,466,769  44,828  90,485  182,215  215,958  933,283 2020ديسمبر  31في 

 

. 2020ديسمبر  31* تتعلق األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بشكل رئيسي بالمركز الرئيسي الجديد للمجموعة والتي تمت رسملتها خالل السنة المنتهية في  
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 موجودات غير ملموسة  13
 

 برمجيات  

 ألف درهم 
  

  التكلفة 
 526,452 2020يناير  1في 

 137,469 إضافات خالل السنة 
 ( 63,021) استبعادات / حذوفات / شطب

 600,900 2020ديسمبر  31في 
 82,298 إضافات خالل السنة 

 ( 13,544) استبعادات / حذوفات / شطب
 669,654 2021ديسمبر  31في 
  

  االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة
 263,575 2020يناير  1في 

 76,225 ( 32المحّمل للسنة )إيضاح 
 ( 33,342) استبعادات / حذوفات / شطب

 306,458 2020ديسمبر  31في 
 94,854 ( 32المحّمل للسنة )إيضاح 

 ( 12,994) استبعادات / حذوفات / شطب
 388,318 2021ديسمبر  31في 

  القيمة الدفترية
 281,336 2021ديسمبر  31في 
 294,442 2020ديسمبر  31في 
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   ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك 14
 

 فيما يلي تحليل الودائع واألرصدة المستحقة إلى البنوك: )أ(
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 10,117,449  13,947,840 ألجل
 2,079,656  3,192,445 تحت الطلب

 2,647,275  2,426,201 مربوطة ليوم

 19,566,486  14,844,380 

 

 يمثل ما سبق الودائع واألرصدة المستحقة إلى البنوك من:  ( ب ) 
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 1,751,736  1,761,073 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 13,092,644  17,805,413 بنوك خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 19,566,486  14,844,380 

 

 اتفاقيات إعادة شراء مبرمة مع البنوك  15
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 2,289,723  2,729,147 اتفاقيات إعادة الشراء 

 

(  %2,66:  2020ديسمبر    31)  %1,14يبلغ متوسط معدل الفائدة التفاقيات إعادة الشراء المبرمة مع البنوك المذكورة أعاله  
)و( حول البيانات المالية 9)ز( و8)و( و7سنويًا. تم إيضاح الضمانات المقدمة مقابل قروض الشراء العكسي في إيضاح  

 الموحدة.

 

   ودائع العمالء 16
 

 فيما يلي تحليل ودائع العمالء: )أ(
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 39,907,698  50,248,066 حسابات جارية وحسابات أخرى
 4,271,221  6,109,303 حسابات توفير 

 32,197,054  30,793,533 ودائع ألجل

 87,150,902  76,375,973 
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 )تابع(ودائع العمالء  16
 

  التركيز بحسب قطاع العمل:  )ب( 
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 5,812,573  6,105,551 القطاع الحكومي والعام
 48,157,046  56,772,841 التجارة واألعمال

 17,385,515  19,846,620 األفراد 
 4,533,955  3,842,613 المؤسسات المالية

 486,884  583,277 أخرى 

 87,150,902  76,375,973 

 

 الودائع اإلسالمية للعمالء  17
 

 فيما يلي تحليل الودائع اإلسالمية للعمالء: )أ(
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 2,649,864  3,586,227 حسابات جارية وحسابات أخرى
 153,396  191,227 حسابات توفير 

 9,081,306  10,554,633 ودائع ألجل

 14,332,087  11,884,566 

 

  التركيز بحسب قطاع العمل:  )ب( 
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 456,559  812,773 القطاع الحكومي والعام
 3,246,715  3,899,289 التجارة واألعمال

 955,007  1,082,002 األفراد 
 7,226,285  8,538,023 المؤسسات المالية

 14,332,087  11,884,566 
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   مطلوبات أخرى 18
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 552,774  425,204 الدفع فوائد مستحقة 
 1,292,784  970,260 (41القيمة العادلة السلبية للمشتقات )إيضاح 

 594,729  572,859 ذمم تأمين دائنة
 925,219  861,278 مصاريف مستحقة 

 ً  295,802  538,702 إيرادات مقبوضة مقدما
 550,775  533,625 أوراق دفع صادرة 

 248,331  234,980 الخدمة للموظفين**مخصص تعويضات نهاية 
 90,936  104,531 مخصص الضريبة 

 82,160  62,280 مطلوبات إيجار 
 706,656  1,185,817 أخرى 

 468,742  538,772 خارج الميزانية العمومية - مخصص االنخفاض في القيمة 

 6,028,308  5,808,908 

 

الخدمة   ** نهاية  تعويضات  )  212للموظفين  يتضمن مخصص  درهم  مليـون    231:  2020ديسمبر    31مليون 
التقرير حسب   تاريخ  الخدمة في  نهاية  الموظفين عن  لتغطيـة تعويضات  المطلوبة  المقدرة  المبالغ  درهم( عن 

 قانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

بالفرو  للموظفين  الخدمة  نهاية  المتبقي من تعويضات  المبلغ  التابعة خارج دولة  يتعلق  الخارجية والشركات  ع 
 اإلمارات العربية المتحدة، ويُحتسب هذا المبلغ وفقاً للقوانين والنظم المحلية لكل بلد. 
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 قروض متوسطة األجل  19
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 9,616,042  7,315,119 سندات متوسطة األجل

 

 يلي آجال استحقاق السندات متوسطة األجل الصادرة بموجب برنامج السندات متوسطة األجل باليورو:فيما  ( أ ) 
 

 2020  2021 السنة
 ألف درهم   ألف درهم 
    

2021 -  2,225,351 
2022 2,095,531  2,126,261 
2023 389,753  402,886 
2024 3,989,012  3,994,994 
2025 799,917  826,462 
2029 40,906  40,088 

 7,315,119  9,616,042 

 

 السندات متوسطة األجل مقومة بالعمالت التالية:
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 6,904,126  5,254,006 دوالر أمريكي 
 887,436  593,340 ين ياباني 

 56,785  53,376 دوالر أسترالي 
 1,161,424  1,170,251 يوان صيني

 90,246  83,223 يورو 
 40,077  36,941 راند جنوب أفريقي

 475,948  123,982 جنيه إسترليني 

 7,315,119  9,616,042 

 

المجموعة بتأسيس برنامج سندات متوسطة األجل باليورو بمبلغ   مليار درهم(    18,37مليار دوالر أمريكي )  5قامت 
 . 2010مارس  15بتاريخ بموجب اتفاقية 

  
 مليار درهم. 2، تم استرداد سندات متوسطة األجل بقيمة 2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
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 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين 20
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 

    مطلوبات عقود التأمين 

 2,295,448  2,188,676 مطالبات قائمة 
 623,989  484,339 احتياطي المطالبات المتكبدة غير المعلنة

 133,755  113,442 صندوق التأمين على الحياة
 1,295,244  1,346,425 أقساط غير مكتسبة

 391,701  426,321 مطلوبات مرتبطة بوحدات 
 7,642  7,399 احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة 

 4,566,602  4,747,779 

 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 

    موجودات عقود إعادة التأمين 

 1,838,783  1,734,884 مطالبات قائمة 
 344,412  227,102 احتياطي المطالبات المتكبدة غير المعلنة

 24,981  21,502 صندوق التأمين على الحياة
 683,744  716,478 أقساط غير مكتسبة

 2,699,966  2,891,920 

 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 

    بالصافي -مطلوبات عقود التأمين 

 456,665  453,792 مطالبات قائمة 
 279,577  257,237 احتياطي المطالبات المتكبدة غير المعلنة

 108,774  91,940 صندوق التأمين على الحياة
 611,500  629,948 أقساط غير مكتسبة

 391,701  426,321 مطلوبات مرتبطة بوحدات 
 7,642  7,398 احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة 

 1,866,636  1,855,859 
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 الخسائر غير الموزعة وحصة شركات إعادة التأمين المتصلة بها الحركة في مخصص المطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة لكن غير المعلنة ومصاريف تسوية  20-1
 

 2021  2020 

 الصافي   إعادة التأمين   اإلجمالي   الصافي   إعادة التأمين   اإلجمالي  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            
 596,541  ( 1,841,540)  2,438,081  743,884  ( 2,183,195)  2,927,079 يناير 1في 

 1,104,136  ( 1,668,815)  2,772,951  1,098,618  ( 1,295,860)  2,394,478 مطالبات متكبدة خالل السنة 
 ( 956,793)  1,327,160  ( 2,283,953)  ( 1,124,075)  1,517,068  ( 2,641,143) مطالبات مسددة خالل السنة 

 743,884  ( 2,183,195)  2,927,079  718,427  ( 1,961,987)  2,680,414 ديسمبر  31في 
 

 الحركة في صندوق التأمين على الحياة  20-2
 

 ألف درهم  
  

 142,302 2020يناير  1في 

 (33,528) صافي الحركة خالل السنة 

 108,774 2020ديسمبر    31في 

 ( 16,834) صافي الحركة خالل السنة 

 91,940 2021ديسمبر    31في 
 

 الحركة في المطلوبات المرتبطة بوحدات     20-3
 

 ألف درهم  
  

 332,324 2020يناير  1في 

 59,377 صافي الحركة خالل السنة 

 391,701 2020ديسمبر    31في 

 34,620 صافي الحركة خالل السنة 

 426,321 2021ديسمبر    31في 
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 )تابع(  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين 20
 

التالي حساسية قيمة مطلوبات عقود التأمين المفصح عنها في هذا اإليضاح للتحركات في االفتراضات  يوضح   الجدول 
المستخدمة في تقدير مطلوبات عقود التأمين. بالنسبة للمطلوبات المترتبة على عقود التأمين طويلة األجل ذات الشروط 

في حدوث تغيير في مبلغ المطلوبات، ما لم يكن التغيير شديًدا   الثابتة والمضمونة، لن تتسبب التغييرات في االفتراضات
، بناًء على نتائج اختبار كفاية  2020أو    2021بما فيه الكفاية إلجراء تعديل اختبار كفاية االلتزام. لم تنشأ خسائر في سنة  

شير إلى تعديل االلتزام المطلوب االلتزام. يوضح الجدول أدناه مستوى المتغير المعني الذي سيؤدي إلى إجراء تعديل، ثم ي
 نتيجة لمزيد من التدهور في المتغير.

 
التغير في  

 االفتراضات
 الزيادة / )النقص( في صافي 

 المطلوبات 

  2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم  
     

 620  518 %10+ الوفيات/ المرض 
 ( 3,149)  ( 2,541) نقطة أساس  75+ معدل الخصم 

 ( 625)  ( 522) %10- الوفيات/ المرض 
 3,400  2,735 نقطة أساس  75- معدل الخصم 

 

   رأس المال المصدر والمدفوع واالحتياطيات 21
 

 رأس المال المصدر والمدفوع )أ(
 

  2,006,098,300، وافق المساهمون على زيادة رأس مال البنك إلى  2021نوفمبر    9في االجتماع العام المنعقد في  
درهم للسهم الواحد، وهي   10أسهم منحة بناًء على القيمة االسمية الحالية البالغة  23,079,007درهم من خالل إصدار 

 معاملة غير نقدية.
 

درهم    10سهماً بقيمة    200,609,830، بلغ عدد األسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل  2021ديسمبر    31كما في  
 درهم للسهم الواحد(.  10سهماً عادياً بقيمة  177,530,823: 2020ديسمبر   31) للسهم الواحد 

 

 احتياطيات نظامية وقانونية  )ب( 
 

لدولة    2015( لسنة  2من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي وذلك وفقا للقانون االتحادي رقم )  %10يتم تحويل  
التحويالت إلى االحتياطي عندما يصل االحتياطي إلى النسب المحددة    اإلمارات العربية المتحدة. ويمكن التوقف عن هذه

المتحدة هي   العربية  المحددة في دولة اإلمارات  النسبة  التنظيمية )إن  السلطات  قبل  المصدر    %50من  المال  من رأس 
طي القانوني غير قابلين والمدفوع(. يتعلق االحتياطي القانوني بعمليات البنك الخارجية. إن االحتياطي النظامي واالحتيا 

 للتوزيع.
 

 احتياطي عام )ج(  
 

يتم احتساب االحتياطي العام وفقاً للنظام األساسي للبنك ويمكن استخدامه في األغراض المقررة في االجتماع العام السنوي 
 للمساهمين.
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 )تابع( رأس المال المصدر والمدفوع واالحتياطيات 21

 

 العمالت احتياطي تحويل  )د(
 

عمالتها  للمجموعة من  األجنبية  للعمليات  الموجودات  النتائج وصافي  بتحويل  المتعلقة  الصرف  بفروق  االعتـراف  يتم 
الوظيفية إلى عملة العرض للمجموعة )أي الدرهم( بشكل مباشر في بيان الدخل الشامل الموحد ويتم تـراكمها في احتياطي 

ئر أدوات التحوط المصنفة كأدوات تحوط لتحوطات صافي االستثمارات في العمليات تحويل العمالت. يتم قيـد أرباح وخسا
األجنبية في احتياطي تحويل العمالت. ويتم إعادة تصنيف فروق الصرف المتـراكمة سابقاً في احتياطي تحويل العمالت 

جنبية( في بيان األرباح أو الخسائر )فيما يخص تحويل كالً من صافي الموجودات للعمليات األجنبية وتحوطات العمليات األ
 الموحد عند استبعاد أو تخفيض صافي حقوق الملكية عن طريق توزيع العمليات األجنبية. 

  
 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات  (ـ)ه

 

دلة من خالل  يظهر احتياطي إعادة تقييم االستثمارات تأثيرات قياس القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العا
: خسارة  2020ديسمبر    31مليون درهم )  174الدخل الشامل اآلخر. أدى التغير في القيمة العادلة للسنة إلى خسارة بقيمة  

 )ك([.7مليون درهم( قيدت في بيـان الدخل الشـامل المـوحد ]إيضاح  104بقيمة 
 

 احتياطي تحوط التدفقات النقدية  )و( 
 

يمثل احتياطي تحوط التدفقات النقدية الجزء الفعلي المتـراكم من األرباح أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة  
ألدوات تحوط مقايضة العمالت المبرمة لتحوطات التدفقات النقدية. إن األرباح أو الخسائر المتـراكمة الناتجة من التغيرات 

تحوط مقايضة العمالت المعتـرف بها والمتـراكمة ضمن احتياطي تحوط التدفقات النقدية سيتم   في القيمة العادلة ألدوات
إعادة تصنيفها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد فقط عندما تؤثر المعاملة المتحوط منها على بيان األرباح أو الخسائر 

 لمتحوط منه وذلك وفقاً للسياسة المحاسبية للمجموعة.   الموحد، أو يتم إدراجها كتعديل أساسي على البند غير المالي ا
 

 توزيعات األرباح على أدوات حقوق الملكية )ز( 
 

، اعتمد المساهمون توزيعات أرباح نقدية بنسبة ال 2021أبريل    19خالل االجتماع العام السنوي للمساهمين المنعقد في  
في   المنتهية  للسنة  بنسبة  2019ديسمبر    31)  2020ديسمبر    31شيء  نقدية  أرباح  توزيعات  المال  40:  % من رأس 
  مليون درهم(. 710المصدر والمدفوع بقيمة 
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   الحصص غير المسيطرة 22 
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 710,348  757,680 في بداية السنة 
 72,575  73,508 (36حصة من ربح السنة )إيضاح  

 ( 7,471)  12,024 )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة حصة الدخل / 
 -  ( 32,825) توزيعات أرباح مدفوعة

 ( 17,772)  ( 14,325) معاملة مع الحصص غير المسيطرة

 757,680  796,062 في نهاية السنة 

 

 مطلوبات والتزامات طارئة  23
 

 للمجموعة: فيما يلي تحليل المطلوبات وااللتزامات الطارئة  )أ(
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 40,270,247  33,706,515 ضمانات 
 9,235,601  15,785,785 اعتمادات مستندية 

 317,697  290,668 التزامات لمصاريف رأسمالية 

 49,782,968  49,823,545 

 

  7,95مبلغ    2021ديسمبر    31المسحوبة كما في  بلغت التزامات التسهيالت االئتمانية غير القابلة لإللغاء غير   )ب( 
 مليـار درهم(.  6,25: 2020ديسمبر  31مليـار درهم )

 

حول البيانات المالية الموحدة تحليل المطلوبات وااللتزامات الطارئة على أساس المنطقة الجغرافية   38يتناول اإليضاح رقم  
 وقطاع العمل.
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   إيرادات الفوائد 24
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 2,895,464  2,647,739 قروض وسلفيات
 847,521  689,138  بنوك 

 148,669  73,641 بنوك مركزية
 444,623  469,375 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة

 178,647  371,931 أخرى 

 4,251,824  4,514,924 
 

 التمويلية واالستثمارية اإلسالمية إيرادات من المنتجات  25
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 

    التمويل

 304,587  302,081 المرابحة 
 209,738  154,190 اإلجارة
 -  4,512 أخرى 

 460,783  514,325 

    

    االستثمار

 29,152  14,470 الوكالة 

 14,470  29,152 

    

 543,477  475,253 المجموع 

 

   مصاريف الفوائد 26
 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 1,320,733  927,886 ودائع العمالء
 457,305  301,234 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك

 332,659  276,584 قروض متوسطة األجل

 1,505,704  2,110,697 
 

 منتجات إسالمية  – توزيعات للمودعين  27
 

تمثل هذه المبالغ حصة اإليرادات الموزعة على المودعين في المجموعة. إن التخصيصات والتوزيعات على المودعين  
 موافق عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لدى المجموعة. 
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 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  28
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

    الرسوم والعموالت إيرادات 

 481,081  588,614 إيرادات العموالت
 195,032  228,609 عموالت التأمين 

 598,659  667,576 رسوم وأتعاب الخدمات البنكية 
 1,167,108  1,720,244 رسوم متعلقة ببطاقات االئتمان 

 200,656  213,043 أخرى 

 2,642,536  3,418,086 المجموع

    

    الرسوم والعموالتمصاريف 

 ( 27,235)  ( 34,553) مصاريف العموالت 
 ( 324,485)  ( 327,286) عموالت التأمين 

 ( 986,744)  ( 1,356,517) مصاريف متعلقة ببطاقات االئتمان
 ( 84,560)  ( 122,931) أخرى 

 (1,423,024)  ( 1,841,287) المجموع

    

 1,219,512  1,576,799 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 

 صافي إيرادات االستثمار  29
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 صافي الربح المحقق من بيع موجودات مالية أخرى 
 مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   

 

28,305 
 

43,145 
 أرباح غير محققة على موجودات مالية أخرى  

 )ي([ 7مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ]إيضاح    
 

8,521 
 

9,564 
 إيرادات توزيعات أرباح من موجودات مالية أخرى مقاسة  

 1,041 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   
 

1,382 
 صافي الربح المحقق من بيع موجودات مالية أخرى    

 117,603 مقاسة بالتكلفة المطفأة/ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 

242,328 
إيرادات توزيعات أرباح من موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة  

 21,337 )ط([ 7العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ]إيضاح 
 

24,961 

 176,807  321,380 
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  إيرادات أخرى، بالصافي 30
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 390,141  472,228 أرباح الصرف األجنبي
 528,027  454,995 ( 36إيرادات متعلقة بالتأمين )إيضاح  

 8,110  ( 3,447) )خسائر( / أرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات 
 ( 19,602)  30,724 )خسائر( غير محققة من المشتقات أرباح / 

 ( 23,876)  13,114 (11أرباح/ )خسائر( غير محققة من استثمارات عقارية )إيضاح 
 48,272  39,363 أخرى 

 1,006,977  931,072 
 

 مخصصات االنخفاض في القيمة، بالصافي  31
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 54,678  ( 4,404) )ج([ 6وأرصدة مستحقة من البنوك ]إيضاح ودائع 
 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة

 ( 5,134)  3,270 )د([  7]إيضاح 
موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 728  3,372 اآلخر
 2,393,760  1,529,908 )هـ([ 8قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأة ]إيضاح 

  9منتجات تمويلية واستثمارية إسالمية مقاسة بالتكلفة المطفأة ]إيضاح 
 310,864  203,822 )د([

 13,441  10,190 موجودات أخرى
 312,099  88,773 التغير في مخصص االنخفاض في القيمة للبنود خارج الميزانية العمومية

المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية حذف قروض وسلفيات تشمل 
 327,384  408,412 المقاسة بالتكلفة المطفأة

استرداد قروض وسلفيات تشمل المنتجات التمويلية واالستثمارية 
 ً  ( 51,001)  ( 184,717) اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة تم حذفها سابقا

 2,058,626  3,356,819 
 

   عمومية وإداريةمصاريف  32
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 1,535,704  1,466,741 رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين
 155,738  160,715 (12استهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 

 76,225  94,854 ( 13إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح 
 3,733  1,785 مساهمات اجتماعية 

 1,173,456  898,862 أخرى 

 2,622,957  2,944,856 
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   ربحية / )خسارة( السهم 33
 
تُحتسب الربحية األساسية والمخفّضة للسهم بقسمة صافي )الخسائر( / األرباح العائدة إلى ُماّلك الشركة األم على المتوسط 

   المرّجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة.
 

 2021  2020 
    

 ربح/ )خسارة( السنة )ألف درهم( 
 1,002,203 )العائد إلى ُماّلك الشركة األم(    

 

(1,277,826) 

 177,530,823  200,609,830 )أ([  21عدد األسهم العادية القائمة ]إيضاح 

 ( 7,09)  5,56 الربحية / )الخسارة( األساسية والمخفّضة للسهم )بالدرهم( 

 

للمعيار المحاسبي الدولي رقم   "ربحية السهم"، فقد تم احتساب تأثير أسهم المنحة المصدرة بأثر رجعي عند    -  33وفقاً 
 حساب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل كافة الفترات المعروضة.

 

  توزيعات أرباح مقترحة 34
 

  31في اجتماعه المنعقد في    2021ديسمبر    31% للسنة المنتهية في  10اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة  
 . 2022يناير 

  

 النقد وما في حكمه  35
 

يتألف النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والحسابات الجارية واألرصدة األخرى لدى المصرف المركزي وشهادات  
األرصدة لدى البنوك وإيداعات سوق المال التي تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اتمام اإليداع كما هو مبين اإليداع و

  أدناه.
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 996,803  1,027,306  نقد في الصندوق 
 8,124,832  9,223,621 حسابات جارية وأرصدة أخرى لدى البنوك المركزية

 -  2,800,000 أشهر 3شهادات إيداع تستحق خالل 
 11,718,981  8,251,111 أشهر  3ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك خالل 

 21,302,038  20,840,616 
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 استثمار في شركات تابعة وزميلة  36
 

من  2021ديسمبر    31في   ( أ )  )"المجموعة"(  المشـرق ش.م.ع  بنك  مجموعة  تتكون  التابعة ،  والشركات  البنك 
  والزميلة والمشاريع المشتركة المباشرة التالية:

 

 االسم 
مقر التأسيس )أو التسجيل(  

 ومزاولة النشاط 
 نسبة 

 الملكية 
 النشاط 
 الرئيسي 

  %  الشركة التابعة 

 التأمين وإعادة التأمين  64,46 اإلمارات العربية المتحدة  شركة ُعمان للتأمين )ش.م.ع( 

 خدمات تقنية المعلومات  100,00 اإلمارات العربية المتحدة  مايند سكيب ش.م.ح ذ.م.م 

 الوساطة  99,98 اإلمارات العربية المتحدة  المشرق لألوراق المالية ذ.م.م 

مشرق كابيتال )مركز دبي المالي العالمي(  
 100,00 اإلمارات العربية المتحدة  المحدودة 

الموجودات  الوساطة وإدارة 
 واألموال 

 شركة تمويل إسالمي 99,80 اإلمارات العربية المتحدة  شركة المشرق اإلسالمي للتمويل)ش.م.خ( 

 مقدم خدمات  100,00 اإلمارات العربية المتحدة  إنجاز للخدمات م.ح ذ.م.م 

 منشأة ذات غرض خاص  100,00 جزر الكايمان انفكتس ليمتد 

شركة الشخص الواحد  التقنية لخدمات التوظيف 
 خدمات التوظيف  100,00 اإلمارات العربية المتحدة  ذ.م.م 

الكفاءات لخدمات التوظيف شركة الشخص الواحد  
 خدمات التوظيف  100,00 اإلمارات العربية المتحدة  ذ.م.م 

المشرق لدعم العمليات التجارية )شركة الشخص  
 خدمات التوظيف  100,00 مصر الواحد( 

 خدمات التوظيف  100,00 باكستان  جلوبال سيرفسز )اس ام سي برايف( ليمتدمشرق 

 التجارة 100,00 اإلمارات العربية المتحدة  شروق لتجارة السلع )مركز دبي للسلع المتعددة( 

 مزود خدمة الدفع  100,00 اإلمارات العربية المتحدة  ادفع لخدمات الدفع ذ.م.م 

 التمويل 98,00 اإلمارات العربية المتحدة  )ش.م.خ(* شركة تمويل   - أصول 

    الشركة زميلة 

 خدمة المحفظة الرقمية  23,22 اإلمارات العربية المتحدة  محفظة اإلمارات الرقمية ذ.م.م 

    المشروع المشترك 

 خدمة المحفظة الرقمية  51,00 اإلمارات العربية المتحدة  نون للدفع الرقمي ذ.م.م 

 التصفية * قيد 



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

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

82 
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 فيما يلي التفاصيل المالية للشركات التابعة غير المملوكة بالكامل من قبل البنك: ( ب ) 
 

 اسم الشركة التابعة 
األرباح المخصصة للحصص غير 

  المسيطرة 

 الحصص غير المسيطرة 
 المتراكمة 

 2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  درهم ألف   ألف درهم 

        

 748,973  789,970  72,330  73,077 شركة ُعمان للتأمين )ش.م.ع(
        

شركات تابعة غير جوهرية فردياً ذات  
 حصص غير مسيطرة

 

431  245  6,092  8,707 

 73,508  72,575  796,062  757,680 

 

تشتمل الموجودات المالية األخرى المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على استثمارات بواسطة  ( ج ) 
   مليون درهم(. 394:  2020ديسمبر  31مليون درهم ) 447شركة عمان للتأمين ش.م.ع بقيمة 

 

، باعت المجموعة استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   ( د ) 
مليون درهم(. حققت   133:  2020ديسمبر    31مليون درهم في وقت البيع )  154الدخل الشامل اآلخر بمبلغ  

مليون درهم( وتم تحويلها إلى   27: خسارة بمبلغ  2020ديسمبر    31مليون درهم )  6المجموعة خسارة بمبلغ  
 ح المحتجزة. األربا
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فيما يلي ملخص المعلومات المالية لمجموعة شركة عمان للتأمين ش.م.ع، وهي الشركة التابعة الوحيدة التي   )هـ(
قبل   المالية األرصدة  المعلومات  تلك  فيها حصة غير مسيطرة جوهرية. وتمثل  بين  يوجد  الداخلية  الحذوفات 

 كيانات المجموعة.
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 

    بيان المركز المالي 

    

 7,634,687  7,555,814 مجموع الموجودات 

 5,558,920  5,332,820 مجموع المطلوبات

 2,075,767  2,222,994 صافي حقوق الملكية
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 

    بيان الدخل الشامل

 3,585,104  3,538,930 إجمالي أقساط التأمين
 (1,952,002)  ( 1,953,527) ناقصاً: أقساط تأمين متنازل عنها لشركات إعادة التأمين

 1,633,102  1,585,403 صافي األقساط المتبقية 
 ( 939)  ( 31,791) صافي التغير في األقساط غير المكتسبة واالحتياطي الحسابي 

 1,632,163  1,553,612 صافي أقساط التأمين المكتسبة

    

 (2,283,953)  ( 2,641,143) إجمالي المطالبات المسددة 
 1,327,160  1,517,068 مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين

 ( 956,793)  ( 1,124,075) صافي المطالبات المسددة 

 ( 147,343)  25,457 التغير في المطالبات القائمة واالحتياطي اإلضافيصافي 

 (1,104,136)  ( 1,098,618) صافي المطالبات المتكبدة 

 528,027  454,994 ( 30اإليرادات المتعلقة بالتأمين )إيضاح 
 ( 87,085)  ( 55,976) صافي العموالت والخسائر األخرى

 90,296  138,323 صافي إيرادات االستثمار 
 ( 334,693)  ( 331,216) صافي المصاريف

 196,545  206,125 ربح السنة 
 ( 15,463)  38,056 الخسارة الشاملة األخرى 

 181,082  244,181 مجموع الدخل الشامل
    

    بيان التدفقات النقدية 

 199,106  53,562 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
 ( 45,780)  17,184 النقد المستخدم في األنشطة االستثماريّةصافي 

 ( 26,950)  ( 97,940) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 126,376  ( 27,194) صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه
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   معامالت األطراف ذات العالقة 37
 

الرئيسيين  )أ(  العالقة" )مثل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة والمساهمين  إن بعض "األطراف ذات 
بالمجموعة والشركات التي يكونون فيها مالكاً رئيسيين( يمثلون عمالء المجموعة في سياق العمل االعتيادي.  

والضمانات، تقريباً بنفس الشروط السائدة في  تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة، بما في ذلك أسعار الفائدة  
نفس الوقت للمعامالت المماثلة مع عمالء وأطراف خارجيين. تم اإلفصاح عن هذه المعامالت مع األطراف ذات 

 العالقة أدناه.   
 

 إن أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي كالتالي:    )ب( 

  2021  2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

      األرصدة مع المساهمين الرئيسيين 

 3,575,543  2,810,150 قروض وسلفيات 
 979,128  1,029,236 ودائع / أدوات مالية مرهونة 
 1,362,098  1,854,305 اعتمادات مستندية وضمانات 

    

    األرصدة مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة 

 72,488  125,107 قروض وسلفيات 
 189,520  230,884 ودائع / أدوات مالية مرهونة 
 82,832  5,369 اعتمادات مستندية وضمانات 

 

 تتضمن أرباح/ )خسائر( السنة المعامالت مع األطراف ذات العالقة على النحو التالي:  ( ج ) 
 

  2021  2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

      المساهمين الرئيسيينالمعامالت مع 

 135,070  79,407 إيرادات الفوائد 
 1,705  891 مصاريف الفوائد

 46,120  33,984 إيرادات أخرى 
    

    المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة 

 3,198  2,011 إيرادات الفوائد 
 490  71 مصاريف الفوائد

 501  341 إيرادات أخرى 
 

كبار موظفي اإلدارة هم أولئك األفراد الذين يتمتعون بالصالحيات والمسؤوليات عن تخطيط أنشطة المجموعة   )د(
رواتب     عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.وتوجيهها والرقابة  اإلدارة  موظفي  كبار  تعويضات  تتضمن 

 مليون درهم(. 38:  2020ديسمبر  31مليون درهم ) 40وعالوات ومنافع أخرى بقيمة 



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

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

85 

 تركيز الموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية  38
 

 المناطق الجغرافية  )أ(
 

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31 
  

 موجودات
  

 مطلوبات 
اعتمادات مستندية   

 وضمانات 
  

 موجودات 
  

 مطلوبات 
اعتمادات مستندية  

 وضمانات 

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

 31,227,767  72,494,789  87,839,540  26,291,091  74,602,940  89,063,593  اإلمارات العربية المتحدة            
 6,145,460  24,881,814  27,550,381  8,772,586  31,949,362  37,079,026 دول الشرق األوسط األخرى

 5,301,288  21,325,242  17,423,643  6,264,462  29,787,617  19,846,199 دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
 6,831,333  19,632,987  25,709,676  8,164,161  19,689,404  31,064,791 أخرى 

 177,053,609  156,029,323  49,492,300  158,523,240  138,334,832  49,505,848 
 

 قطاعات العمل  )ب( 
 

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31 

 

 

 موجودات
  

 مطلوبات 
اعتمادات مستندية   

 وضمانات 
  

 موجودات 
  

 مطلوبات 
اعتمادات مستندية  

 وضمانات 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  
 

 

 234,787  6,502,837   28,620,730   44,682  7,194,809  29,948,837 القطاع الحكومي والعام           
 38,604,914  65,843,185   54,781,239   34,386,637  74,139,651  59,148,116 التجارة واألعمال

 407,917  18,869,364   15,180,851   480,376  21,504,238  19,243,040 األفراد 
 10,198,730  45,424,934   58,365,437   14,374,179  51,993,297  66,620,002 المؤسسات المالية

 59,500  858,633   1,574,983   206,426  1,197,328  2,093,614 أخرى 
 177,053,609  156,029,323  49,492,300  158,523,240  138,334,832  49,505,848 
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  القطاعات التشغيلية
 

المالية رقم   للتقارير  الدولي  المعيار  التشغيلية  –   8يقتضي  التقارير   –  القطاعات  التشغيلية على أساس  القطاعات  تحديد 
الداخلية حول مكونات المجموعة، وتتم مراجعة هذه التقارير بشكٍل منتظم من قبل المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات  

 بشأن العمليات التشغيلية بهدف تخصيص الموارد الالزمة لكل القطاعات وتقييم أدائها.
 

  القطاعات التشغيلية
 

تم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي تخضع للمراجعة المنتظمة من ي
تخصيص   أجل  من  المجموعة(  لدى  التشغيلية  القرارات  اتخاذ  عن  الرئيسي  )المسؤول  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  قبل 

لومات المقدمة للمسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية لدى  الموارد الالزمة لكل قطاع وتقييم أدائه. تستند المع
المجموعة من أجل تخصيص الموارد وتقييم األداء على وحدات العمل المبينة أدناه التي تقدم منتجات وخدمات إلى أسواق  

 مختلفة.

 

 كما يلي:  القطاعات التشغيلية  8وبالتالي، تكون القطاعات التشغيلية للمجموعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 

البنكية  (1) والخدمات  المحلية  الشركات  خدمات  ويشمل  االستثمارية  البنكية  والخدمات  الشركات  خدمات  قطاع 
مية. ويقدم مجموعة كاملة من المنتجات البنكية للشركات مثل التجارية. كما يشمل أعمال المؤسسات المالية العال

التمويل التجاري وتمويل عقود المقاوالت وتمويل المشاريع والخدمات البنكية االستثمارية وإدارة النقد والخدمات 
 البنكية المقابلة وغيرها.

  المتحدة   العربية  اإلمارات   داخل   الصغيرة   المشاريع  أو   األفراد  إلى   مقدمة   وخدمات   منتجات  ويشمل   األفراد   خدمات   قطاع  (2)
  ومنتجات   الثابتة،  والودائع  التوفير،  وحسابات   الجارية،  الحسابات   العمالء   إلى   المقّدمة  المنتجات   وتشمل .  ومصر  وقطر 

  والبطاقات   األعمال،  وقروض  العقاري،  الرهن  وقروض  الشخصية،  والقروض"،  المشرق"مليونير    وودائع  االستثمار،
 المتميـزة،  البنكية  والخدمات  المكشوف،   على  والسحب   البنكية،  والتأمينات  العميل،  لوالء   فريدة   برامج  وفق   ئتمانيةاال

 . الثروات   إدارة وخدمات  الخاصة،  البنكية والخدمات   والمتوسطة،   الصغيرة والمؤسسات
للعمالء وأنشطة   (3) المال ويشمل أنشطة األعمال  االستثمار والتداول وإدارة مركز  قطاع الخزينة وأسواق رأس 

التمويل. وتتألف أنشطة األعمال للعمالء من معامالت صرف العمالت األجنبية، والمشتقات، وتداول العمالت 
وإدارة   )الوساطة(،  المحلية  الملكية  وأدوات  االستثمار،  ومنتجات  والتحوط،  المستقبلية،  والعقود  بالهامش، 

العمالء. عن  بالنيابة  عن    الموجودات  بالنيابة  والتداول  االستثمار  نشاط  والتداول  االستثمار  أنشطة  وتشمل 
 المجموعة. 

قطاع الخدمات البنكية الدولية ويشمل أعمال الشركات لفروع المجموعة خارج الدولة. تغطي مجموعة المنتجات  (4)
 مجموعة كاملة مشابهة لخدمات الشركات المحلية. 

مية المقّدمة إلى العمالء تحت قطاع الخدمات البنكية اإلسالمية. وتشمل هذه يتم إدراج كافة األدوات البنكية اإلسال (5)
األدوات اإلجارة لتمويل شراء المنازل، وودائع المضاربة، وحسابات التوفير بالمضاربة، والتمويل بالمشاركة، 

اعتم وخطابات  الصكوك،  واكتتاب  المعّدات،  شراء  لتمويل  واإلجارة  بالمرابحة،  السلع  المشاركة،  وتمويل  اد 
العكسية،  المرابحة  وودائع  الوكالة،  وودائع  والكفالة،  األمانة،  عقود  ومرابحة  المرابحة،  اعتماد  وخطابات 

 والخدمات االستشارية المتعلقة بالصكوك.
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 )تابع(  القطاعات التشغيلية
 

ُعمان للتأمين )ش.م.ع(، قطاع التأمين. وتشمل المنتجات المقدمة تشّكل شركة التأمين التابعة، مجموعة شركة   (6)
إلى العمالء التأمين على الحياة والتأمين الصحي وتأمين المركبات والشحن البحري والسفن والمالحة والتأمين  

 ضد حوادث الحريق والحوادث العامة والتأمين الهندسي وضد المسؤولية وعلى الممتلكات الخاصة.

ع أعمال "أخرى" من المركز الرئيسي واستثمارات معينة وموجودات محتفظ بها مركزياً نظراً يتألف قطا (7)
 ألهميتها االستراتيجية للمجموعة.

 

من البيانات المالية  3السياسات المحاسبية للقطاعات التشغيلية هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة المبينة في إيضاح 
ربح   يمثل  ومخصصات الموحدة.  واإلدارية  العمومية  المصاريف  تخصيص  دون  قطاع  كل  يحققه  الذي  الربح  القطاع 

 انخفاض القيمة ومصاريف الضريبة.
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 2021ديسمبر   31 

 

خدمات الشركات  
والخدمات البنكية  

  االستثمارية 

 خدمات 
  األفراد 

الخزينة وأسواق  
  رأس المال 

 

الصيرفة  
 اإلسالمية 

 

الخدمات البنكية  
 المجموع   أخرى  التأمين   الدولية 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف    ألف درهم  ألف درهم 
صافي إيرادات الفوائد واألرباح من  

 المنتجات اإلسالمية 
 

1,016,181  

 
954,511  

 

   214,689  

 
299,368 

  
371,702  

 

   81,381  

 
107,657  

 

 3,045,489 

 2,760,583  ( 17,798)  453,230  195,520  74,658  661,088  707,735  686,150 إيرادات غير مشتملة على فوائد، بالصافي 

 5,806,072  89,859  534,611  567,222  374,026  875,777  1,662,246  1,702,331 اإليرادات التشغيلية 

                

 ( 2,622,957)               مصاريف عمومية وإدارية 

 3,183,115               األرباح التشغيلية قبل االنخفاض في القيمة 
 ( 2,058,626)               مخصصات االنخفاض في القيمة، بالصافي 

 1,124,489               لضريبة الربح قبل ا
 ( 48,778)               مصروف الضريبة 

 1,075,711               ربح السنة 

                

                العائد إلى: 

 1,002,203               ُماّلك الشركة األم 
 73,508               حصص غير مسيطرة 

               1,075,711 

    

 177,053,609  20,735,752  7,466,493  18,634,754  15,093,871  36,209,355  17,263,207  61,650,177 موجودات القطاع 

 156,029,322  17,628,193  5,305,995  11,887,394  15,033,770  17,472,601  36,727,897  51,973,472 مطلوبات القطاع 
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 2020ديسمبر   31 

 

خدمات الشركات  
والخدمات البنكية  

  االستثمارية 

 خدمات 
  األفراد 

وأسواق  الخزينة 
  رأس المال 

 

الصيرفة  
 اإلسالمية 

 

الخدمات البنكية  
 المجموع   أخرى  التأمين   الدولية 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم 
صافي إيرادات الفوائد واألرباح من  

 المنتجات اإلسالمية 
 

 850,554  

 
913,053  

 
(11,434 )  

 

 272,073 
  

 280,066  

 
82,343  

 

 289,645  

 

 2,676,300 
 2,471,964  15,724  449,051  184,584  65,312  673,098  495,004  589,191 إيرادات غير مشتملة على فوائد، بالصافي 

 5,148,264  305,369  531,394  464,650  337,385  661,664  1,408,057  1,439,745 اإليرادات التشغيلية 

                

 ( 2,944,856)               مصاريف عمومية وإدارية 

 األرباح التشغيلية قبل االنخفاض في
       القيمة 

  

      2,203,408 
 ( 3,356,819)               مخصصات االنخفاض في القيمة، بالصافي 

 ( 1,153,411)               الخسارة قبل الضريبة 
 (51,840)               مصروف الضريبة 

 ( 1,205,251)               خسارة السنة 

                

                العائد إلى: 

 ( 1,277,826)               ُماّلك الشركة األم 
 72,575               حصص غير مسيطرة 

               (1,205,251 ) 

    

 158,523,240  19,071,939  7,513,691  11,134,784  14,743,950  40,493,411  14,611,527  50,953,938 موجودات القطاع 

 138,334,832  15,740,677  5,529,196  10,853,882  12,668,622  15,127,649  30,133,069  48,281,737 مطلوبات القطاع 
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 المعلومات الجغرافية
 

الشرق األوسط  تعمل المجموعة في أربع مناطق جغرافية رئيسية وهي اإلمارات العربية المتحدة )المقّر الرسمي(، ودول  
المتحدة   )الواليات  والتنمية  االقتصادي  التعاون  في منظمة  أعضاء  والبحرين ومصر وقطر(، ودول  )الكويت  األخرى 

 األمريكية والمملكة المتحدة(، ودول أخرى )الهند وهونغ كونغ(. 
 

ومعلومات حول موجوداتها  بين الجدول أدناه تفاصيل إيرادات المجموعة من العمليات الجارية من العمالء الخارجيين  
 غيـر المتداولة مصنفة وفقاً للموقع الجغرافي: 

 

 
 اإليرادات التشغيلية

  من العمالء الخارجيين* 

 الموجودات
 غير المتداولة**

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

 2,093,416  2,062,938  4,188,913  4,711,137 اإلمارات العربية المتحدة
 79,546  76,036  687,634  810,728 دول الشرق األوسط األخرى

دول منظمة التعاون االقتصادي  
 29,582  22,250  186,150  173,383 والتنمية 

 8,382  9,037  85,567  110,824 دول أخرى 

 5,806,072  5,148,264  2,170,261  2,210,926 

 

 تعتمد اإليرادات التشغيـلية من العمالء الخارجيين على مراكز المجموعة التشغيلية. *
 

العقارية.  ** واالستثمارات  الملموسة  غير  والموجودات  والمعدات  الممتلكات  المتداولة  غير  الموجودات  تتضمن 
بالممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة  تتعلق اإلضافات على الموجودات غير المتداولة خالل السنة  

 لالستهالك واإلطفاء.  13و 12. راجع إيضاحي  13و 12التي تم اإلفصاح عنها في اإليضاحين 
 

 اإليرادات من المنتجات والخدمات الرئيسية
 

البيانات المالية  في    30و  29و  28و  25و  24تم اإلفصاح عن اإليرادات من المنتجات والخدمات الرئيسية في اإليضاحات  
 الموحدة.

 

 المعلومات حول كبار العمالء 
 

 . 2020و 2021ديسمبر  31أو أكثر في إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في  %10لم تبلغ نسبة مساهمة أي عميل 
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 المالية  والمطلوبات  الموجودات تصنيف 40
 

الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفترية كما في  يبين الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات   (أ)
 : 2021ديسمبر  31

 

 

القيمة العادلة 
من خالل الربح 

  أو الخسارة 

القيمة العادلة 
من خالل الدخل 

  الشامل اآلخر

 التكلفة 
 المجموع  المطفأة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

        الموجودات المالية: 

        

 17,507,751  17,507,751   -  - نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

 28,805,095  28,805,095  -  - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 16,441,123  -  14,167,679  2,273,444 موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة 

10,277,824   10,277,824  -  -  المطفأةموجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة   

 66,432,570  66,432,570  -  - قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأة 

منتجات تمويلية واستثمارية إسالمية مقاسة 
 15,053,454  15,053,454  -  - بالتكلفة المطفأة 

 14,340,671  14,340,671     قبوالت 

 2,915,369  1,887,183  -  1,028,186  موجودات أخرى

 171,773,857  154,304,548  14,167,679  3,301,630 المجموع

        

        

        المطلوبات المالية:

        

 19,566,486  19,566,486  -  - ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك

 2,729,147  2,729,147  -  - اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك 

 87,150,902  87,150,902  -  - ودائع العمالء

 14,332,087  14,332,087  -  - ودائع إسالمية للعمالء

 14,340,671  14,340,671     قبوالت 

 4,577,236  3,606,976  -  970,260 مطلوبات أخرى

 7,315,119  7,315,119  -  - قروض متوسطة األجل

 150,011,648  149,041,388  -  970,260 المجموع
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 )تابع( تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  40
 

يبين الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفترية كما في   ( ب)
 : 2020ديسمبر  31

 

 

القيمة العادلة  
من خالل الربح  

  أو الخسارة 

القيمة العادلة  
من خالل الدخل  

  الشامل اآلخر 

 التكلفة
 المجموع   المطفأة 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
        

        الموجودات المالية: 

        

 17,941,941  17,941,941  -  - نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 
 28,239,030  28,239,030  -  - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 8,439,103  -  6,985,736  1,453,367 مقاسة بالقيمة العادلة موجودات مالية أخرى 
 11,000,654  11,000,654  -  -  موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 57,286,411  57,286,411  -  - قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأة 
 14,246,343  14,246,343  -  - المطفأة منتجات تمويلية واستثمارية إسالمية مقاسة بالتكلفة 

 12,767,461  12,767,461  -  - قبوالت 
 3,142,257  1,629,844  -  1,512,413  موجودات أخرى 

 153,063,200  143,111,684  6,985,736  2,965,780 المجموع 

        

        

        المطلوبات المالية: 

        

 14,844,380  14,844,380  -  - مستحقة إلى البنوك ودائع وأرصدة 
 2,289,723  2,289,723  -  - اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك

 76,375,973  76,375,973  -  - ودائع العمالء
 11,884,566  11,884,566  -  - ودائع إسالمية للعمالء 

 12,767,461  12,767,461  -  - قبوالت 
 4,579,111  3,286,327  -  1,292,784 أخرى مطلوبات 

 9,616,042  9,616,042  -  - قروض متوسطة األجل 

 132,357,256  131,064,472  -  1,292,784 المجموع 
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 المشتقات 41
 

التالية    المشتقة  المالية  األدوات  االعتيادي  العمل  سياق  في  المجموعة  هذه  تستخدم  تعتمد  والتحوط.  المتاجرة  ألغراض 
 األدوات المالية المشتقة على معطيات السوق الجديرة بالمالحظة، أي المستوى الثاني.

 

عقود المقايضة هي التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنسبة لمقايضات أسعار الفائدة، تقوم  ( أ ) 
ال دفعات  بتبادل  عادة  المقابلة  بالنسبة األطراف  المبلغ.  أصل  تبادل  دون  واحدة  بعملة  والمتغيرة  الثابتة  فائدة 

لمقايضات العمالت، يتم تبادل مدفوعات الفائدة الثابتة وأصل المبلغ بعمالت مختلفة. بالنسبة لمقايضات أسعار 
 العمالت المختلفة، يتم تبادل أصل المبلغ ومدفوعات الفائدة الثابتة والمتغيرة بعمالت مختلفة.

 

مقايضة الديون المتعثرة هي عقود مقايضة يقوم بموجبها المشتـري بسلسلة من الدفعات إلى البائع على أن يستلم   ( ب ) 
 أداة دين معينة أو اإلخفاق في سدادها.  تعثرفي مقابل ذلك تسوية في حال 

 

العقود اآلجلة والعقود المستقبلية هي اتفاقيات تعاقدية إما لشـراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مـالية معينة بسعر  ( ج ) 
محدد وتاريخ محـدد في المسـتقبل. العقود اآلجـلة هي عقـود مخصصة تتداول في األســواق الموازية. أما العقود 

الفائدة   فتتداول وفق مبالغ نمطية في األسواق الرئيسية الخاضعة للرقابة،  المستقبلية للعمالت األجنبية وأسعار 
 ويتم تسوية التغيرات في القيمة السوقية للعقود المستقبلية بشكل يومي.

 

اتفاقيات األسعار اآلجلة هي عقود مشابهة للعقود المستقبلية ألسعار الفائدة، إال أنه يتم التفاوض عليها بصورة  ( د ) 
قدية للفرق بين سعر الفائدة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد، على  فردية. وتستدعي تسوية ن

 المبلغ األصلي االسمي لفتـرة متفق عليها.
 

الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية يقوم بموجـبها البائع )كاتب الخيار( بمنح المشتـري )حامل الخيار( الحق، ولكن   ( ه ) 
بتاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل مدة محـددة، قيمة محددة من عملة  ليس االلتزام، أما لشراء أو بيع  

 أو سلعة أو أداة مالية بسعر متفق عليه مسبقاً.
 

تقوم المجموعة بقياس صافي تعديل قيمة االئتمان على العقود القائمة للمشتقات المتداولة خارج السوق الحتساب القيمة 
ي فشل في األداء بموجب اتفاقيات تعاقدية من قبل الطرف المقابل. يتم احتساب تعديل  السوقية "لمخاطر االئتمان" بسبب أ

قيمة االئتمان على جميع فئات موجودات المشتقات المتداولة خارج السوق بما في ذلك الصرف األجنبي وأسعار الفائدة 
تقات و/أو إنشاء احتياطيات كافية الحتساب  واألسهم والسلع وما إلى ذلك. ويضمن تعديل قيمة االئتمان تسعير معامالت المش

الخسائر االئتمانية المتوقعة في محافظ المشتقات. إن تعديل قيمة االئتمان هي إجراء يبين تعرضنا المتوقع لألطراف المقابلة  
خالل تحديد  واحتمالية التعثر ومعدالت االسترداد. كما تقوم المجموعة داخليًا بإدارة ومراقبة التعرض لهذه المخاطر من  

التسهيالت بموجب   الحاالت عن طريق ضمان  العديد من  المستقبلي األقصى" وفي  "التعرض  الضوابط والحدود حول 
، بلغ صافي تكلفة تعديل قيمة االئتمان اإلضافي في بيان األرباح أو 2021ديسمبر    31ملحق الدعم االئتماني. وكما في  

 مليون درهم(. 16: 2020ديسمبر  31مليون درهم )  7الخسائر مبلغ 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Default_(finance)
http://en.wikipedia.org/wiki/Default_(finance)
http://en.wikipedia.org/wiki/Default_(finance)
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 )تابع(  المشتقات 41
 

 2021ديسمبر  31
 

 القيمة االسمية من حيث الفترة حتى االستحقاق   

  العادلةالقيمة   
 الموجبة 

  القيمة العادلة 
 السالبة 

 القيمة  
 االسمية 

 حتى 
 أشهر  3

 3  -  6 
 أشهر 

 6  -  12 
 شهًرا 

 1  -  5 
 سنوات 

 5أكثر من  
 سنوات 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
                المشتقات المحتفظ بها لغرض المتاجرة: 

 77,923  3,532,013  10,090,188  12,574,299  30,699,732  56,973,978  194,982  249,452 عقود صرف أجنبي آجلة 
 -  -  282,276  31,640  1,566,326  1,880,243  336  - خيارات صرف أجنبي )مشتراة( 

 -  -  24,994  31,640  1,565,979  1,622,613  -  513 خيارات صرف أجنبي )مبيعة( 
 13,970,503  13,526,998  5,252,582  377,668  907,988  34,035,738  662,173  606,997 مقايضات أسعار الفائدة 

 -  55,095  -  -  -  55,095  271  237 مقايضات الديون المتعثرة 
 -  -  403,828  1,659  802,997  1,208,485  23,481  47,450 عقود مستقبلية مشتراة )العميل( 
 -  -  -  18,961  28,634  47,595  1,301  142 عقود مستقبلية مبيعة )العميل( 

 -  -  -  18,961  28,634  47,595  142  1,301 عقود مستقبلية مشتراة )البنك( 
 -  -  403,828  1,659  811,833  1,217,320  47,451  23,481 عقود مستقبلية مبيعة )البنك(

 14,048,426  17,114,106  16,457,696  13,056,487  36,412,123  97,088,662  930,137  929,573 المجموع 

                

ا كتحوطات القيمة العادلة /  محتفظ به
 التدفقات النقدية: 

               

 150,359  1,795,204  -  -  22,620  1,960,813  40,123  98,613 مقايضة تبادل العمالت 

 14,198,785  18,909,310  16,457,696  13,056,487  36,434,743  99,049,475  970,260  1,028,186 المجموع 
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 )تابع(  المشتقات 41 

 

 2020ديسمبر  31
 

 القيمة االسمية من حيث الفترة حتى االستحقاق   

  القيمة العادلة 
 الموجبة 

  القيمة العادلة 
 السالبة 

 القيمة  
 االسمية 

 حتى 
 أشهر  3

 3  -  6 
 أشهر 

 6  -  12 
 شهًرا 

 1  -  5 
 سنوات 

 5أكثر من  
 سنوات 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   درهم ألف   
                المشتقات المحتفظ بها لغرض المتاجرة: 

 77,107  8,378,338  3,448,122  7,754,686  55,598,286  75,256,538  472,924  627,625 عقود صرف أجنبي آجلة 
 -  -  -  -  8,520  8,520  84  - )مشتراة( خيارات صرف أجنبي 

 -  -  -  -  8,520  8,520  -  84 خيارات صرف أجنبي )مبيعة( 
 11,763,756  20,292,523  764,660  788,143  551,080  34,160,162  774,128  775,662 مقايضات أسعار الفائدة 

 -  55,095  -  -  -  55,095  240  - مقايضات الديون المتعثرة 
 -  -  3,495  20,259  43,371  67,125  -  538 عقود مستقبلية مشتراة )العميل( 
 -  -  -  10,220  362,184  372,404  2,710  - عقود مستقبلية مبيعة )العميل( 
 -  -  643  11,598  368,452  380,692  6  2,710 عقود مستقبلية مشتراة )البنك( 
 -  -  49,412  20,259  85,194  154,865  538  35 عقود مستقبلية مبيعة )البنك(

 11,840,863  28,725,956  4,266,332  8,605,165  57,025,607  110,463,921  1,250,630  41,406,65 المجموع 

                

القيمة العادلة / التدفقات  محتفظ بها كتحوطات 
                النقدية:

 305,633  1,818,038  -  -  -  2,123,671  42,154  105,759 مقايضة تبادل العمالت 

 12,146,496  30,543,994  4,266,332  8,605,165  ,025,60757  112,587,592  1,292,784  1,512,413 المجموع 
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 إدارة رأس المال  42
 

المدرجة ضمن بيان المركز المالي   الملكية"  أوسع من "حقوق  المال، الذي يمثل مفهوماً  تهدف المجموعة عند إدارة رأس 
 الموحد، إلى ما يلي: 

 

االمتثال لمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل لجنة بازل للرقابة على البنوك والجهات التنظيمية لألسواق البنكية   •
 التي تعمل فيها شركات المجموعة. 

 

الحفاظ على قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة حتى تتمكن من مواصلة توفير العوائد للمساهمين والفوائد   •
 ى أصحاب المصلحة اآلخرين. التي تعود عل 

 

الحفاظ على قاعدة قوية لرأس المال تدعم تطور األعمال وتوفر وسائل كافية لمواجهة سيناريوهات التحّمل المالي   •
 و/أو المخاطر غير المتوقعة المختلفة. 

 

 رأس المال التنظيمي
 

بشأن المعلومات التي يجب على البنوك    3، أصدرت لجنة بازل للرقابة على البنوك قواعد بازل  2012يونيو    26في  
اإلفصاح عنها علناً عند تقديم تفاصيل عن هيكل رأس مالها، والتي تحدد إطار العمل الذي يضمن أن مكونات قواعد رأس  
المال لدى البنوك يتم اإلفصاح عنها علناً في نماذج موحدة عبر وضمن مختلف البلدان وذلك للبنوك الخاضعة التفاقية بازل  

3 . 
 

لتحسين جودة رأس المال التنظيمي على نحو ملموس وتقديم شرط جديد يتمثل في الحد األدنى لحقوق   3ُصممت بازل  
متطلبات الحد األدنى لرأس المال وتقدم مصدات لحماية رأس    3الملكية العادية في رأس المال. كما ترفع اتفاقية بازل  

   حتفاظ برأس المال الذي يتجاوز الحد األدنى للنسب الرقابية.المال والتقلبات الدورية لتحفيز البنوك على اال
 

يقوم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بوضع ومراقبة متطلبات رأس مال المجموعة ككل. ويتم اإلشراف على  
المركزي في   الشركة األم والعمليات البنكية الخارجية مباشرةً عن طريق السلطات المحلية في كل بلد. وأصدر المصرف

في   3لتطبيق مقررات بازل    2017/    60و  52قواعد مطورة لرأس المال التنظيمي من خالل التعميمين    2017فبراير  
 دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

 يتم تحليل رأس المال التنظيمي للمجموعة على شقين وفقاً للوائح المصرف المركزي: 
 

حقوق الملكية العادية الشق األول، التي تشمل رأس المال المصدر والمدفوع  الشق األول من رأس المال وينقسم إلى   ▪
واألرباح المحتجزة واالحتياطيات النظامية والقانونية والدخل الشامل اآلخر المتراكم، ورأس المال اإلضافي الشق  

ضافي الشق األول وال  األول الذي يشمل األدوات الصادرة عن البنوك والتي تكون مؤهلة لإلدراج في رأس المال اإل 
   تكون مدرجة في حقوق الملكية العادية الشق األول. 

 

  % 1,25الشق الثاني من رأس المال ويشمل المخصصات العامة )المخصص الجماعي لالنخفاض في القيمة بحد يبلغ   ▪
لكية العادية  من الموجودات المرجحة بالمخاطر( والمطلوبات المساندة المؤهلة التي ال تكون جزءاً من حقوق الم 

 الشق األول. 
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 )تابع(  رأس المال التنظيمي
 

يتم إجراء تعديالت تنظيمية على حقوق الملكية العادية الشق األول ورأس المال اإلضافي الشق األول والشق   ▪
األخرى، والموجودات الضريبية الثاني من رأس المال وتتألف أساساً من الشهرة والموجودات غير الملموسة  

 المؤجلة، واحتياطي تحوط التدفقات النقدية. كما يطبق الخصم عند تجاوز السقف المحدد. 
 

% بما في ذلك  13نسبة    2021ديسمبر    31، يبلغ رأس المال المطلوب كما في  3وفقاً ألحكام المصرف المركزي بشأن بازل  
 مصد حماية رأس المال. 

 

 لتزام بمتطلبات الحد األدنى التالية: يتعين على البنك اال 
 

 على األقل من الموجودات المرّجحة بالمخاطر.   % 7يجب أن تبلغ نسبة حقوق الملكية العادية الشق األول   ( 1)
 على األقل من الموجودات المرّجحة بالمخاطر.   % 8,5يجب أن تبلغ نسبة الشق األول من رأس المال   ( 2)
يجب أن يبلغ مجموع رأس المال المحتسب وفقاً لناتج جمع الشق األول من رأس المال والشق الثاني من رأس المال   ( 3)

 على األقل من الموجودات المرّجحة بالمخاطر.   % 10,5
من الموجودات المرجحة بالمخاطر في شكل    % 2,5كما يجب على البنوك االلتزام بمصد حماية رأس المال البالغ   ( 4)

 لكية العادية الشق األول. حقوق الم 
 

يتم وزن موجودات المجموعة بحسب المخاطر المرجحة فيما يتعلق بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. 
المراكز   السوق بأنها مخاطر الخسائر في  الميزانية وخارجها. وتعرف مخاطر  تتضمن مخاطر االئتمان مخاطر داخل 

وخارجها الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق وتشمل مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت داخل الميزانية  
األجنبية ومخاطر التعرض لألسهم ومخاطر السلع ومخاطر الخيارات. وتعرف مخاطر التشغيل بأنها مخاطر الخسارة 

 األحداث الخارجية.  الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو األشخاص أو النظم أو
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 )تابع(  رأس المال التنظيمي
    

ومن ضمن إجراءات إدارة البنك لرأس المال، فقد قام البنك بإجراء عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لكي يبرهن 
واإلجراءات التي تضمن كفاية مصادر رأس  لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أن البنك قد قام بتنفيذ الوسائل  

المال وخطط عمل في الظروف المتأزمة مع األخذ في االعتبار جميع المخاطر الجوهرية. ويجري المصرف المركزي  
 عملية التقييم والمراجعة الرقابية لتقييم مدى سالمة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لدى البنك.

 

ة على المحافظة على قاعدة رأس مال قوية وذلك للمحافظة على ثقة السوق وتعزيز التطوير المستقبلي  تعتمد سياسة المجموع 
لألعمال. تقوم المجموعة باألخذ بعين االعتبار تأثير مستوى رأس المال على العائد إلى المساهمين، كما أن المجموعة تدرك  

من خالل زيادة نسبة المديونية والمنافع الناتجة عنها ومدى األمان المتاح    مدى الحاجة إلى الموازنة بين العوائد المرتفعة الممكنة 
من خالل قاعدة رأس مال قوية. وتاريخياً، قامت المجموعة باتباع سياسة متحفظة لتوزيع األرباح من أجل زيادة رأس المال  

لمال وضمان اإلدارة الفعالة لرأس المال، فقد  من المصادر الداخلية لمقابلة حجم النمو المستقبلي. ولزيادة تعزيز قاعدة رأس ا 
 أصدرت المجموعة سندات متوسـطة األجل بأسعار فائدة متغيرة. 

 

 التزمت المجموعة وعملياتها المرخصة الفردية بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من الجهات الخارجية طوال السنة. 
 

 المجموعة لرأس المال خالل السنة. لم تطرأ أي تغيرات جوهرية على إدارة  
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 )تابع(  رأس المال التنظيمي

 
على النحو   2020ديسمبر  31و 2021ديسمبر  31كانت مراكز رأس المال التنظيمي للمجموعة كما في   (أ)

 التالي: 

 
 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 

    العادية الشق األولرأس مال حقوق الملكية 

    

 1,775,308  2,006,098 رأس المال المصدر والمدفوع
 912,099  1,012,320 احتياطيات نظامية وقانونية 

 312,000  312,000 احتياطي عام
 ( 98,332)  ( 116,116) احتياطي تحويل العمالت 

 ( 358,088)  ( 547,489) احتياطي إعادة تقييم استثمارات 
 16,941,770  17,360,802 أرباح محتجزة 

 ( 204,050)  ( 241,729) ناقصاً: االقتطاعات التنظيمية

 19,280,707  19,785,886 المجموع )أ(

 -  - رأس المال اإلضافي الشق األول 

    

 19,280,707  19,785,886 مجموع الشق األول من رأس المال )ب(

    

    الشق الثاني من رأس المال

 1,471,323  1,693,975 احتياطي عام

 1,471,323  1,693,975 المجموع 

 20,752,030  21,479,861 مجموع قاعدة رأس المال )ج( 

    

    

 117,705,874  135,518,028 مخاطر االئتمان
 2,219,454  3,206,199 مخاطر السوق

 9,724,272  9,444,817 مخاطر التشغيل 

حة بالمخاطر )د( مجموع   129,649,600  148,169,044 الموجودات المرجا

    

 % 16,01  %14,50 [ 100نسبة كفاية رأس المال ])ج(/)د(*
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 )تابع(  رأس المال التنظيمي
 

 تخصيص رأس المال 

 

المحددة بصورة كبيرة على االستخدام األمثل للعائدات المتحققة على  تعتمد عملية تخصيص رأس المال بين العمليات واألنشطة  
رأس المال المخصص. إن حجم رأس المال المخصص لكل عملية أو نشاط يعتمد على المخاطر المتعلقة بهذا النشاط. يتم  

تشغيل حيث تتم من  إجراء عملية تخصيص رأس المال للعمليات واألنشطة المحددة بشكل مستقل عن الجهات المسؤولة عن ال 
   خالل مجموعة التمويل والمخاطر، وتخضع للمراجعة عن طريق لجنة الموجودات والمطلوبات لدى البنك بشكل مالئم. 

 

ورغم أن تحقيق أقصى عائد ممكن من رأس المال المعدل بالمخاطر هو األساس الرئيسي المستخدم في تحديد كيفية تخصيص  
نشطة معينة، فهو ليس األساس الوحيد المستخدم في اتخاذ القرارات. كما يتم األخذ باالعتبار  رأس مال المجموعة لعمليات أو أ 

العمليات أو األنشطة األخرى ومدى توفر اإلدارة والموارد األخرى وتوافق النشاط مع أهداف المجموعة   أوجه الربط مع 
المجموعة المتعلقة بإدارة وتخصيص رأس المال    االستراتيجية على المدى الطويل. يتولى مجلس اإلدارة مراجعة سياسات 

 بصورة منتظمة. 
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( ضمن 1تتعلق مسؤولية مجموعة إدارة المخاطر بتحديد المخاطر وتحليلها وقياسها وإدارتها بما يضمن بقاء المجموعة )
 كليفات المساهمين. ( توليد عوائد مستدامة معدلة بالمخاطر وفقًا لت2حدود الرغبة في المخاطرة و)

 

 تتعرض المجموعة للمخاطر الهامة التالية: 
 

 مخاطر االئتمان •

 مخاطر السوق •

 مخاطر التشغيل  •

 مخاطر السيولة  •
 

تعد قدرة المجموعة على االستمرار في تبني إطاراً صلباً وثقافة دائمة إلدارة المخاطر أحد أهم العوامل لتحقيق المجموعة للقوة  
 المالي. واالستقرار  

 

 إطار إدارة المخاطر 
 

إدارة   إطار  الشاملة عن وضع  المسؤولية  المجلس  المنبثقة عن  المخاطر  يتولى مجلس اإلدارة )"المجلس"( من خالل لجنة 
مخاطر المجموعة والرقابة عليه. يساعدهم في ذلك لجان إدارية متعددة منها لجنة اإلدارة التنفيذية ولجنة المخاطر المؤسسية  

الموجودات والمطلوبات ولجنة االمتثال التنظيمي ولجنة أمن المعلومات. يتم تعيين هذه اللجان من قبل المجلس وتساعد  ولجنة  
 المجلس في إدارة المخاطر في المجموعة بما في ذلك مراجعة جميع سياسات إدارة المخاطر والموافقة عليها. 

 

ة المخاطر العامة، فإن لجنة المخاطر المؤسسية تساعد المجلس/ لجنة  وفي حين أن المجلس يتحمل المسؤولية النهائية عن إدار 
المخاطر المنبثقة عن المجلس في القيام بتلك المسؤوليات والتي تتضمن تحديد وتحليل وتقييم ومعالجة ومراقبة وإبالغ المخاطر  

لمخاطر العامة التي يمكن أن تتحملها  المرتبطة بجميع األنشطة والوظائف والعمليات داخل المجموعة بما في ذلك التوصية با 
 المجموعة. 

 

تقع على عاتق لجنة المخاطر المؤسسية المسؤولية الشاملة عن مراقبة إطار إدارة المخاطر ومدى الرغبة في المخاطرة  
لدى المجموعة. كما أن لجنة المخاطر المؤسسية مسؤولة عن الموافقة على السياسات واإلجراءات االئتمانية للمجموعة  

الدقيقة للمخاطر المختلفة داخل المجموعة. كما تقوم لجنة المخاطر المؤسسية  وضمان االلتزام بالسياسات المعتمدة والمراقبة  
بالموافقة على االستثناءات من السياسة وتحديد ومراقبة حدود التركيز المختلفة )مثل حدود الدولة وقطاع الصناعة وما 

 جودة الموجودات.إلى ذلك( كجزء من الرغبة في المخاطرة وتقوم بمراجعة المحافظ االئتمانية إلدارة 
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 )تابع(  إطار إدارة المخاطر
 

تعد مجموعة إدارة المخاطر مستقلة عن مجموعات الخدمات البنكية ويديرها مدير مخاطر مع مسؤولية تطبيق إدارة المخاطر  
ارة المخاطر مسؤولة بشكل رئيسي عن  على مستوى المؤسسة ومراقبة جميع المخاطر الهامة مع المجموعة. إن مجموعة إد 

   تحديد إطار عمل إدارة جميع المخاطر الهامة داخل المجموعة. 
 

تعمل مجموعة التدقيق الداخلي كخط دفاع ثالث داخل المجموعة، وهي مستقلة عن كل من وحدات األعمال )"خط الدفاع  
الثاني"(. توفر مجموعة التدقيق الداخلي التدقيق المستقل  األول"( وفريق إدارة مخاطر التشغيل بالمجموعة )"خط الدفاع  

إدارة  المجموعة ومدى كفاءة عمليات  المخاطر في  االلتزام بجميع سياسات وإجراءات  العليا بشأن  للمساهمين واإلدارة 
، وذلك  المخاطر. ويتم تنفيذ ذلك عن طريق إجراء مراجعة دورية على جميع الوحدات المجازفة بالمخاطر داخل البنك

   بشكل وثيق مع إدارة المخاطر.
 

  إدارة رأس المال

ُصمم منهج إدارة رأس المال في المجموعة لضمان الوفاء بالمتطلبات التنظيمية في جميع األوقات، وأن األنشطة التشغيلية  
المجموع تحمل  مدى  مع  يتماشى  الذي  المال  رأس  لديها  التابعة  وشركاتها  فروعها  ذلك  في  بما  للمخاطر  للمجموعة  ة 

 والمعدالت المستهدفة للمجموعة، وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية المحلية.

كما يهدف منهج إدارة رأس المال في البنك إلى تسهيل تخصيص رأس المال واستخدامه، بحيث يحقق عائداً مجزياً ومناسباً 
المال رأس  كفاية  إدارة  وتتم  يتحملونها.  التي  المخاطر  عن  موازنة    للمساهمين  في  أساسياً  عنصراً  وتشكل  نشط  بشكل 

وتنبؤات المجموعة. ويتم اختبار خطة رأس المال من خالل مجموعة من سيناريوهات التحّمل المالي كجزء من عملية  
التقييم الداخلي لكفاية رأس المال للمجموعة في كل سنة. وتخضع وحدة إدارة رأس المال ويتم إدارتها في المقام للجنة  

 جودات والمطلوبات.المو
 



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

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

103 

 )تابع(  إدارة المخاطر 43
 

ل المالي  الرغبة في المخاطرة واختبار التحما

يكمن مفتاح النمو والربحية المستدامة للمجموعة على المدى الطويل في ضمان وجود ارتباط وثيق بين الرغبة في المخاطرة  
 واستراتيجية المجموعة. 

في المخاطرة ويتولى الموافقة عليها. يتم توزيع رغبة المجموعة في المخاطرة  يضع مجلس إدارة المجموعة حدود الرغبة  
 على مجموعات الخدمات البنكية بما يتماشى مع استراتيجيات العمل لهذه المجموعات.   

الحالي والالحق  يعد اختبار التحمل المالي أداة إدارية رئيسية داخل المجموعة ويتم استخدامه لتقييم الحساسية لملف المخاطر  
في ظل مستويات مختلفة من الصدمات. يخضع اختبار التحمل المالي داخل المجموعة إلى سياسة اختبار التحمل المالي  
للمجموعة والذي يحدد وحدات اختبار التحمل المالي واألدوار والمسؤوليات المرتبطة به. إن لجنة الحوكمة الرئيسية التي 

 اختبار التحمل المالي هي لجنة المخاطر المؤسسية.تراقب الرغبة في المخاطرة و

 عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

يتمثل الغرض من عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في تعريف مجلس اإلدارة بالتقييم المستمر لمخاطر البنك، وكيف  
أن البنك يعتزم التخفيف من هذه المخاطر، ومقدار رأس المال الحالي والمستقبلي المطلوب بعد مراعاة عوامل التخفيف 

 األخرى.
 

إلجمالي للبنك ومراقبة كفاية رأس المال للمجموعة في إطار مزيج متنوع من سيناريوهات  ويستتبع ذلك حساب رأس المال ا 
التحّمل المالي لتقييم وتبليغ التأثير على مصّد حماية رأس المال للمجموعة )الذي يقاس على أنه رأس المال المتاح ناقصاً  

ء. ويتم الموافقة على تقييم المخاطر من قبل مجلس  رأس مال المخاطر المطلوب( والتوصية باتخاذ اإلجراءات عند االقتضا
 اإلدارة كجزء من تقارير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. 

 

إن المخاطر التي يتم تقييمها بشكل واضح من خالل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال هي مخاطر االئتمان ومخاطر 
ومخاطر تكلفة التمويل ومخاطر األعمال ومخاطر أسعار الفائدة في محفظة    السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر التركيز

 األعمال البنكية. ويظل الحفاظ على مركز رأس المال من األولويات، وذلك من المنظور التنظيمي واإلداري. 
 

  إدارة مخاطر االئتمان
 

من عمالء المجموعة في الوفاء بالتزاماتهم  مخاطر االئتمان هي مخاطر تكبد خسارة مالية نتيجة إلخفاق أو عدم قدرة أي
التعاقدية تجاه المجموعة. تنشأ مخاطر االئتمان باألساس من القروض والسلفيات والتزامات القروض الناشئة عن أنشطة  
المستندية  واالعتمادات  المالية  الضمانات  من  أيضا  تنشأ  أن  ويمكن  والخزينة،  التجاري  التمويل  وأنشطة  اإلقراض 

ارات والقبوالت. تتعرض المجموعة كذلك لمخاطر ائتمان أخرى تنشأ من االستثمارات في أدوات الدين والمشتقات  واإلقر
 وكذلك األرصدة المستحقة لدى األطراف المقابلة في السوق. 

 

ديري  يعد مسؤول االئتمان بالمجموعة مسؤوالً عن اإلشراف على جميع جوانب إدارة مخاطر االئتمان بدعم من فريق من م 
الخبرة والتدريب. ويتمتع كل من مسؤول االئتمان ومديري مخاطر االئتمان   مخاطر االئتمان الذين هم على قدر عال من 

 بصالحيات ضمن إطار إدارة المخاطر للموافقة على معامالت االئتمان وإدارة مخاطر االئتمان على أساس مستمر. 
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 )تابع(   االئتمان إدارة مخاطر  
 

تعتبر مخاطر االئتمان من أهم المخاطر المنفردة التي تواجه المجموعة من جراء منح القروض والسلفيات )بما في ذلك 
التزامات القروض واالعتمادات المستندية وخطابات الضمان( وممارسة االستثمار في األوراق المالية والديون، ولذلك  

اطر االئتمان بعناية وحذر. تتم إدارة ومراقبة مخاطر االئتمان بشكل مركزي ضمن وظيفة فإن اإلدارة تدير تعرضها لمخ
مسؤول االئتمان مع الحوكمة والمراقبة المنتظمة التي تقوم بها لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة ولجنة االئتمان التابعة 

 لمجلس اإلدارة ولجنة المخاطر المؤسسية.
 

م لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد عروض االئتمان التي تتجاوز صالحيات  على وجه التحديد، تقو
المنبثقة عن المجلس   إلى ذلك، تراقب لجنة المخاطر  إلى اإلدارة من قبل مجلس اإلدارة. باإلضافة  المفوضة  اإلقراض 

مخ لمحفظة  الرئيسية  العناصر  اإلدارة  لمجلس  التابعة  االئتمان  في  ولجنة  الرغبة  بمدى  يتعلق  فيما  للبنك  االئتمان  اطر 
إجراء مراجعة   المؤسسية في  المخاطر  لجنة  قبل  اإلدارة من  المنبثقة عن مجلس  اللجان  يتم دعم  البنك.  لدى  المخاطرة 

 مفصلة ومراقبة لمحفظة االئتمان، بما في ذلك تركيزات التعرض.
 

وتحديد التعرضات اإلشكالية المحتملة بشكل استباقي ضمن مجموعة  كما تعتبر لجنة اإلنذار المبكر مسؤولة عن مراجعة  
الخدمات البنكية الدولية ومجموعة الخدمات البنكية الدولية للشركات وتحديد االستراتيجيات المناسبة. تلعب لجنة اإلنذار  

على جميع جوانب إطار عمل )منتدى لإلشراف    9المبكر، جنبًا إلى جنب مع منتدى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
الخاص ببنك المشرق(، دوًرا مهًما في ضمان أن أساسيات االئتمان مرتبطة بتحديد  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .  9الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان والتصنيف في المراحل ألغراض المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 

 )بما في ذلك التزامات القروض واالعتمادات المستندية وخطابات الضمان(القروض والسلفيات 
 
إن تقدير التعرض لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة المخاطر هو أمر معقد ويتطلب استخدام النماذج حيث أن التعرض  
يختلف باختالف التغيرات في ظروف السوق والتدفقات النقدية المتوقعة ومرور الوقت. إن تقييم مخاطر االئتمان لمحفظة 

ية حدوث التعثر ونسب الخسارة المرتبطة بها واالرتباطات االئتمانية الموجودات يتطلب المزيد من التقديرات حول احتمال
بين األطراف المقابلة. وتقوم المجموعة بقياس مخاطر االئتمان باستخدام مفهوم الخسارة المتوقعة التي تتطلب العوامل  

 التالية:  
 

   احتمالية التعثر -
 الخسارة الناتجة عن التعثر -
 الناتج عن التعثر مستوى التعرض  -

 
، التي تستند 9تستخدم الخسارة االئتمانية المتوقعة بدالً من الخسارة المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

على التعديل الكلي لعوامل احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر ومستوى التعرض الناتج عن التعثر. كما أنها تحدد  
 االئتماني واحتماالت التعثر على مدى عمر االئتمان.    التدهور
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 تصنيفات مخاطر االئتمان
 

الخاصة  تستخدم المجموعة نماذج تقييم داخلية محددة مصممة لمختلف القطاعات / األطراف المقابلة. يتم إدخال المعلومات  
بالمقترض والقرض التي تم جمعها في وقت تقديم الطلب )مثل الدخل السنوي، ومستوى الضمانات الخاصة بتعرضات  
األفراد، واإليرادات، ونوع القطاع الخاص بتعرضات الشركات( في نموذج التقييم، باإلضافة إلى إدخال معطيات البيانات  

الت التعثر بشكل مضاعف عند كل درجة  الخارجية في النموذج. يتم معايرة درجات  قييم االئتماني بحيث تزداد مخاطر 
أقل من الفرق في    8و  6مخاطر أعلى. على سبيل المثال، يعني ذلك أن االختالف في احتمال التعثر بين درجتي التقييم  

 . 20و 18احتمال التعثر بين درجتي التقييم 
 

، حيث ترتبط كل درجة باحتمالية معينة للتعثر.  25إلى درجة    1يتراوح تصنيف المخاطر للموجودات العاملة من درجة  
التي تمثل التصنيفات وهي عدم االستحقاق بموجب    80و   70و  60و   50ويتم تقييم المقترضين المتعثرين في الدرجات  

 للشطب.   99إعادة الهيكلة، ودون المستوى القياسي، والمشكوك في تحصيلها، والخسارة، و
 

 درجات كالتالي:  5مخاطر المقترض ضمن  يتم تقسيم تصنيفات 
 

  التعريف  تصنيف المخاطر الدرجة 

  مخاطر منخفضة 12-1 1الدرجة 

  مخاطر مقبولة  17-13 2الدرجة 

  مخاطر عالية  20-18 3الدرجة 

  قائمة المراقبة  25-21 4الدرجة 

  تعرضت لالنخفاض في القيمة  80،  70،  60،  50 5الدرجة 

 

تصنيف  تستخدم   نموذج  يتكون  اإلقراض.  عملية  لدعم  المالية  للمؤسسات  مخصصاً  داخلياً  تصنيف  نموذج  المجموعة 
( تقييم تحليل األعمال. وبصرف النظر  2( تقييم تحليل المحفظة المالي الكلي و)1المؤسسات المالية من مكونين رئيسيين: )

الحدود القصوى السيادية ومراعاة دعم المجموعة والحكومة،  عن عوامل التحليل المالي وتحليل األعمال، يتضمن النموذج  
  عند االقتضاء.

 

يتم استخدام نموذج تصنيف المؤسسات المالية لتصنيف جميع المقترضين من المؤسسات المالية بما في ذلك أولئك الذين  
المتوق االئتمانية  الخسائر  التصنيف لحساب مراحل  يتم تصنيفهم خارجيًا. يستخدم هذا  المؤسسات لم  للمقترضين من  عة 

 المالية. 
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 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

نموذجاً من "ثالث مراحل" لتحديد االنخفاض في القيمة بناء على التغيرات في    9يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 الجودة االئتمانية منذ االعتراف المبدئي بالتسهيل االئتماني وذلك على النحو الموجز أدناه:  

 

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

إذا تم تحديد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يتم نقل األداة المالية إلى "المرحلة الثانية"  •
ا تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية. ومن بين العوامل األخرى، يقاس تحديد الزيادة ولكن ال يتم اعتبارها أنه

الجوهرية في مخاطر االئتمان بواسطة التغير في احتمالية التعثر لفترة سنة واحدة من تاريخ نشأة التسهيل وحتى  
. تتضمن العوامل  9ر المالية رقم تاريخ إجراء فحص الخسارة االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقاري

 األخرى إعادة الهيكلة والمخالفات المحاسبية.

 تنتقل األداة المالية إلى "المرحلة الثالثة" إذا تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية. •

الخسائ • يعادل  بمبلغ  األولى  المرحلة  في  المدرجة  المالية  للموجودات  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  قياس  ر يتم 
االئتمانية المتوقعة على مدى العمر الناتجة عن أحداث التعثر المحتملة خالل فترة االثني عشر شهراً التالية. ويتم 
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات في المرحلة الثانية بناء على الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس  

 العمر. 

ال • في  المالية  الموجودات  قياس  أو  يتم  العمر  المتوقعة على مدى  االئتمانية  الخسائر  يعادل  بمبلغ  الثالثة  مرحلة 
 المخصص المحدد.  

في أنه   9يتمثل المفهوم السائد في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
 يجب مراعاة المعلومات التطلعية. 

 
 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

 
يحدث تغير جوهري في احتمالية  ترى المجموعة أن األصل المالي قد شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان عندما  

التعثر لفترة سنة واحدة من تاريخ نشأة تسهيل معين وحتى تاريخ إجراء فحص الخسارة االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار 
 . باإلضافة إلى ذلك، يتم أيًضا مراعاة مجموعة من المعايير النوعية.9الدولي للتقارير المالية رقم 

 
 المعايير الكمية 

 
 الشركات: قروض 

بالنسبة لقروض الشركات، إذا واجه المقترض زيادة جوهرية في احتمالية التعثر التي يمكن أن تنشأ عن العوامل الكمية 
 التالية: 

 

 األداء التشغيلي -
 الكفاء التشغيلية -
 خدمة الدين/ خروقات التعهدات  -
 إعادة الهيكلة التعسفية -
 المحاسبيةاألداء المحاسبي / المخالفات  -
 تقييم السيولة  -
 هيكل رأس المال  -
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 األفراد: 

 بالنسبة لمحفظة األفراد، إذا كان المقترضون يستوفون واحًدا أو أكثر من المعايير التالية: 
 

 نتائج عكسية لحساب / مقترض حسب بيانات مكتب االئتمان.  -
 يوماً.  30إعادة جدولة القرض قبل تأخر السداد ألكثر من  -
 يوماً. 90إلى  30تأخر سداد الحسابات لفترة من  -

 

 الخزينة: 

 الزيادة الجوهرية في احتمالية تعثر أداة الخزينة األساسية.  -
تغير جوهري في األداء المتوقع لالستثمار وسلوك المقترض )قيمة الضمانات والتوقف المؤقت عن السداد ونسبة  -

 الدفع إلى الدخل وغير ذلك(. 
 

  المعايير النوعية:
 

 قروض الشركات
 

 ا في االعتبار عند تحديد الزيادة الجوهرية في احتمالية التعثر:بالنسبة لقروض الشركات، يؤخذ ما يلي أيضً 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 تآكل صافي الثروة  -
 النشاط االحتيالي -
 الخلل الجوهري في العمليات  -
 مغادرة كبار موظفي اإلدارة العمل      -
 النظرة المستقبلية لقطاع العمل -
 المعلومات المالية / البيانات الماليةاستقرار الدخل عدم توفر / عدم كفاية  -
 تقرير الرأي المتحفظ من مدققي الحسابات الخارجيين   -
 الدعاوى القضائية الجوهرية القائمة  -
 الزيادة في مخاطر التشغيل -
 استمرار التأخير وعدم تعاون المقترض في توفير الوثائق الرئيسية المطلوبة  -

 

  31و  2021ديسمبر    31تماني المنخفض ألي أدوات مالية في السنتين المنتهيتين في  لم تستخدم المجموعة اإلعفاء االئ
 . 2020ديسمبر 

 
 معايير الدعم: 

 
يوًما في سداد التزاماته التعاقدية أن يكون شهد زيادة جوهرية في مخاطر   30من المفترض في حال تجاوز المقترض  

االفتراض بشكل معقول على أساس معلومات مستقبلية مدعومة.   االئتمان كمعيار للدعم، ما لم يكن من الممكن دحض هذا
 يخضع لمراقبة أكثر دقة.  يتم اإلشارة إلى المقترض أيًضا داخل النظام وبالتالي
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 االئتمانيةتعريف التعثر والموجودات التي تعرضت النخفاض في قيمتها 
 

تحدد المجموعة أن األداة المالية للشركات واألفراد واالستثمار أنها متعثرة، بما يتوافق بالكامل مع تعريف انخفاض القيمة  
 االئتمانية، عندما تستوفي األداة عامالً أو أكثر من المعايير التالية: 

 
 المعايير الكمية 

 

 يوماً. 90التعاقدية ألكثر من تأخر المقترض في سداد دفعاته 
 

  المعايير النوعية:
 

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

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

 يضع البنك التزام االئتمان في حالة عدم االستحقاق. •

يقوم البنك بتكوين مخصص للتعثر أو مخصص محدد ناتج عن انخفاض ملحوظ في الجودة االئتمانية بعد تعرض   •
 البنك.

 رة اقتصادية مادية متعلقة باالئتمان.يقوم البنك ببيع االلتزام االئتماني عند حدوث خسا •

يوافق البنك علی إعادة هيکلة القروض المتعثرة لاللتزام االئتماني حيث يؤدي ذلك إلی تراجع االلتزام المالي   •
 الناتج عن إعفاء أو تأجيل سداد المبلغ األصلي أو الفائدة أو الرسوم األخرى. 

•  ً طلبا أو  المدين  إفالس  إلشهار  طلباً  البنك  المجموعة    يقدم  تجاه  للمدين  االئتماني  بااللتزام  يتعلق  فيما  مماثالً 
 المصرفية.  

 يوماً. 90يكون المقترض متأخراً في سداد أي التزامات ائتمانية جوهرية إلى المجموعة المصرفية ألكثر من  •
 

، وهي تتوافق مع تعريف التعثر لقد تم تطبيق المعايير المذكورة أعاله على جميع األدوات المالية التي تحتفظ بها المجموعة
المستخدم في أغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية. تم تطبيق تعريف التعثر بما يتسق مع نموذج احتمالية التعثر ومستوى  

 التعرض الناتج عن التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر عبر حسابات الخسارة المتوقعة لدى المجموعة. 
 

تعد في حالة تعثر )بمعنى أن التعثر قد زال( عندما لم تعد تلبي أي من معايير التعثر لفترة متتالية مدتها  تعتبر األداة أنها لم  
اثني عشر شهراً. وقد تم تحديد هذه الفترة على أساس التحليل الذي يحدد احتمال رجوع أداة مالية إلى حالة التعثر بعد 

 زواله باستخدام تعريفات مختلفة لزوال التعثر.
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 شرح المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير  -قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

أساس   المتوقعة علی  االئتمانية  الخسارة  قد حدث زيادة    12تقاس  إذا کان  علی ما  اعتماداً  العمر  أساس  أو علی  شهراً 
مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي بتهسيل معين أو ما إذا کان األصل يعتبر أنه قد تعرض النخفاض في  جوهرية في  

قيمته االئتمانية. اعتمدت المجموعة أسلوب التعرض المستقبلي لحساب الخسارة االئتمانية المتوقعة لكل تسهيل، وقد اختار  
 ر والخسارة الناتجة عن التعثر ومستوى التعرض الناتج عن التعثر. البنك الحساب على أساس الشهر لكل من احتمالية التعث

 

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

ض الناتج عن التعثر على المبلغ الذي تتوقع المجموعة استحقاقه وقت حدوث التعثّر على يعتمد مستوى التعر •
 مدى االثني عشر شهراً القادمة أو العمر المتبقي لمستوى التعرض الناتج عن التعثر. 

تمثل الخسارة الناتجة عن التعثر توقعات المجموعة لمدى الخسارة على التعرضات المتعثرة. وتختلف الخسارة   •
الناتجة عن التعثر باختالف نوع الطرف المقابل ونوع وعمر المطالبة وتوافر الضمان وسبل الدعم االئتماني 

ل كل وحدة من وحدات التعرض وقت حدوث األخرى. ويتم بيان الخسارة الناتجة عن التعثر كنسبة مئوية مقاب 
شهراً أو على أساس العمر، حيث تمثل الخسارة لفترة االثني    12التعثر. كما تحتسب الخسارة على أساس مدة  

عشر شهراً نسبة الخسارة المتوقعة إذا حدث التعثر في فترة االثني عشر شهراً القادمة، بينما تمثل الخسارة على  
 سارة المتوقع حدوثها إذا وقع التعثر على مدار العمر المتبقي المتوقع للقرض.  مستوى العمر نسبة الخ

 

يتم تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل توقع احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر ومستوى التعرض الناتج 
كونات الثالثة معاً وتعديلها باحتمالية عن التعثر لكل شهر مستقبلي ولكل تعرض فردي أو جماعي. يتم ضرب هذه الم

االستمرار )أي لم يتم سداد التعرض مسبقاً أو لم يحدث تعثر في شهر سابق(. وهذا يؤدي إلى احتساب الخسائر االئتمانية  
المتوقعة بشكل فعال لكل شهر مستقبلي، ثم يتم خصمه بالرجوع إلى تاريخ التقرير وجمعه. يمثل معدل الخصم المستخدم  

 حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة معدل الفائدة الفعلي أو أي تقريب له. في
 

تتمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر في الخسائر االئتمانية الناتجة عن جميع أحداث التعثر المحتملة على  
خسائر االئتمانية المرجحة باالحتماالت وعامل مدى العمر المتوقع لألداة المالية. الخسائر االئتمانية المتوقعة هي متوسط ال

 الترجيح هو احتمالية التعثر على مدى العمر.  
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 )تابع(   إدارة مخاطر االئتمان 
 

 )تابع(  شرح المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير -قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

الفترات الصعبة اقتصاديًا، قد تختار المجموعة زيادة الوزن المرجح للسيناريو المتشائم بتوجيه من السلطات التنظيمية خالل  
المعنية من أجل الحفاظ على مستوى أعلى من مخصصات الخسارة االئتمانية المتوقعة وتقليل ترجيح السيناريو المتشائم 

، 19-ليعكس تأثير كوفيد  2020قتصادي الكلي. تم تنفيذ هذا التغيير في سنة  بمجرد مالحظة اتجاه إيجابي في المناخ اال
في قسم قياس    19-%. يتم تضمين مزيد من التفاصيل حول تأثير كوفيد80في حين تم زيادة ترجيح السيناريو المتشائم إلى  

 الخسارة االئتمانية المتوقعة. 
 

وهو ما مّكن البنك من تصنيف المقترضين بناًء على    2005قامت المجموعة بتطبيق نماذج تصنيف المخاطر منذ سنة  
لتقديم نموذج جديد للشركات لتصنيف    2021معلوماتهم المالية والنوعية. تمت إعادة النظر في تقسيم هذه النماذج في سنة  

كلي للمعيار الشركات الكبيرة. تُستخدم مخرجات التصنيف من جميع نماذج التصنيف أيًضا كمدخل في نماذج االقتصاد ال
، وذلك للحصول على هيكل احتمالية التعثر لكل درجة تصنيف في حساب الخسائر االئتمانية 9الدولي للتقارير المالية رقم  

. قامت المجموعة أيًضا بمراجعة نماذج االقتصاد الكلي للمعيار الدولي  9المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 لشركات اإلمارات العربية المتحدة والبحرين لتشمل أحدث البيانات.   9رقم  للتقارير المالية

 

شهراً وعلى مدى العمر على أساس ملف السداد المتوقع، والذي يختلف    12يتم تحديد التعرض الناتج عن التعثر لمدة  
  حسب نوع المنتج.

 

هذا على الدفعات التعاقدية المستحق على بالنسبة إلطفاء المنتجات والقروض التي تسدد على دفعة واحدة، يعتمد   •
  شهراً أو على مدى العمر. 12المقترض على مدى  

الحالي   • الرصيد  أخذ  خالل  من  التعثر  عن  الناتج  التعرض  توقع  يتم  بها،  الملتزم  المتجددة  للمنتجات  بالنسبة 
ية الملتزم بها بحلول وقت المسحوب وإضافة "عوامل تحويل االئتمان" الذي يسمح بالسحب المتوقع للحدود المتبق

 التعثر.

التعثر  • الناتج عن  التعرض  المستندية وخطابات الضمان، يتم توقع  الطارئة مثل االعتمادات  للمنتجات  بالنسبة 
 باستخدام عامل تحويل االئتمان بما يتوافق مع توجيهات بازل التنظيمية. 

 

الناتجة عن التعثر. وبالنسبة لقطاع الشركات، قام البنك بتطوير إطار طبقت المجموعة منهجية تجريبية لحساب الخسارة  
  عاماً.  21عمل الخسارة الناتجة عن التعثر باستخدام البيانات الخاصة بأكثر من 

 

ويتم تحديد الخسارة الناتجة عن التعثر بناًء على العوامل التي تؤثر على االسترداد بعد التعثر، والتي تختلف حسب نوع 
  تج.المن

 

المتوقعة،  • الضمانات  وقيم  الضمانات  نوع  إلی  األول  المقام  في  ذلك  يستند  المضمونة،  للمنتجات  بالنسبة 
الملكية،  استعادة  والفترة حتى  اإلجبارية،  المبيعات  بسبب  الدفترية  القيم   / السوق  لقيم  التاريخية  والخصومات 

   وتکلفة االسترداد الملحوظة.

المضمونة، عادة ما يتم تحديد الخسارة الناتجة عن التعثر على مستوى شرائح مختلفة من بالنسبة للمنتجات غير   •
المقترضين )مثل الشركات والمؤسسات المالية وما إلى ذلك( من أجل مراعاة االختالفات في هياكل الموجودات  

 واستراتيجيات التحصيل وتجربة االسترداد التاريخية. 
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سنة   خالل  للشركات  التعثر  عن  الناتجة  الخسارة  عمل  إطار  بتعديل  المجموعة  تجربة    2020قامت  مراعاة  أجل  من 
المقبول اإلضافية  الضمان  وأنواع  الحديثة  احتمالية  االسترداد  تحديد  في  التطلعية  االقتصادية  المعلومات  كذلك  ة. وتدخل 

 شهراً وعلى مدى العمر.  12التعثر لفترة 
 

 المعلومات التطلعية المدرجة في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

المتوقعة   االئتمانية  الخسائر  وحساب  االئتمان  مخاطر  في  الجوهرية  الزيادة  تقييم  قامت يتضمن  المستقبلية.  المعلومات 
والخسائر  االئتمان  مخاطر  على  تؤثر  التي  الرئيسية  االقتصادية  المتغيرات  وتحديد  تاريخي  تحليل  بإجراء  المجموعة 

 االئتمانية المتوقعة لكل محفظة.
 

مناطق الجغرافية تختلف هذه المتغيرات االقتصادية ومدى تأثيرها على مؤشرات الخسائر االئتمانية المتوقعة باختالف ال
إجراء تحليل   التاريخية عن طريق  التعثر  المتغيرات االقتصادية على معدالت  تأثير هذه  تم تحديد  المقترضين.  وأنواع 
لهذه   الكلي  االقتصاد  بيانات  البنك  يستخدم  العالقة،  إنشاء  المتغيرات. بمجرد  هذه  بين  العالقة  لفهم  اإلحصائي  االنحدار 

النقد الدولي( للحصول  Economy.comالمتغيرات من موديز ) ( ومصادر خارجية أخرى معترف بها )مثل صندوق 
في   الخبراء  حكم  يتم تطبيق  والمتشائمة.  والمتفائلة  األساسية  السيناريوهات  إطار  في  وتوقعات  تاريخية  معلومات  على 

 موثوقة.العملية عندما تكون العالقة االقتصادية بين المتغيرات ضعيفة أو تكون التوقعات غير 
 

%  20% و20% و60بالنسبة للحساب العادل والمرجح للخسائر االئتمانية المتوقعة، تستخدم المجموعة احتماالت بنسبة  
لسيناريو االقتصاد الكلي األساسي والمتفائل والمتشائم على التوالي بناًء على حكم الخبراء من أجل بيان الوزن األكبر  

والوزن   األساسي  كوفيدللسيناريو  تأثير  راجع  للبقية.  لتحليل   19-المتساوي  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  قياس  قسم  في 
 الحساسية للحساب المرجح للخسائر االئتمانية المتوقعة.

 

عبر    9فيما يلي متغيرات االقتصاد الكلي المستخدمة في نماذج احتمالية التعثر بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 ق جغرافية مختلفة:مناط

 نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي   . 1
 مؤشر األسهم )أبوظبي(  . 2
 نسبة مصاريف الموازنة إلى الناتج المحلي اإلجمالي . 3
 سعر النفط . 4
 الناتج المحلي اإلجمالي . 5
 اإلنتاج الصناعي . 6
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 )تابع(   إدارة مخاطر االئتمان 
 

 تحليل الحساسية
 

قامت المجموعة باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمقترضين من الشركات على مستوى األداة المالية الفردية ومستوى  
  المحفظة للمقترضين من األفراد. 

 

االئتمان لألفراد  أهم متغيرات االقتصاد الكلي التي تؤثر على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة فيما يتعلق بمحافظ  
  والشركات هي على النحو التالي:

 

o )نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي )التغيير 
o  )مؤشر أسهم أبوظبي )التغيير 
o سعر النفط   

 

قامت المجموعة بإجراء تحليل الحساسية حول كيف أن الخسارة االئتمانية المتوقعة في محفظة االئتمان سوف تتغير إذا  
تخدام االفتراضات الرئيسية لحساب التغير في الخسارة االئتمانية المتوقعة بنسبة مئوية معينة. إن التأثير على الخسارة  تم اس

االئتمانية المتوقعة بسبب التغيرات في احتماالت التعثر المتوقعة نتيجة للتغيرات في إجمالي الدين إلى إجمالي الناتج المحلي  
مليون   79في كل سيناريو سيؤدي إلى خفض الخسارة االئتمانية المتوقعة بواقع    %10-/    %10والمعروض النقدي بنسبة +

مليون درهم على التوالي. يتم تطبيق هذه التغيرات في وقت واحد    101درهم وزيادة الخسارة االئتمانية المتوقعة بواقع  
المتوقعة. وفي الواقع، سيكون هناك عوامل  على كل سيناريو مرجح باالحتماالت مستخدم في احتساب الخسائر االئتمانية  

 ربط بين مختلف المدخالت االقتصادية وسوف يختلف التعرض للحساسية باختالف السيناريوهات االقتصادية. 
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 )تابع(   إدارة مخاطر االئتمان 
 

 األدوات المالية الخاضعة النخفاض القيمة -الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
 

مالية أدناه أقصى تعّرض للمجموعة لمخاطر التالي تحليل تعرضات مخاطر االئتمان للموجودات المالية المعرضة لخسارة ائتمانية متوقعة. يمثل إجمالي القيمة الدفترية للموجودات اليتضمن الجدول  
 االئتمان على تلك الموجودات: 

 

 2021  2020 
    

 
 المرحلة
  األولى

المرحلة 
  الثانية 

المرحلة 
    الثالثة 

 المرحلة
  األولى

 المرحلة
  الثانية 

 المرحلة
   الثالثة 

تعرضات مخاطر االئتمان 
المتعلقة بالموجودات داخل  
 الميزانية العمومية كالتالي: 

 
 

 شهراً  12
  ألف درهم

 
 

على مدار 
 العمر 

  ألف درهم

 
 

على مدار 
 العمر 

  ألف درهم

 
 

 المجموع
  ألف درهم

 
 

 شهراً  12
  ألف درهم

 
 

على مدار 
 العمر 

  ألف درهم

 
 

على مدار 
 العمر 

  ألف درهم

 
 

 المجموع
 ألف درهم

نقد وأرصدة لدى المصرف  
 17,941,941  -  -  17,941,941  17,507,751  -  -  17,507,751 المركزي 

 -  -  -  -  -  -  -  - مخصص الخسارة 
 17,941,941  -  -  17,941,941  17,507,751  -  -  17,507,751 القيمة الدفترية 

                
ودائع وأرصدة مستحقة من  

                البنوك 
 7,335,884  -  117,961  7,217,923  5,838,196  -  72,762  5,765,434 درجة االستثمار

BB 8,524,897  -  2,926,065  5,598,832  13,463,786  -  1,360,385  12,103,401 + فأقل 
 12,544,371  85,023  2,480,994  9,978,354  9,670,612  78,946  1,476,877  8,114,789 غير مصنّفة

 25,983,624  2,910,024  78,946  28,972,594  22,795,109  5,525,020  85,023  28,405,152 
 ( 166,122)  (55,457)  (41,409)  (69,256)  ( 167,499)  ( 60,952)  ( 14,417)  ( 92,130) رة مخصص الخسا

 28,239,030  29,566  5,483,611  22,725,853  28,805,095  17,994  2,895,607  25,891,494 مة الدفترية القي
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 )تابع(   إدارة مخاطر االئتمان 

 

 )تابع(  األدوات المالية الخاضعة النخفاض القيمة -الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
 

 2021 

  

 المرحلة األولى 
 المرحلة الثانية 

 المرحلة الثالثة  
  

  -قروض وسلفيات 
 بالتكلفة المطفأة 

 شهًرا 12
 ألف درهم

على مدار العمر  
 ألف درهم

 على مدار العمر  

 ألف درهم
 المجموع 

 ألف درهم
        

 9,084,611  -  6,076  9,078,535 1الدرجة 

 37,196,555  -  668,497  36,528,058 2الدرجة 

 20,535,167  -  3,831,848  16,703,319 3الدرجة 

 1,251,636  -  1,140,026  111,610 4الدرجة 

 4,458,678  4,458,678  -  - 5الدرجة 

 62,421,522  5,646,447  4,458,678  72,526,647 

        

 ( 6,094,077)  ( 4,347,119)  ( 1,235,239)  ( 511,719) مخصص الخسارة 

 66,432,570  111,559  4,411,208  61,909,803 القيمة الدفترية 

        

منتجات تمويلية واستثمارية إسالمية مقاسة  
 بالتكلفة المطفأة 

   

 

 

 

 2,006,173  -  4  2,006,169 1الدرجة 

 7,161,017  -  228,169  6,932,848 2الدرجة 

 5,511,042  -  360,932  5,150,110 3الدرجة 

 26,765  -  25,927  838 4الدرجة 

 975,420  975,420  -  - 5الدرجة 

 14,089,965  615,032  975,420  15,680,417 

        

 ( 626,963)  ( 563,846)  ( 12,106)  ( 51,011) مخصص الخسارة 

 15,053,454  411,574  602,926  14,038,954 القيمة الدفترية 
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 )تابع(  األدوات المالية الخاضعة النخفاض القيمة -الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
 

 2020 

  

   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية  المرحلة األولى 

  -قروض وسلفيات 
 المطفأة بالتكلفة 

 شهراً  12
 ألف درهم

 على مدار العمر  
 ألف درهم

 على مدار العمر  
 ألف درهم

 المجموع 
 ألف درهم

        

 9,470,594  -  237,741  9,232,853 1الدرجة 
 40,871,171  -  1,218,419  39,652,752 2الدرجة 
 6,945,055  -  2,156,715  4,788,340 3الدرجة 
 1,826,734  -  1,693,075  133,659 4الدرجة 
 3,576,483  3,576,483  -  - 5الدرجة 

 53,807,604  5,305,950  3,576,483  62,690,037 

        

 (5,403,626)  (2,572,250)  (2,274,612)  ( 556,764) مخصص الخسارة 

 57,286,411  1,004,233  3,031,338  53,250,840 القيمة الدفترية 

        

منتجات تمويلية 
واستثمارية إسالمية  

        مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 2,521,639  -  3,073  2,518,566 1الدرجة 
 8,215,917  -  104,287  8,111,630 2الدرجة 
 2,733,070  -  86,713  2,646,357 3الدرجة 
 122,117  -  97,351  24,766 4الدرجة 
 1,060,930  1,060,930  -  - 5الدرجة 

 13,301,319  291,424  1,060,930  14,653,673 

        

 ( 407,330)  ( 336,688)  ( 12,530)  ( 58,112) مخصص الخسارة 

 14,246,343  724,242  278,894  13,243,207 القيمة الدفترية 
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 )تابع(   إدارة مخاطر االئتمان 
 

 )تابع(  األدوات المالية الخاضعة النخفاض القيمة -الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
 

 2021 

  

 

 المرحلة
  األولى

المرحلة 
  الثانية 

المرحلة 
   الثالثة 

تعرضات مخاطر االئتمان المتعلقة  
العمومية  بالموجودات داخل الميزانية 

 كالتالي: 

 

 شهراً  12

  ألف درهم

 

على مدار 
 العمر 

  ألف درهم

 

على مدار 
 العمر 

  ألف درهم

 

 المجموع

 ألف درهم
موجودات مالية أخرى مقاسة 

        بالتكلفة المطفأة 

 6,378,347  -  -  6,378,347 درجة االستثمار

BB 3,556,040  -  -  3,556,040 + فأقل 

 367,945  2,205  -  365,740 مصنّفةغير 

 10,300,127  -  2,205  10,302,332 

 ( 24,508)  ( 2,205)  -  ( 22,303) مخصص الخسارة 

 10,277,824  -  -  10,277,824 القيمة الدفترية 

        

موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

        الدين( )سندات 

 7,750,595  -  -  7,750,595 درجة االستثمار

BB 644,747  -  -  644,747 + فأقل 

 5,090,331  -  -  5,090,331 غير مصنّفة

 13,485,673  -  -  13,485,673 

 ( 4,954)  -  -  ( 4,954) مخصص الخسارة 

 13,480,719  -  -  13,480,719 القيمة الدفترية 
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 )تابع(   إدارة مخاطر االئتمان 
 

 )تابع(  األدوات المالية الخاضعة النخفاض القيمة -الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
 

 2020 

  

 المرحلة 
 األولى

المرحلة  
 الثانية 

المرحلة  
 الثالثة 

  

تعرضات مخاطر االئتمان المتعلقة  
بالموجودات داخل الميزانية 

 العمومية كالتالي: 

 

 شهراً  12

  ألف درهم

على مدار 
 العمر 

  ألف درهم

على مدار 
 العمر 

  ألف درهم

 

 المجموع

 ألف درهم
موجودات مالية أخرى مقاسة 

  بالتكلفة المطفأة 

   

 

 

 

 7,483,893  -  -  7,483,893 درجة االستثمار

BB 3,170,045  -  -  3,170,045 + فأقل 

 367,945  2,205  -  365,740 غير مصنّفة

 11,019,678  -  2,205  11,021,883 

 (21,229)  (2,205)  -  (19,024) مخصص الخسارة 

 11,000,654  -  -  11,000,654 القيمة الدفترية 

        

موجودات مالية أخرى مقاسة 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

        اآلخر )سندات الدين( الشامل 

 6,266,974  -  -  6,266,974 درجة االستثمار

BB 205,550  -  -  205,550 + فأقل 

 43  -  -  43 غير مصنّفة

 6,472,567  -  -  6,472,567 

 (1,601)  -  -  (1,601) مخصص الخسارة 

 6,470,966  -  -  6,470,966 القيمة الدفترية 
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 )تابع(   إدارة مخاطر االئتمان 
 

 )تابع(  األدوات المالية الخاضعة النخفاض القيمة -الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
 

 2021  2020 

    

 المرحلة 
 األولى

المرحلة  
 الثانية 

المرحلة  
 الثالثة 

 المرحلة   
 األولى

 المرحلة 
 الثانية 

 المرحلة 
 الثالثة 

  

تعرضات مخاطر االئتمان 
المتعلقة بالموجودات داخل  
 الميزانية العمومية كالتالي: 

 شهراً  12

  ألف درهم

على مدار 
 العمر 

  ألف درهم

على مدار 
 العمر 

  ألف درهم

 المجموع

  ألف درهم

 شهراً  12

  ألف درهم

على مدار 
 العمر 

  ألف درهم

على مدار 
 العمر 

  ألف درهم

 المجموع

 ألف درهم
                

 1,013,997  428,432  585,565  -  1,001,821  435,185  566,636  - موجودات أخرى 

 ( 430,977)  ( 413,188)  (17,789)  -  ( 439,356)  ( 419,613)  ( 19,743)  - مخصص الخسارة 

 583,020  15,244  567,776  -  562,465  15,572  546,893  - القيمة الدفترية 

                

                

 12,767,461  -  86,567  12,680,894  14,340,671  -  203,631  14,137,040 قبوالت

 (26,298)  -  (1,021)  (25,277)  ( 29,405)  -  ( 3,787)  ( 25,618) الخسارة  مخصص
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 )تابع( إدارة مخاطر االئتمان  
 

 )تابع(  األدوات المالية الخاضعة النخفاض القيمة -الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
 

 2021  2020 

    

 المرحلة 
 األولى

 المرحلة 
 الثانية 

المرحلة  
 الثالثة 

 المرحلة   
 األولى

 المرحلة 
 الثانية 

 المرحلة 
 الثالثة 

  

تعرضات مخاطر االئتمان 
المتعلقة بالبنود خارج 

 الميزانية العمومية كالتالي: 
 شهراً  12

  ألف درهم

على مدار 
 العمر 

  ألف درهم

على مدار 
 العمر 

  ألف درهم

 المجموع

  ألف درهم

 شهراً  12

  ألف درهم

على مدار 
العمر ألف  

  درهم

على مدار 
 العمر 

  ألف درهم

 المجموع

 ألف درهم
                

 9,235,601  67,013  1,396,332  7,772,256  15,785,785  60,916  1,767,518  13,957,351 اعتمادات مستندية 

 40,270,247  2,314,700  2,858,541  35,097,006  33,706,515  1,180,171  4,195,544  28,330,800 ضمانات 

التزامات ائتمانية غير مسحوبة 
 6,247,682  -  3,556  6,244,126  7,950,047  -  118,026  7,832,021 غير قابلة لإللغاء -

 50,120,172  6,081,088  1,241,087  57,442,347  49,113,388  4,258,429  2,381,713  55,753,530 

 ( 442,443)  ( 325,000)  (50,963)  (66,481)  ( 509,367)  ( 408,594)  ( 38,680)  ( 62,093) مخصص الخسارة 
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 )تابع(   إدارة مخاطر االئتمان 
 

 )تابع(  األدوات المالية الخاضعة النخفاض القيمة -الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
 

 لمخاطر االئتمان للموجودات المالية غير الخاضعة النخفاض القيمة. يبين الجدول التالي الحد األقصى للتعرض  
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 

    موجودات المتاجرة 

 815,671  1,548,129 سندات دين -
 1,406,654  929,573 مشتقات  -
    

 105,759  98,613 مشتقات التحوط 

 2,576,315  2,328,084 

 

 المخاطر في السيناريو االقتصادي الحاليإدارة 

 
كبيرة وتتطور بسرعة في الوقت الحالي. قدمت الجهات التنظيمية والحكومات    19-ال تزال التبعات االقتصادية ألزمة كوفيد

، لم تستخدم 2021ديسمبر    31في جميع أنحاء العالم تدابير مالية واقتصادية تحفيزية لتخفيف أثر هذه التبعات. كما في  
مليون درهم( المتوفر بموجب خطة الدعم    753: استخدمت مبلغ  2020سمبر  دي  31المجموعة تسهيل الفائدة الصفرية )

كتدبير مضاد  2020االقتصادي الموّجهة الخاصة بمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي التي تم إطالقها في أبريل 
 .   19-لكوفيد

 

العمالء لمعالجة أي عناصر متبقية من الضغوط بينما تواصل المجموعة مراقبة الوضع عن كثب والعمل بشكل وثيق مع  
، ترى اإلدارة أن المخاطر االقتصادية المرتبطة بالوباء تتراجع. وقد استأنف أغلب العمالء من األفراد  19-المرتبطة بكوفيد

الذين يستخد العمالء  السداد اآلن. وانخفضت نسبة  البنك  التأجيل من  الذين استفادوا سابقًا من حزم  مون حزم  والشركات 
التأجيل مقارنة بالسنة السابقة. وتواصل المجموعة أيًضا إدارة أي مخاوف ائتمانية محددة ناتجة عن األزمة، وخاصة للعمالء 
عام،  وبشكل  التجزئة.  وتجارة  والسياحة  والسفر  والضيافة  الطيران  قطاعات  مثل  مباشر،  بشكل  المتأثرة  القطاعات  في 

الر الحكم  تطبيق  المجموعة  لكوفيدتواصل  متبقي  تأثير  أي  إدارة  في  االئتمانية   19-شيد  والجدارة  النقدية  التدفقات  على 
 لعمالئها. 

 

 على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 19-أثر فيروس كوفيد
  

رقم   المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  إطار  لضمان مالءمة  متينة  المجموعة حوكمة  االئتمانية  9لدى  الخسائر   وتقديرات 
المتوقعة الناتجة في جميع األوقات. وعلى وجه التحديد، تشرف لجنة المخاطر المؤسسية ومنتدى المعيار الدولي للتقارير 

رقم   رقم    9المالية  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  إطار  إدارة  9)"المنتدى"( على جميع جوانب  مدير  المنتدى  يترأس   .
ل والشؤون المالية وإدارة االئتمان والمخاطر. وتقوم المجموعة من خالل المنتدى  المخاطر المؤسسية بمشاركة أقسام العم

على    9بمراجعة مدى مالءمة المعطيات والمنهجية للخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 أساس مستمر. 
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 )تابع(   االئتمان إدارة مخاطر  
 

 )تابع(   إدارة المخاطر في السيناريو االقتصادي الحالي 
 

 )تابع(   على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة   19- أثر فيروس كوفيد 
 

بعدم اليقين االقتصادي الكبير بسبب أزمة كوفيد والتحدي المرتبط بتطبيق مبادئ ومتطلبات المعيار الدولي    19-اعترافاً 
في ظل هذه الظروف، قام كل من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة دبي للخدمات    9لية رقم  للتقارير الما

المالية وهيئة تنظيم الخدمات المالية بشكل مشترك بإصدار مذكرة إرشادية للبنوك وشركات التمويل )"التوجيه المشترك"(  
علق بتقدير مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار  فيما يت  2020أبريل    15في اإلمارات العربية المتحدة في  

 27. باإلضافة إلى ذلك، تم إصدار ملحق للتوجيه المشترك في  19-في سياق أزمة كوفيد  9الدولي للتقارير المالية رقم  
المعيار الدولي    . وأخذت المجموعة في االعتبار أحكام التوجيه المشترك والملحق في جميع مجاالت إطار2020أكتوبر  

 وفي تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة.  9للتقارير المالية رقم 
 

باإلضافة إلى ذلك، تواصل المجموعة مراجعة مدى مالءمة مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في ضوء التغيرات في  
 وقعة في مخاطر االئتمان.بيئة االقتصاد الكلي وملف المخاطر وكذلك في حال أي زيادة فعلية أو مت

 

 فيما يلي نتيجة المراجعة:
 

تصنيف العمالء المستفيدين من تأجيالت الدفع إلى مجموعتين: )أ( المجموعة األولى: العمالء المتأثرين بشكل   (1)
المتأثرين بشكل كبير ويمكن أن يخضعوا لترحيل محتمل من  العمالء  الثانية:  المجموعة  مؤقت وخفيف و)ب( 

 ألخرى. مرحلة 
 

   المتعلقة بتوقعات االقتصاد الكلي. 9مراجعة مدخالت نموذج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (2)
 
تم تجميع العمالء على أساس تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان للعمالء المستفيدين من تأجيالت الدفع. طبقت 

مؤقتًا أو   19-الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وما إذا كان تأثير كوفيدالمجموعة المعرفة بعمالئها والحكم في تقييم  
لفترة أطول. على وجه التحديد، تم تصنيف العمالء الذين يُتوقع أن يواجهوا قيوًدا في السيولة دون تغييرات جوهرية في 

ة أنه على الرغم من تعرضهم لتأجيل الدفع،  الجدارة االئتمانية في المجموعة األولى. بالنسبة لهؤالء العمالء، ترى المجموع
إال أن هناك تدهوًرا غير كاٍف في جودة االئتمان لبدء ترحيل المرحلة. من ناحية أخرى، تم تصنيف العمالء الذين يُتوقع أن  

الثانية. ويساعد   المجموعة  في  السيولة  فيما وراء مشكالت  لهم  االئتمانية  الجدارة  في  تغييرات جوهرية  تجميع  يواجهوا 
 المقترضين في النهاية على تحديد ما إذا كان ترحيل المرحلة مطلوباً.
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 )تابع(   إدارة مخاطر االئتمان 
 

 )تابع(   إدارة المخاطر في السيناريو االقتصادي الحالي 
 

 )تابع(   على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة   19- أثر فيروس كوفيد 
 

 ، فيما يلي نسبة العمالء المستفيدين من التأجيالت مع تعرضاتهم والخسائر االئتمانية المتوقعة:2021ديسمبر  31كما في 
 

 القطاع 

 إجمالي
 مجموع  

القيمة  
 الدفترية 

 المجموعة الثانية المجموعة األولى 

 

 

 إجمالي
 القيمة

  الدفترية 

 

 

 

الخسائر  
االئتمانية  
 المتوقعة

 

 إجمالي
القيمة  
 الدفترية 

 

 

 

الخسائر  
االئتمانية  
 المتوقعة

 درهم )بالمليون(   
   

 -  -  -  10   13,283  التصنيع
 -  37  1  302   8,814  اإلنشاءات 

 1  44  28  1,184   15,708  التجارة
 -   -   13   282    3,358  النقل واالتصاالت 

 5  52  9  1,883   10,061  الخدمات
 -  -  -  82   3,631  المؤسسات المالية

 76  504  36  1,334   12,528  األفراد* 
 6  484  3  1,296   8,022  الرهن العقاري السكني* 

الحكومة والمؤسسات ذات 
 الصلة 

  

 14,334  

 

 96  

 

-  

 

 -  

 

 - 

 89,739  6,469  90  1,121  88 

 

 و"الرهن العقاري السكني" باألساس محفظة األفراد الخاصة بالبنك.*تشمل الفئتان أعاله "األفراد" 
 

قام البنك بتأجيل دفعات العمالء بما يتماشى مع برامج الدعم االقتصادي المعلنة في البلدان التي يعمل فيها البنك. وبسبب  

مليار درهم(،    2,9مالي القيمة الدفترية  تأجيل السداد، تم تعديل التدفقات النقدية التعاقدية من هذه التعرضات االئتمانية )إج

مليون درهم، والتي تم    43اعترفت المجموعة بخسارة تعديل بقيمة    9ووفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 إدراجها كجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة.
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 بع( )تا   إدارة مخاطر االئتمان 
 

 )تابع(   إدارة المخاطر في السيناريو االقتصادي الحالي 
 

 )تابع(   على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة   19- أثر فيروس كوفيد 
 

 : 2021ديسمبر  31فيما يلي ملخص العمالء المستفيدين من التأجيل كما في 
 

  المجموعة  المرحلة

 عدد العمالء
  المؤجلين 

 تأجيالت 
  التعرض   السداد

مخصص 
االنخفاض في  

 القيمة
 درهم )بالمليون(        
    

 المرحلة األولى
 52  5,461  990  19,966  المجموعة األولى
 -  66  66  3  المجموعة الثانية

   19,969  1,056  5,527  52 

          

 المرحلة الثانية
 38  1,008  212  109  المجموعة األولى
 87  1,055  180  6,824  المجموعة الثانية

   6,933  392  2,063  125 

          

 177  7,590  1,448  26,902  المجموع 

 

 19-معقولية تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة في ظل أزمة كوفيد
 

الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان عبر المحافظ  تقوم المجموعة بإجراء تحليل تاريخي لتحديد المتغيرات االقتصادية  
المختلفة. تُستخدم توقعات االقتصاد الكلي لهذه المتغيرات االقتصادية لتقدير مقاييس المخاطر )احتمالية التعثر والخسارة  

ولي للتقارير المالية  الناتجة عن التعثر( على أساس تنبؤي لجميع المقترضين واألدوات التي تقع في نطاق إطار المعيار الد
 حول الخسائر االئتمانية المتوقعة. 9رقم 
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 )تابع(   إدارة مخاطر االئتمان 
 

 )تابع(   المخاطر في السيناريو االقتصادي الحالي إدارة  
 

 )تابع( 19-معقولية تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة في ظل أزمة كوفيد
 

تقدر المجموعة مقاييس المخاطر في سيناريوهات متفائلة وأساسية ومتشائمة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  
تمثيلية تستخدم لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. ووفقًا لبنود التوجيه المشترك، قامت المجموعة بتحديث ، مع أوزان  9رقم  

لتقدير الخسائر االقتصادية المتوقعة. وفي الوقت نفسه، أعادت المجموعة تقديم   2021توقعات االقتصاد الكلي في عام  
  2021ساسية والمتفائلة والمتشائمة. ولم يتم إدخال تغييرات في عام  عبر السيناريوهات األ  1احتمالية السيناريو الطبيعي 

 . 9على أوزان السيناريوهات المستخدمة في حسابات الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

إن الخسائر االئتمانية المتوقعة كانت  %، ف10- % / 10من حيث تحليل الحساسية، إذا تم تغيير السيناريو المتشائم بنسبة +
 مليون درهم على التوالي.  24مليون درهم وترتفع بمقدار  25ستنخفض بمقدار 

 

لتعكس الزيادة المحتملة في مخاطر االئتمان   مليون درهم  175سابقًا على تغطية تقديرية ائتمانية بقيمة  حافظت المجموعة
أداء وتنعكس فيالمخاطر المرتبطة بالوباء قد تبلورت في الغالبأنالمجموعة ترىاالئتمانية.        البيئةفي  19-الناشئة عن تأثير كوفيد

مراقبة    المجموعة، تواصل على الرغم من توقف التغطية التقديريةو    خالل السنة. تم إيقاف التغطية التقديريةوعليه، .  األعمال
تمت إعادة تصنيف معظم   .عن كثب على المحافظ االئتمانية والمستويات اإلجمالية لمخاطر االئتمان19-تأثير أزمة كوفيد

باستخدام أحدث مركز مالي لها. وبناًء على ذلك،    2021الشركات المقترضة داخل القطاعات المتضررة داخليًا في عام  
 .انية منذ ظهور الوباء ينعكس اآلن في تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعةفإن أي تدهور في الجودة االئتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
% للسيناريو  80% للسيناريو المتشائم. واستخدم الربع الثاني احتمالية بنسبة  20% للسيناريو المتفائل و20% للسيناريو األساسي و60تعتمد احتمالية السيناريو المعدل على احتمالية بنسبة  

 % للسيناريو األساسي. 20المتشائم و
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 )تابع(   إدارة مخاطر االئتمان 
 

 الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى 
 

بالتكلفة المطفأة في شكل حقوق رهن عقاري على الممتلكات  عادة ما يتم االحتفاظ بضمانات مقابل القروض والسلفيات المقاسة  
والرهونات األخرى المسجلة على الموجودات والضمانات. تستند تقديرات القيمة العادلة على قيمة الضمان المقدرة في وقت  

تم االحتفاظ بالضمانات  االقتراض. ال يتم االحتفاظ بالضمانات بشكل عام على المبالغ المستحقة من البنوك، باستثناء عندما ي 
كجزء من إعادة الشراء العكسي ونشاط االقتراض بالرهن. وتحتفظ المجموعة بضمانات عقارية ونقدية كبيرة، والتي تشكل  
أيًضا غالبية قاعدة الضمانات. وتنعكس فائدة هذه الضمانات في الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل تقديرات الخسارة الناتجة  

ال   . ويتم تخصيص كل من الضمانات العامة والخاصة على مستوى التسهيل لتقدير الخسارة الناتجة عن التعثر. عن التعثر 
إلى ذلك، أي مخصص ضمن   المالية المضمنة وما  السندات  العكسي وبرامج  الشراء  المالية مثل معامالت  تتلقى األدوات 

 طبيق التعديالت ذات العالقة. الخسائر االئتمانية المتوقعة كونها مضمونة بالكامل بعد ت 
 

تراقب المجموعة عن كثب الضمانات المحتفظ بها للموجودات المالية التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية عندما يكون  
لتعويض خسائر االئتمان المحتملة. وفيما يلي   أن المجموعة سوف تستحوذ على ملكية هذه الضمانات هو األكثر ترجيحاً 

المالية التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية والضمانات المرتبطة بها لتعويض الخسائر المحتملة. يبين    الموجودات 
 الجدول التالي القيمة العادلة للضمانات التي تخضع للتحديث المنتظم:  

 

 قروض وسلفيات  
 منتجات تمويلية

 واستثمارية إسالمية 

  

 

 مبالغ مستحقة من البنوك
 ديسمبر  31 

2021 
ديسمبر  31 

2020 
ديسمبر  31 

2021 
 ديسمبر 31 

2020 
 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم 

مقابل التي تعرضت النخفاض  
  فردي في القيمة:

 

 

 

 

  

  -  -  1,264,662  784,532 ممتلكات 

  -  -  97,259  45,332 نقد

  -  -  197,403  241,030 أخرى 

 1,070,894  1,559,324  -  -  

        

مقابل التي لم تتعرض النخفاض 
  القيمة:

 

 

 

   

 -  -  24,222,693  21,929,281 ممتلكات 
 -  -  715,766  928,144 أسهم

 1,137,424  1,291,248  15,490,902  17,068,995 نقد
 -  -  6,475,362  4,831,537 أخرى 

 44,757,957  46,904,723  1,291,248  1,137,424 

        

 1,137,424  1,291,248  48,464,047  45,828,851 المجموع
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 مخصص الخسارة 
 

 : 2020ديسمبر    31و   2021ديسمبر    31توضح الجداول التالية التغيرات في مخصص الخسارة للسنتين المنتهيتين في  
 
 

 2021  2020 
المرحلة   

 األولى 
 المرحلة  

 الثانية 
المرحلة   

 الثالثة 
المرحلة     

 األولى 
 المرحلة  

 الثانية 
المرحلة   

 الثالثة 
  

 
الخسائر  

االئتمانية  
المتوقعة لمدة  

  شهراً  12

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
  مدى العمر 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
  مدى العمر 

 
  المجموع 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة لمدة  
  شهراً  12

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
  مدى العمر 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
  مدى العمر 

 
 المجموع 

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

                وأرصدة مستحقة من البنوك ودائع  

 108,602  13,220  5,963  89,419  166,122  55,457  41,409  69,256 يناير  1مخصص الخسارة كما في 
                تحويالت 

 -  -  41,366  (41,366)  -  -  13,022  ( 13,022) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
 -  -  -  -  -  1  ( 1)  - تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
 -  -  ( 3)  3  -  -  ( 37)  37 تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

 108,536  -  -  108,536  96,237  -  -  96,237 موجودات مالية جديدة منشأة 
الخسارة الناتجة عن  التغيرات في احتمالية التعثر / 

 (51,016)  42,237  (5,917)  (87,336)  ( 94,860)  5,494  ( 39,976)  ( 60,378) التعثر / مستوى التعرض الناتج عن التعثر
 166,122  55,457  41,409  69,256  167,499  60,952  14,417  92,130 ديسمبر  31 مخصص الخسارة كما في
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 )تابع(   مخصص الخسارة 
 

 2021  2020 

 
 المرحلة 
  األولى 

 المرحلة 
  الثانية 

 المرحلة 
    الثالثة 

 المرحلة 
  األولى 

 المرحلة 
  الثانية 

 المرحلة 
   الثالثة 

 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة لمدة  
  شهراً  12

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
  مدى العمر 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
  مدى العمر 

 
  المجموع 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة لمدة  
  شهراً  12

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
  مدى العمر 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
  مدى العمر 

 
 المجموع 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   درهم ألف   ألف درهم  
قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة  

                المطفأة 
 3,844,371  1,910,065  1,498,488  435,818  5,403,626  2,572,250  2,274,612  556,764 يناير 1مخصص الخسارة كما في 

                تحويالت 
 تحويل من المرحلة األولى إلى 

 -  -  394,706  ( 394,706)  -  -  149,949  ( 149,949) المرحلة الثانية  
 تحويل من المرحلة األولى إلى 

 -  30,878  -  (30,878)  -  15,085  -  ( 15,085) المرحلة الثالثة  
 تحويل من المرحلة الثانية إلى 

 -  -  (12,720)  12,720  -  -  ( 1,240)  1,240 المرحلة األولى  
 تحويل من المرحلة الثانية إلى 

 -  96,221  (96,221)  -  -  747,341  ( 747,341)  - المرحلة الثالثة  
 تحويل من المرحلة الثالثة إلى 

 -  (155)  155  -  -  -  -  - المرحلة الثانية  
 592,872  -  -  592,872  297,592  -  -  297,592 موجودات مالية جديدة منشأة 

التغيرات في احتمالية التعثر /  
الخسارة الناتجة عن التعثر / مستوى  

 2,102,611  1,671,469  490,204  (59,062)  1,422,395  2,041,979  ( 440,741)  ( 178,843) التعرض الناتج عن التعثر
 ( 1,136,228)  ( 1,136,228)  -  -  ( 1,029,536)  ( 1,029,536)  -  - حذوفات 

  31مخصص الخسارة كما في 
 5,403,626  2,572,250  2,274,612  556,764  6,094,077  4,347,119  1,235,239  511,719 ديسمبر 
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 )تابع(   مخصص الخسارة 
 2021  2020 

   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى     المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة لمدة  
  شهراً  12

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
  مدى العمر 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
  مدى العمر 

 

  المجموع 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة لمدة  
  شهراً  12

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
  مدى العمر 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
  مدى العمر 

 
 المجموع 

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

منتجات تمويلية واستثمارية إسالمية  
                مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 128,590  82,644  6,151  39,795  407,330  336,688  12,530  58,112 يناير  1مخصص الخسارة كما في 
 -               تحويالت 

تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة  
 -  -  11,818  (11,818)  -  -  2,602  ( 2,602) الثانية 

تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة  
 -  4,001  -  (4,001)  -  -  -  - الثالثة

تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة  
 -  -  ( 6)  6  -  -  ( 2)  2 األولى 

تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة  
 -  4,179  (4,179)  -  -  419  ( 419)  - الثالثة

 42,916  -  -  42,916  30,371  -  -  30,371 موجودات مالية جديدة منشأة 
التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة  
الناتجة عن التعثر / مستوى التعرض  

 297,425  307,465  (1,254)  (8,786)  189,493  226,970  ( 2,605)  ( 34,872) التعثر الناتج عن 
 (61,601)  (61,601)  -  -  ( 231)  ( 231)  -  - حذوفات 

 مخصص الخسارة كما في  

 ديسمبر  31 
 

51,011  

 

 12,106  
 

563,846  

 

 626,963  58,112  12,530  336,688  407,330 
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 )تابع(   مخصص الخسارة 
 

 2021  2020 

المرحلة   
 األولى 

 المرحلة  

 الثانية 
المرحلة   

 الثالثة 
 المرحلة    

 األولى 
 المرحلة  

 الثانية 
 المرحلة  

 الثالثة 
  

 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة لمدة  
  شهراً  12

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
  مدى العمر 

الخسائر  
االئتمانية  
المتوقعة  

على مدى  
  العمر 

 

  المجموع 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة لمدة  
  شهراً  12

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
  مدى العمر 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
  مدى العمر 

 
 المجموع 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   درهم ألف   ألف درهم  
                موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 26,365  2,205  5,113  19,047  21,229  2,205  -  19,024 يناير  1مخصص الخسارة كما في 
                تحويالت 

 -  -  -  -  -  -  -  - األولى إلى المرحلة الثانيةتحويل من المرحلة 
 12,619  -  -  12,619  12,780  -  -  12,780 موجودات مالية جديدة منشأة 

التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة الناتجة عن  
 (17,755)  -  (5,113)  (12,642)  ( 9,501)  -  -  ( 9,501) التعثر / مستوى التعرض الناتج عن التعثر

 21,229  2,205  -  19,024  24,508  2,205  -  22,303 ديسمبر  31مخصص الخسارة كما في 
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 )تابع(   مخصص الخسارة 
 

 2021  2020 

المرحلة   
 األولى 

 المرحلة  

 الثانية 
المرحلة   

 الثالثة 
المرحلة     

 األولى 
 المرحلة  

 الثانية 
 المرحلة  

 الثالثة 
  

 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة لمدة  
  شهراً  12

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
  مدى العمر 

الخسائر  
االئتمانية  
المتوقعة  

على مدى  
  العمر 

 

  المجموع 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة لمدة  
  شهراً  12

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
  مدى العمر 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
  مدى العمر 

 
 المجموع 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
                موجودات أخرى 

 457,869  437,100  20,769  -  430,977  413,188  17,789  - يناير  1مخصص الخسارة كما في 
                تحويالت 

 -  -  -  -  -  -  -  - الثالثةتحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة 
التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة الناتجة عن  

 12,879  15,839  (2,960)  -  23,905  21,693  2,212  - التعثر / مستوى التعرض الناتج عن التعثر
 -  -  -  -  ( 2,875)  ( 2,875)  -  - حركات الصرف األجنبي وحركات أخرى 

 (39,771)  (39,751)  ( 20)  -  ( 12,651)  ( 12,393)  ( 258)  - حذوفات 

 430,977  413,188  17,789  -  439,356  419,613  19,743  - ديسمبر  31مخصص الخسارة كما في 
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 )تابع(   مخصص الخسارة 
 

 2021  2020 

 

المرحلة  
  األولى 

 المرحلة 

  الثانية 

المرحلة  
    الثالثة 

 المرحلة 

  األولى 

المرحلة  
  الثانية 

المرحلة  
   الثالثة 

 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة لمدة  
  شهراً  12

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
  مدى العمر 

الخسائر  
االئتمانية  
المتوقعة  

على مدى  
  العمر 

 

  المجموع 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة لمدة  
  شهراً  12

الخسائر  
االئتمانية  
المتوقعة  

على مدى  
  العمر 

الخسائر  
االئتمانية  
المتوقعة  

على مدى  
  العمر 

 
 المجموع 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   درهم ألف   ألف درهم  
اعتمادات مستندية وخطابات ضمان والتزامات  

                غير مسحوبة غير قابلة لإللغاء وقبوالت 

 158,785  -  59,686  99,099  468,741  325,000  51,984  91,757 يناير  1مخصص الخسارة كما في 
 -               تحويالت 

 -  -  6,417  (6,417)  -  -  14,239  ( 14,239) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
 -  97,972  -  (97,972)  -  -  -  - تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
 -  -  (1,845)  1,845  -  -  ( 3,071)  3,071 تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 
 -  6,863  (6,863)  -  -  86  ( 86)  - تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
 -  (607)  607  -  -  -  -  - تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

 155,606  -  -  155,606  69,292  -  -  69,292 موجودات مالية جديدة منشأة 
التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة الناتجة عن  

 154,350  220,772  (6,018)  (60,404)  739  83,508  ( 20,599)  ( 62,170) التعثر / مستوى التعرض الناتج عن التعثر

 468,741  325,000  51,984  91,757  538,772  408,594  42,467  87,711 ديسمبر  31مخصص الخسارة كما في 
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 إجمالي القيمة الدفترية 
 

 : 2020ديسمبر    31و   2021ديسمبر    31توضح الجداول التالية التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية للسنتين المنتهيتين في  
 

 

 2021  2020 

 المرحلة  

 األولى 
 شهراً  12

 

المرحلة  
  الثانية 

المرحلة  
 المرحلة     الثالثة 

 األولى 
 شهراً  12

 

المرحلة  
  الثانية 

المرحلة  
   الثالثة 

  

على مدى  
  العمر 

على مدى  
   المجموع   العمر 

على مدى  
  العمر 

على مدى  
 المجموع   العمر 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
                نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 

 20,939,700  -  -  20,939,700  17,941,941  -  -  17,941,941 يناير  1إجمالي القيمة الدفترية كما في  
 9,550,000  -  -  9,550,000  2,800,000  -  -  2,800,000 موجودات مالية جديدة منشأة 

 (12,547,759)  -  -  (12,547,759)  ( 3,234,190)  -  -  ( 3,234,190) تسديدات وحركات أخرى 

 إجمالي القيمة الدفترية كما في 

 ديسمبر   31 
 

17,507,751 
  

- 
  

- 
  

17,507,751  17,941,941  -  -  17,941,941 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

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

 

133 

 )تابع(   إدارة المخاطر  43
 

 )تابع(   إجمالي القيمة الدفترية 
 

 

 2021  2020 

 المرحلة  

 األولى 
 شهراً  12

 

 المرحلة 

  الثانية 

المرحلة  
 المرحلة     الثالثة 

 األولى 
 شهراً  12

 

 المرحلة 

  الثانية 

المرحلة  
   الثالثة 

  

 مدى على 

  العمر 

على مدى  
   المجموع   العمر 

 على مدى 
  العمر 

على مدى  
 المجموع   العمر 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
                ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 

 إجمالي القيمة الدفترية كما في 

 26,674,450  38,329  1,288,001  25,348,120  28,405,152  85,023  5,525,019  22,795,110 يناير  1
                تحويالت 

 تحويل من المرحلة األولى 

 -  -  5,326,464  ( 5,326,464)  -  -  2,849,582  ( 2,849,582) إلى المرحلة الثانية 
 تحويل من المرحلة الثانية 

 -  -  (1,415)  1,415  -  -  ( 1,987)  1,987 المرحلة األولى  إلى 
 تحويل من المرحلة الثانية 

 -  -  -  -  -  14  ( 14)  - المرحلة الثالثة  إلى 
 25,956,861  -  -  25,956,861  25,953,680  -  -  25,953,680 موجودات مالية جديدة منشأة 

 (24,226,159)  46,694  ( 1,088,031)  (23,184,822)  ( 25,386,238)  ( 6,091)  ( 5,462,576)  ( 19,917,571) تسديدات وحركات أخرى 

 إجمالي القيمة الدفترية كما في 

 ديسمبر  31
 

 25,983,624  

 

 2,910,024  
 

78,946  

 

28,972,594  22,795,110  5,525,019  85,023  28,405,152 
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 )تابع(   إجمالي القيمة الدفترية 
 

 2021  2020 

 المرحلة  

 األولى 
 شهراً  12

 
 المرحلة 

  الثانية 
المرحلة  

 المرحلة     الثالثة 

 األولى 
 شهراً  12

 
 المرحلة 

  الثانية 
 المرحلة  

   الثالثة 

  
على مدى  

  العمر 
على مدى  

   المجموع   العمر 
 على مدى 

  العمر 
على مدى  

 المجموع   العمر 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

موجودات مالية أخرى مقاسة  
بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة  

من خالل الدخل الشامل اآلخر  
                )سندات الدين( 

 إجمالي القيمة الدفترية كما في 

 13,368,643  2,205  1,009,106  12,357,332  17,494,449  2,205  -  17,492,244 يناير  1
 9,391,139  -  -  9,391,139  11,787,603  -  -  11,787,603 موجودات مالية جديدة منشأة 

 ( 5,265,333)  -  ( 1,009,106)  ( 4,256,227)  ( 5,494,047)  -  -  ( 5,494,047) تسديدات وحركات أخرى 

  31إجمالي القيمة الدفترية كما في  
 ديسمبر 

 
23,785,800 

  

- 
  

 2,205 
  

  
23,788,005  17,492,244  -  2,205  17,494,449 

 

 

 
 

 

 

 

 



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

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

 

135 

 )تابع( إدارة المخاطر   43
 

 )تابع(   إجمالي القيمة الدفترية 
 

 2021  2020 

 المرحلة  
 األولى 

 شهراً  12

 
 المرحلة 
  الثانية 

 المرحلة 
    الثالثة 

 المرحلة 
  األولى 

 المرحلة 
  الثانية 

 المرحلة 
   الثالثة 

  
 على مدى 

  العمر 
 على مدى 

  شهراً  12  المجموع   العمر 
 على مدى 

  العمر 
 على مدى 

 المجموع   العمر 

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

قروض وسلفيات مقاسة  
                بالتكلفة المطفأة 

إجمالي القيمة الدفترية كما في  
 65,554,648  3,151,181  5,141,967    57,261,500  62,690,037  3,576,483  5,305,950  53,807,604 يناير  1

                تحويالت 
 تحويل من المرحلة األولى 

 -  -  3,922,161  (3,922,161)  -  -  3,655,063  ( 3,655,063) إلى المرحلة الثانية  
 األولى تحويل من المرحلة 

 -  420,580  -  (420,580)  -  222,739  -  ( 222,739) إلى المرحلة الثالثة  
 تحويل من المرحلة الثانية 

 -  928,334  (928,334)  -  -  969,760  ( 969,760)  - إلى المرحلة الثالثة  
 تحويل من المرحلة الثالثة 

 -  (1,249)  1,249  -  -  ( 14)  14  - إلى المرحلة الثانية  
 تحويل من المرحلة الثانية 

 -  -  (378,362)  378,362  -  -  ( 80,278)  80,278 إلى المرحلة األولى  
 34,226,398  -  -  34,226,398  38,703,246  -  -  38,703,246 موجودات مالية جديدة منشأة 

 (35,954,781)  213,865  (2,452,731)  (33,715,915)  ( 27,837,100)  719,246  ( 2,264,542)  ( 26,291,804) تسديدات وحركات أخرى 
 (1,136,228)  (1,136,228)  -  -  ( 1,029,536)  ( 1,029,536)  -  - حذوفات 

إجمالي القيمة الدفترية كما في  
 62,690,037  3,576,483  5,305,950  53,807,604  72,526,647  4,458,678  5,646,447  62,421,522 ديسمبر  31
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 )تابع(   إجمالي القيمة الدفترية 
 

 2021  2020 

 المرحلة 

 األولى
 شهراً  12

 

المرحلة 
  الثانية 

 المرحلة

 المرحلة    الثالثة 

 األولى
 شهراً  12

 

المرحلة 
  الثانية 

المرحلة 
   الثالثة 

  

على مدى  
  العمر

على مدى  
   المجموع  العمر

على مدى  
  العمر

على مدى  
 المجموع  العمر

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

تمويالت إسالمية واستثمارات  
                بالتكلفة المطفأة أخرى مقاسة 

 إجمالي القيمة الدفترية كما في 
  14,653,673  1,060,930  291,424  13,301,319 يناير  1

 
13,718,735  

 
532,172  

 

334,440  

 
14,585,347 

                تحويالت 
 تحويل من المرحلة األولى 

 -  -  211,891  ( 211,891)  -  -  319,103  ( 319,103) إلى المرحلة الثانية 
 تحويل من المرحلة األولى 

 -  367,862  -  ( 367,862)  -  -  -  - إلى المرحلة الثالثة 
 تحويل من المرحلة الثانية 

 -  65,008  (65,008)  -  -  5,396  ( 5,396)  - إلى المرحلة الثالثة 
 تحويل من المرحلة الثانية 

 -  -  (10,679)  10,679  -  -  ( 1,931)  1,931 إلى المرحلة األولى 

 7,880,139  -  -  7,880,139  7,985,879  -  -  7,985,879 موجودات مالية جديدة منشأة 

 ( 7,750,212)  355,221  ( 376,952)  ( 7,728,481)  ( 6,958,904)  ( 90,675)  11,832  ( 6,880,061) تسديدات وحركات أخرى 

 (61,601)  (61,601)  -  -  ( 231)  ( 231)  -  - حذوفات 

إجمالي القيمة الدفترية كما في  
 ديسمبر  31

 

 14,089,965  

 

 615,032  

 

 975,420  

 

 15,680,417  13,301,319  291,424  1,060,930  14,653,673 
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 )تابع(   إجمالي القيمة الدفترية 
 

 2021  2020 

 المرحلة 

 األولى
 شهراً  12

 

المرحلة 
  الثانية 

المرحلة 
المرحلة     الثالثة 

 األولى
 شهراً  12

 

المرحلة 
  الثانية 

المرحلة 
   الثالثة 

  

على مدى  
  العمر

على مدى  
   المجموع  العمر

على مدى  
  العمر

على مدى  
 المجموع  العمر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
                موجودات أخرى 

 إجمالي القيمة الدفترية كما في 

  1,013,997  428,432  585,565  - يناير  1

 

-  

 

 597,644  

 
459,230  

 
1,056,874 

 (3,106)  8,953  (12,059)  -  475  19,146  ( 18,671)  - تسديدات وحركات أخرى 
 (39,771)  (39,751)  (20)  -  ( 12,651)  ( 12,393)  ( 258)  - حذوفات 

إجمالي القيمة الدفترية كما في  
  - ديسمبر  31

 

 566,636  

 

 435,185  1,001,821  -  585,565  428,432  1,013,997 
 

                قبوالت 
إجمالي القيمة الدفترية كما في  

  12,749,871  12,767,461  -  86,567  12,680,894 يناير  1

 

 153,212  

 

-  

 
12,903,083 

 -  -  -  -         تحويالت 
تحويل من المرحلة األولى إلى  

 -  -  91,840  (91,840)  -  -  182,817  ( 182,817) المرحلة الثانية 
تحويل من المرحلة الثانية إلى  

 -  -  (394)  394  -  -  -  - المرحلة األولى 
 13,132,880  -  -  13,132,880  16,073,629  -  -  16,073,629 موجودات مالية جديدة منشأة 

 (13,268,502)  -  (158,091)  (13,110,411)  ( 14,500,419)  -  ( 65,753)  ( 14,434,666) تسديدات وحركات أخرى 
إجمالي القيمة الدفترية كما في  

 12,767,461  -  86,567  12,680,894  14,340,671  -  203,631  14,137,040 ديسمبر  31
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 )تابع(   إجمالي القيمة الدفترية 
 

 2021  2020 

 

 المرحلة

 األولى
 شهراً  12

 المرحلة 

 الثانية 
 المرحلة 

 الثالثة 
   

 المرحلة

 األولى
 شهراً  12

المرحلة  
 الثانية 

المرحلة  
 الثالثة 

  

 

 

 على مدى  

  العمر

 على مدى  

   المجموع  العمر
على مدى  

  العمر
على مدى  

 المجموع  العمر
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

                البنود خارج الميزانية العمومية 
 58,731,512  -  3,250,260  55,481,252  55,753,530  2,381,713  4,258,429  49,113,388 يناير  1في 

                تحويالت 

 تحويل من المرحلة األولى إلى 

 -  -  2,124,307  ( 2,124,307)  -  -  3,809,733  ( 3,809,733) المرحلة الثانية  
 تحويل من المرحلة األولى إلى 

 -  2,334,330  -  ( 2,334,330)  -  -  -  - المرحلة الثالثة  
 تحويل من المرحلة الثانية إلى 

 -  235,353  ( 235,353)  -  -  16,140  ( 16,140)  - المرحلة الثالثة  
 تحويل من المرحلة الثالثة إلى 

 -  ( 1,127)  1,127  -  -  -  -  - المرحلة الثانية  
 تحويل من المرحلة الثانية إلى 

 -  -  ( 179,362)  179,362  -  -  ( 182,400)  182,400 المرحلة األولى  
 17,717,819  -  -  17,717,819  20,878,779  -  -  20,878,779 موجودات مالية جديدة منشأة 

 ( 20,695,801)  ( 186,843)  ( 702,550)  ( 19,806,408)  ( 19,189,962)  ( 1,156,766)  ( 1,788,534)  ( 16,244,662) تسديدات وحركات أخرى 

 55,753,530  2,381,713  4,258,429  49,113,388  57,442,347  1,241,087  6,081,088  50,120,172 ديسمبر   31في 
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 سياسة الشطب

 
المجموعة بشطب الموجودات المالية، كلياً أو جزئياً، عندما تستنفد جميع جهود االسترداد العملية وتقرر عدم وجود توقع  تقوم 

( في حالة  2( إيقاف أنشطة التقاضي و) 1معقول الستردادها. تشتمل المؤشرات على عدم وجود توقع معقول لالسترداد على ) 
ق الرهن على الضمانات وال يوجد توقع معقول باسترداد قيمة الضمانات بالكامل.  أن تكون طريقة استرداد المجموعة هي إغال 

وقد تقوم المجموعة بشطب الموجودات المالية ولكن ال تزال خاضعة لنشاط التنفيذ. وال تزال المجموعة ماضية في سعيها  
 دم وجود توقعات معقولة الستردادها. السترداد المبالغ المستحقة لها قانوناً ولكن تم شطبها جزئياً أو كلياً بسبب ع 

 

 تعديل الموجودات المالية 
 

تقوم المجموعة بتعديل شروط القروض المقدمة للعمالء من وقت آلخر بشكل أساسي بسبب احتياجات العمالء المستمرة 
يتماشى مع برامج   أو إعادة التفاوض التجاري أو إلدارة القروض المتعثرة. قام البنك أيًضا بتعديل الشروط للعمالء بما

على قياس الخسائر    19-المعلنة في البلدان التي يعمل فيها البنك. راجع أثر فيروس كوفيد  19-الدعم االقتصادي حول كوفيد
 االئتمانية المتوقعة للحصول على تفاصيل حول القروض المعدلة خالل السنة. 

 

تاريخ التقرير ومقارنتها بالمخاطر بموجب الشروط األصلية عند  يتم تقييم مخاطر التعثر لهذه الموجودات بعد التعديل في 
االعتراف المبدئي، عندما ال يكون التعديل جوهرياً وبالتالي ال ينتج عنه إلغاء االعتراف بالموجودات األصلية. قد تحدد  

الموجودات من المرحلة    المجموعة أن حالة مخاطر االئتمان قد تحسنت بشكل كبير بعد إعادة الجدولة، وبالتالي يتم نقل
الثالثة أو المرحلة الثانية )الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر( إلى المرحلة األولى )الخسارة االئتمانية المتوقعة 

التالية أو    12لمدة   للشروط الجديدة لمدة االثني عشر شهراً  شهراً(. يجري ذلك فقط للموجودات المعدلة التي أدت وفقاً 
  أكثر.

 

 إدارة مخاطر التشغيل 
 

أو عن   األنظمة  أو  الموظفين  أو  الداخلية  العمليات  إخفاق  أو  الناتجة عن قصور  الخسارة  التشغيل هي مخاطر  مخاطر 

 األحداث الخارجية، وتتضمن المخاطر القانونية. وال تشمل مخاطر التشغيل المخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة. 
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 إدارة مخاطر التشغيل 
 

في الوقت الذي ال تستطيع فيه المجموعة الحد من جميع مخاطر التشغيل، فقد عملت على تطوير إطار شامل لتحديد مخاطر  
 التشغيل وتقييمها والسيطرة عليها وتخفيفها ومراقبتها واإلبالغ عنها ويتكون مما يلي: 

 

 والضوابط الرقابية ألنشطة األعمال والوحدات التشغيلية. المسؤولية عن الخطر   •
 المراقبة والتحقق من قبل وحدات األعمال.  •
 اإلشراف من قبل فريق إدارة مخاطر التشغيل.  •
 المراجعة المستقلة من قبل التدقيق الداخلي.  •

 

   تتبع إدارة مخاطر التشغيل أسلوب يتمثل في ثالثة خطوط دفاع كالتالي: 
 

هو إدارة خط األعمال. تتطلب حكومة مخاطر التشغيل أن تكون وحدات األعمال هي المسؤولة عن المخاطر،    ول خط الدفاع األ 
   وبالتالي فهي مسؤولة عن تحديد وإدارة المخاطر المتأصلة في المنتجات والخدمات واألنشطة داخل هذه الوحدات. 

 

المخاطر ولجنة مخاطر التشغيل ولجنة المخاطر المؤسسية.  هو وحدة إدارة مخاطر التشغيل ورئيس إدارة  خط الدفاع الثاني  
كما أنهم مجتمعين مسؤولون عن تصميم وتنفيذ وتنسيق وإعداد التقارير وتسهيل إدارة مخاطر التشغيل الفعالة على أساس  

   المجموعة ككل. 
 

ة الرقابة الداخلية، والتحقق بشكل مستقل  هو قسم التدقيق الداخلي المسؤول عن التقييم المستقل لفعالية وكفاء   خط الدفاع الثالث 
 وتقديم تأكيد مستقل إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة حول مدى مالءمة وفعالية إطار إدارة مخاطر التشغيل. 

 

التشغيل في البنك  يتحمل مجلس اإلدارة، من خالل لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة، المسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر  
 والتأكد من أن نهج خطوط الدفاع الثالثة يتم تنفيذه وتشغيله بطريقة مناسبة ومقبولة. 

 

   وقد طبقت المجموعة المقاربة الموحدة لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل. 
 

 قابلية التعرض لمخاطر التشغيل 
 

حدود مخاطر التشغيل الكمية والنوعية التي يكون البنك على استعداد  تحدد قابلية المجموعة للتعرض لمخاطر التشغيل  

لتحملها )أو عدم تحملها( فيما يتعلق بتحقيق أهدافه االستراتيجية. وهي تساعد في وضع ثقافة المخاطر على مستوى البنك  

ر التشغيل التخاذ القرار وفهم  وتسهل التنفيذ الفعال إلطار إدارة مخاطر التشغيل للبنك. يتم تطبيق قابلية التعرض لمخاط

 التعرض لمخاطر التشغيل على مستوى البنك من خالل تنفيذ السياسات والضوابط ومستويات تحّمل مخاطر التشغيل.
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 إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل 
 

األدوات والعمليات المترابطة التي تُستخدم لتحديد  إن إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل للمجموعة عبارة عن مجموعة من  
وتقييم وقياس ومتابعة ومعالجة مخاطر التشغيل. تم تصميم مكوناته للعمل معًا لتوفير نهج شامل إلدارة مخاطر التشغيل 

باإلضافة  األكثر أهمية لدى المجموعة. تشتمل مكونات إدارة مخاطر التشغيل للمجموعة على تأسيس خطوط الدفاع الثالثة  
المجموعة لتحديد مدى تقبل  المناسب، ونهج  المستقل  التشغيل والفحص  إدارة مخاطر  إلى األدوار والمسؤوليات لعملية 
مخاطر التشغيل وااللتزام بها، ونوع مخاطر التشغيل وتصنيفات الرقابة، والحد األدنى من المعايير لعمليات إدارة مخاطر  

وكمة المستقلة ونموذج رأس المال الخاص بمخاطر التشغيل للبنك. تشمل األدوات المطبقة التشغيل بما في ذلك األدوات والح 
 لتحديد وتقييم مخاطر التشغيل على سبيل المثال ال الحصر: 

 

 التقييم الداخلي للمخاطر والرقابة  ( أ 

 إدارة أحداث مخاطر التشغيل ( ب 

 إدارة مؤشرات الخطر الرئيسية ( ج 

 ليات أنظمة األعمال الجديدة واعتماد العم ( د 

 إدارة المشكالت واإلجراءات  هـ(
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 إدارة األحداث 
 

التشغيل   مخاطر  إدارة  إطار عمل  يتضمنها  التي  الهامة  المكونات  أحد  التشغيل  بمخاطر  المتعلقة  األحداث  اإلبالغ عن  يعد 
المساعدة في تحديد الثغرات وتسهيل إجراءات التصحيح  للمجموعة، حيث أن ذلك يضمن تحقيق أعلى شفافية بالمؤسسة وكذلك  

 في الوقت المناسب للتعرضات للمخاطر المحتملة. 
 

. وتضع  2018نشر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي اإلرشادات النهائية بشأن إدارة مخاطر التشغيل في أكتوبر  
 لتشغيل وتحديدها وتقييمها، والنظم وإعداد التقارير. هذه اإلرشادات توقعات إشرافية مفصلة تتعلق بإدارة مخاطر ا 

 

قبل مصرف   التشغيل من  إدارة مخاطر  في ضوء نشر الئحة  بالمجموعة  المخاطر  إدارة  إطار  تقييم  المجموعة بصدد  إن 
 اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 

 

 إدارة مخاطر السوق 
 

احتمالية تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات المالية للمجموعة أو  مخاطر السوق هي المخاطر التي تشير إلى  
إيراداتها لتأثير سلبي نتيجة الحركة في عوامل السوق مثل أسعار الفائدة ومعدالت االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية  

   وأسعار السلع واألسهم. 
 

امل كما هو محدد في إطار مخاطر السوق المعتمد. وتعتبر وحدة مخاطر  تخضع مخاطر السوق في المجموعة إلطار رقابي ش 
السوق منفصلة عن وحدات األعمال التي تواجه المخاطر. تندرج وحدة مخاطر السوق ضمن مجموعة إدارة المخاطر وتتبع  

   رئيس إدارة المخاطر لدى المجموعة. 
 

لمجموعة. تقوم وحدة إدارة مخاطر السوق بشكل أساسي بالتعامل  تنتج مخاطر السوق عن أنشطة المتاجرة وغير المتاجرة لدى ا 
مع المخاطر الناتجة عن أنشطة المتاجرة الخاصة بها. وتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بإدارة المخاطر الناتجة عن أنشطة  

ار قوي لحدود مخاطر السوق  غير المتاجرة. وتترّكز مخاطر المتاجرة لدى قسم الخزينة وأسواق رأس المال وتُدار وفقاً إلط 
يعكس مدى تحّمل المجموعة لمخاطر السوق. يتم وضع حدود مناسبة على أساس حجم المراكز ومعدالت الحد من الخسارة  
والحساسية لعوامل السوق وذلك بناء على حجم وتعقيد استراتيجيات المتاجرة المطبقة. ويتم عن طريق إطار شامل إلعداد  

مراقبة تلك الحدود يومياً مقابل الحدود الموضوعة ويتم رفع تقارير المراقبة إلى فريق إدارة مخاطر    التقارير حول المخاطر 
السوق ورؤساء وحدات العمل المعنيين. وفي حال تجاوز الحدود، يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية تتماشى مع إطار مخاطر  

 السوق أو حدود مكتب المتاجرة المعني. 
 

ب المتاجرة قائمة بالمنتجات المصّرح بها تشتمل على المنتجات والهياكل التي ُحددت على أنها  يتضمن كل مكتب من مكات 
مالئمة لكل مكتب متاجرة في قسم الخزينة وأسواق رأس المال. وتتم إضافة منتجات إلى هذه القائمة بعد موافقة رئيس قسم  

المخاطر الذي يقوم بتقييم المخاطر المصاحبة للمنتجات    الخزينة وأسواق رأس المال ورئيس وحدة مخاطر السوق ورئيس إدارة 
 ويتحقق من إمكانية السيطرة عليها بشكل فّعال قبل الموافقة على المنتج. 
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 )تابع( إدارة مخاطر السوق  
 

الخسائر المحتملة التي يمكن أن تنتج عن مكاتب  يستخدم البنك طريقة القيمة المعّرضة للمخاطر كأداة تحليلية رئيسية لتقييم  
المتاجرة، والقيمة المعرضة للمخاطر هي تقدير للخسائر المحتملة على مدى أفق زمني محدد نظراً للتغيرات السلبية على بعض  

ج المحاكاة  باستخدام أسلوب نماذ   % 99عوامل السوق المطبقة. يحتسب البنك القيمة اليومية المعّرضة للمخاطر بمستوى ثقة  
مونتي كارلو عبر محفظة المتاجرة ومراكز صرف العمالت األجنبية المفتوحة. تعتمد نتائج القيمة المعرضة للمخاطر اعتماداً  
كبيراً على االفتراضات حول متغيرات المدخالت المستخدمة في النموذج، كما أن القيمة المعرضة للمخاطر ال تحدد "الحالة  

 ملة. األسوأ" للخسائر المحت 
 

ومن المعروف عن أسلوب القيمة المعرضة للمخاطر باعتباره من األساليب اإلحصائية أن لديه قيوًدا، ولذلك يحتاج تفسير  
القيمة إلى مزيد من الدعم من خالل حدود أخرى أو دوافع الحساسية أو اختبارات التحّمل المالي. ويتم إجراء اختبار التحّمل  

كن معقولة، مثل الحركات الهامة في أسعار الفائدة ومعدالت االئتمان وغيرها، وتحليل أثرها  بإنتاج سيناريوهات صارمة ول 
 على مراكز المتاجرة لدى المجموعة. 

 

ويتم إجراء اختبار التحّمل بإنتاج سيناريوهات صارمة ولكن معقولة، مثل الحركات الهامة في أسعار الفائدة ومعدالت االئتمان  
   على مراكز المتاجرة لدى المجموعة. وغيرها، وتحليل أثرها  

 

مليون دوالر أمريكي   1,62ما مقداره    % 99بلغت القيمة اليومية المعّرضة للمخاطر لنسبة    2021ديسمبر    31كما في  
مليون دوالر أمريكي( بالنسبة لمراكز مخاطر السوق للبنك )التي تنشأ أساساً من المتاجرة في    1,76:  2020ديسمبر    31)

لمحملة بأسعار فائدة واألسهم ومراكز الصرف األجنبي المفتوحة(. يأخذ نموذج القيمة المعرضة للمخاطر للبنك المنتجات ا
المربوطة   الخليجي  التعاون  دول مجلس  ذلك عمالت  في  بما  العمالت،  لجميع  الصرف األجنبي  االعتبار مخاطر  بعين 

 باستثناء الدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي.
 

 تغيير جوهري على تعرض المجموعة لمخاطر السوق أو الطريقة التي تدار وتقاس بها تلك المخاطر.   لم يطرأ أي 
 

   مخاطر ائتمان الطرف المقابل . أ 
 

تعتبر مخاطر ائتمان الطرف المقابل من أهم المخاطر في متاجرة المشتقات المتداولة في السوق الموازية واألنشطة ذات  
 األوراق المالية. يتم تصنيف هذه المخاطر بشكل فرعي إلى فئتان: الصلة بعمليات تمويل 

 

 مخاطر ما قبل التسوية 
 

تعرف مخاطر ائتمان الطرف المقابل على أنها المخاطر العائدة إلى تخفيض تصنيف و / أو إفالس الطرف المقابل فيما 
تقو للمعاملة.  النقدية  للتدفقات  النهائية  التسوية  قبل  بالتزاماته  لهذه  يتعلق  التعرض  ومراقبة  بإدارة  داخليًا  المجموعة  م 

المخاطر من خالل تحديد الضوابط والحدود حول "التعرض المستقبلي األقصى" وفي العديد من الحاالت عن طريق  
%، الذي  95ضمان التسهيالت بموجب ملحق الدعم االئتماني. التعرض المستقبلي األقصى هو تقدير للمبلغ، بمستوى ثقة  

   الطرف المقابل مدينًا به على مدار عمر المعاملة المشتقة )أو محفظة المعامالت(. قد يكون
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 )تابع( إدارة مخاطر السوق  
 
تقوم المجموعة بقياس صافي تعديل قيمة االئتمان على العقود القائمة للمشتقات المتداولة في السوق الموازية الحتساب  
القيمة السوقية لمخاطر االئتمان بسبب أي فشل في األداء بموجب اتفاقيات تعاقدية من قبل الطرف المقابل. إن تعديل 
قيمة االئتمان هي إجراء يبين تعرضنا المتوقع لألطراف المقابلة واحتمالية التعثر ومعدالت االسترداد. ويضمن تعديل 

 إنشاء احتياطيات كافية الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. قيمة االئتمان تسعير معامالت المشتقات و/أو
 

 مخاطر التسوية
تنشأ مخاطر التسوية عندما يقوم البنك بتبادل األوراق المالية أو الدفعات النقدية للطرف المقابل في تاريخ استحقاق معين  

تالمها في التبادل إال بعد أن يقوم بدفع أو تسليم وال يكون قادًرا على التحقق من أن الدفعة أو األوراق المالية قد تم اس
التزامه بموجب المعاملة. يدير البنك هذا التعرض من خالل التعامل بشكل تفضيلي على أساس التسليم مقابل الدفع /  

 الدفع مقابل الدفع أو عن طريق تحديد آلية التحكم حول حدود التسوية على مستوى الطرف المقابل.
 

 )ليبور(   لندن   في   البنوك   بين   الفائدة   معدل   استخدام   إيقاف 

 

بدأت المجموعة جهودها لالنتقال إلى المعدالت المرجعية البديلة تحت إشراف لجنة عمل على مستوى األقسام، والتي تشمل  
ا  القانونية، والتسويق، ووحدات األعمال ذات  المخاطر، والمالية، والتكنولوجيا، والشؤون  إدارة  لصلة. يزيد ممثلين من 

انتقال الليبور من مخاطر التنفيذ والتشغيل للمجموعة وتتضمن الخطة التي تنفذها المجموعة لالنتقال المخاطر المرتبطة 
وقد تم االستعانة بخدمات استشارية خارجية ويتم تنفيذ أفضل الممارسات الموصى بها من مجموعات العمل للمعدالت   بها.

 ت المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة، بما يتناسب مع المجموعة.المرجعية البديلة في الواليا
 

أجرت المجموعة تقييم األثر عبر األبعاد التشغيلية والمالية والقانونية. وتم إنشاء آلية انتقال لجميع الموجودات والمطلوبات  
، وتم إدراج األحكام االحتياطية المناسبة  المرتبطة بالليبور ويتم تنفيذ التغييرات الضرورية: تم تحديث األنظمة والعمليات

في العقود المرتبطة بالليبور، كما تم تدشين برامج توعية داخلية وخارجية حول انتقال الليبور. وتجري عملية التفاوض  
مع العمالء بشأن العقود المتأثرة المعدلة. 
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 )تابع(   لندن )ليبور( إيقاف استخدام معدل الفائدة بين البنوك في  

   تعتزم المجموعة استخدام المعدالت المرجعية البديلة التالية لموجوداتها ومطلوباتها ذات السعر المتغير:

 فترة االستحقاق  ليبور 
المعدل المرجعي  

 البديل

 تاريخ السريان 

 عقود جديدة عقود قائمة

ليبور بالدوالر  
 األمريكي 

  3ليلة واحدة، شهر واحد، 
 شهًرا  12أشهر،   6أشهر، 

معدل التمويل اآلمن 
 لليلة واحدة

 2022يناير  1 2023يوليو  1

ليبور بالدوالر  
 األمريكي 

معدل التمويل اآلمن  أسبوع واحد، شهران
 لليلة واحدة

 2022يناير  1 2022يناير  1

سعر اليورو على   جميع األوقات  ليبور باليورو 
 المدى القصير

 2022يناير  1 2022يناير  1

ليبور بالجنيه  
 اإلسترليني 

متوسط مؤشر الجنيه  جميع األوقات 
اإلسترليني لليلة  

 واحدة

 2022يناير  1 2022يناير  1

ليبور بالفرنك  
 السويسري

متوسط سعر  جميع األوقات 
السويسري لليلة  

 واحدة

 2022يناير  1 2022يناير  1

معدل طوكيو  متوسط  جميع األوقات  ليبور بالين الياباني 
 لليلة واحدة

 2022يناير  1 2022يناير  1

 

تم تنفيذ األنظمة وتغييرات العمليات الضرورية لتسهيل استخدام المعدالت المرجعية البديلة في عروض العمالء، بما في 
سابقة وتعليق    ذلك استخدام المعدل البسيط، والمعدل المركب مع خيارات مختلفة التفاقات إشعار الدفع )الرجوع لمعامالت

 الفائدة وتأخير السداد( ومعدل تعديل االئتمان.

يوجد برنامج للتواصل الخارجي ويتم االتصال بالعمالء/ األطراف المقابلة المتأثرة للتفاوض بشأن التغييرات على العقود  
 . 2023يونيو  30ور في الحالية عند استحقاقها. بدأ برنامج التواصل الخارجي وسيستمر حتى تاريخ النشر النهائي لليب

 األدوات المالية التي تأثرت بإصالح سعر الفائدة المعروض بين البنوك )إيبور( 

، وما تبعها من انخفاض النشاط في ليبور، إلى أن مستقبل الليبور لم يعد  2009- 2008أثبتت األزمة المالية خالل السنتين  
 ، تم تأكيد وقف معظم فترات استحقاق اليبور من قبل هيئة السلوك المالي.  2021مستداًما. في مارس  
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 )تابع(   معدل الفائدة بين البنوك في لندن )ليبور( إيقاف استخدام  
 

تأثرت أغلبية كبيرة من التعرضات بانتقال ليبور المرتبط بليبور بالدوالر األمريكي وتم تلخيصها في الجدول أدناه. لم يتم تحويل  
 . 2021يسمبر  د   31أي من هذه األدوات إلى المعدل المرجعي البديل )معدل التمويل اآلمن لليلة واحدة( كما في  

 

 

ديسمبر  31
2021 

 ألف درهم  

  
 30,914,338 الموجودات المالية غير المشتقة

 4,911,550 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 277,224 موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة 

 - موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة

 25,535,862 بالتكلفة المطفأة قروض وسلفيات مقاسة 

 189,702 موجودات أخرى

  
 2,076,861 المطلوبات المالية غير المشتقة

 2,076,861 قروض متوسطة األجل

  
 30,695,829 المشتقات

 1,239,919 مقايضة تبادل العمالت 

 278,683 مقايضة حقوق الملكية

 29,039,475 مقايضة أسعار الفائدة

 128,555 الهامش

 9,197 مقايضة العائد اإلجمالي

  
 

، لم يكن لدى المجموعة أي التزامات وضمانات مالية خارج الميزانية العمومية مرتبطة بمعدل 2021ديسمبر    31كما في  
، ال تواجه المجموعة أي تعرض هام ألدوات مالية غير مرتبطة 2021ديسمبر    31ليبور. باإلضافة إلى ذلك، كما في  

بمعدل الليبور بالدوالر األمريكي. سيتم تحويل جميع حاالت التعرض هذه إلى المعدالت المرجعية البديلة أو سيتم إغالقها  
 . 2022يناير  1في 

ط    محاسبة التحوا

 ، لم يكن لدى المجموعة أي أدوات تحوط مرتبطة بمعدل الليبور.2020و 2021ديسمبر  31كما في 
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 إدارة مخاطر أسعار الفائدة 
 

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من إمكانية أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة الموجودات والمطلوبات المالية بمستويات  
ر الموجودات والمطلوبات  مختلفة. إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة للفروق أو الفجوات في مبالغ إعادة تسعي 

 في أوقات مختلفة. 
 

تستخدم المجموعة بأدوات نماذج المحاكاة لقياس ومراقبة حساسية أسعار الفائدة، وتتولى لجنة الموجودات والمطلوبات تحليل  
الودائع والقروض  ومراقبة النتائج، وحيث إن معظم موجودات المجموعة ذات معدالت فوائد متغيرة، يتم عموماً إعادة تسعير  

خالل فترة قصيرة وهو ما يؤدي إلى تحوط تلقائي والذي بدوره يقلل من التعرض لمخاطر أسعار الفائدة، وأيضا فإن معظم  
موجودات ومطلوبات المجموعة يعاد تسعيرها خالل سنة واحدة مما يقلل أكثر من مخاطر أسعار الفائدة. كما أن لدى المجموعة  

 بات الجارية وحسابات التوفير في الودائع والتي هي إلى حد كبير بدون فوائد. أرصدة كبيرة في الحسا 
 

نقطة أساس في أسعار الفائدة المقارنة على صافي إيرادات الفوائد خالل فترة    50كان سيؤدي تأثير حركة فجائية بواقع  
)في حال انخفاض أسعار الفائدة(   % 3,5-إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بنسبة    2021ديسمبر    31شهراً كما في    12

[  % 3,5و+  % 4,0-:  2020ديسمبر    31)في حال زيادة أسعار الفائدة( ]  %6,6وإلى زيادة صافي إيرادات الفوائد بنسبة  
 على التوالي. 

 

يداع لدى  ، كان سعر الفائدة الفعلي على المبالغ المستحقة من البنوك وشهادات اإل 2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
ديسمبر    31)  % 3,6( وعلى القروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة  % 1,4: 2020ديسمبر   31)  % 1,2البنوك المركزية 

( وعلى المبالغ المستحقة إلى البنوك )بما في ذلك  % 1,6:  2020ديسمبر    31)   % 1,0( وعلى ودائع العمالء  % 3,9:  2020
 (. % 1,1:  2020مبر  ديس   31)   % 0,6اتفاقيات إعادة الشراء(  

 

 فيما يلي مركز حساسية أسعار الفائدة وفرق أسعار الفائدة وفقاً لترتيبات إعادة التسعير التعاقدية: 
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 )تابع(   إدارة مخاطر أسعار الفائدة 
 

 تحليل إعادة تسعير أسعار الفائدة: 

 

 خالل 
  أشهر  3

 إلى  3أكثر من 
  أشهر  6

 إلى  6أكثر من 
  شهراً  12

 إلى  1أكثر من 
  سنوات  5

 5أكثر من 
  سنوات 

لة  بنود  غير محما
 المجموع   بالفائدة 

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

 2021ديسمبر   31
 

              الموجودات 

 17,507,751  9,676,433  -  -  -  -  7,831,318 البنوك المركزية نقد وأرصدة لدى 

 28,805,095  2,711,419  -  621,417  3,778,812  6,116,818  15,576,629 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 16,441,123  1,523,120  4,722,342  653,687  4,578,534  1,327,272  3,636,168 موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة 

 10,277,824  -  3,394,355  3,409,710  1,114,614  538,198  1,820,947 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 66,432,570  1,110,547  5,135,684  2,684,262  1,732,799  4,031,722  51,737,556 قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأة 

منتجات تمويلية واستثمارية إسالمية مقاسة بالتكلفة  
 المطفأة 

 

 9,716,335  

 

 697,368  

 

 217,238  

 

 681,314  

 

 2,173,775  1,567,424  15,053,454 

 14,340,671  14,340,671  -  -  -  -  - قبوالت 

 3,290,085  3,290,085  -  -  -  -  - موجودات أخرى 

 2,699,966  2,699,966  -  -  -  -  - موجودات عقود إعادة التأمين 

 34,809  34,809  -  -  -  -  - استثمار في شركة زميلة 

 462,829  462,829  -  -  -  -  - استثمارات عقارية 

 1,426,096  1,426,096  -  -  -  -  - ممتلكات ومعدات 

 281,336  281,336  -  -  -  -  - موجودات غير ملموسة 

 177,053,609  39,124,735  15,426,156  8,050,390  11,421,997  12,711,378  90,318,953 مجموع الموجودات 
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 )تابع(   الفائدة إدارة مخاطر أسعار  
 

 )تابع(  تحليل إعادة تسعير أسعار الفائدة
  

 
 خالل 

  أشهر  3

  6إلى   3أكثر من 
  أشهر 

  12إلى   6أكثر من 
  شهراً 

  5إلى   1أكثر من 
  سنوات 

 5أكثر من 
  سنوات 

لة   بنود غير محما
 المجموع   بالفائدة 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
 2021ديسمبر   31
 

 المطلوبات وحقوق الملكية

 

 

             

 19,566,486  9,428,150  -  3,000  2,143,798  1,502,705  6,488,833 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك 

 2,729,147  -  -  501,964  782,459  26,510  1,418,214 اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك

 87,150,902  44,981,298  278,037  2,109,895  8,953,601  7,181,847  23,646,224 ودائع العمالء

 14,332,087  3,238,121  -  27,402  4,264,002  4,474,283  2,328,279 ودائع إسالمية للعمالء 

 14,340,671  14,340,671           قبوالت 

 6,028,308  6,028,308  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى 

 7,315,119  525,760  40,906  5,140,175  1,054,812  80,806  472,660 قروض متوسطة األجل 

 4,566,602  4,566,602  -  -  -  -  - مطلوبات عقود التأمين

 حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي
 20,228,225  20,228,225  -  -  -  -  - الشركة األم  

 796,062  796,062  -  -  -  -  - حصص غير مسيطرة 

 177,053,609  104,133,197  318,943  7,782,436  17,198,672  13,266,151  34,354,210 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

              

              

 -  ( 63,132,830)  15,107,282  267,954  ( 5,776,675)  ( 554,773)  54,089,042 داخل الميزانية العمومية فرق البنود 

 -  -  -  -  26,180  -  ( 26,180) فرق البنود خارج الميزانية العمومية 

 -  -  63,132,830  48,025,548  47,757,594  53,508,090  54,062,862 فرق حساسية أسعار الفائدة المتراكم
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 )تابع(   إدارة مخاطر أسعار الفائدة 
 

 )تابع(  الفائدة أسعار تسعير إعادة تحليل
 

 
 3 خالل
  أشهر 

 إلى  3أكثر من 
  أشهر  6

 إلى  6أكثر من 
  شهراً  12

 إلى  1أكثر من 
  سنوات  5

 5أكثر من 
  سنوات 

لة   بنود غير محما
 المجموع   بالفائدة 

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

              

 2020ديسمبر  31
 

              الموجودات 
 17,941,941  5,549,913  -  -  2,000,000  2,000,000  8,392,028 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

 28,239,030  3,519,528  138,967  389,681  3,804,056  4,158,303  16,228,495 مستحقة من البنوك ودائع وأرصدة 
 8,439,103  1,144,650  3,190,815  937,238  2,547,845  37,170  581,385 موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة 

 11,000,654  -  3,345,767  3,627,965  2,397,772  1,218,138  411,012 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة 
 57,286,411  1,224,316  3,919,763  3,433,364  1,873,136  2,244,840  44,590,992 قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 14,246,343  556,256  1,091,407  438,141  169,835  233,106  11,757,598 منتجات تمويلية واستثمارية إسالمية مقاسة بالتكلفة المطفأة 
 12,767,461  12,767,461  -  -  -  -  - قبوالت 

 3,478,455  3,478,455  -  -  -  -  - موجودات أخرى 
 2,891,920  2,891,920  -  -  -  -  - موجودات عقود إعادة التأمين 

 20,996  20,996  -  -  -  -  - زميلة استثمار في شركة 
 449,715  449,715  -  -  -  -  - استثمارات عقارية 
 1,466,769  1,466,769  -  -  -  -  - ممتلكات ومعدات 

 294,442  294,442  -  -  -  -  - موجودات غير ملموسة 

 158,523,240  33,364,421  11,686,719  8,826,389  12,792,644  9,891,557  81,961,510 وجودات مجموع الم 
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 )تابع(   إدارة مخاطر أسعار الفائدة 
 

 أسعار الفائدة )تابع( تحليل إعادة تسعير 
 

 
 خالل 

  أشهر  3

  6إلى   3أكثر من 
  أشهر 

  12إلى   6أكثر من 
  شهراً 

  5إلى   1أكثر من 
  سنوات 

 5أكثر من 
  سنوات 

لة   بنود غير محما
 المجموع   بالفائدة 

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

 2020ديسمبر  31
 

 المطلوبات وحقوق الملكية 

 

 

             
 14,844,380  6,103,724  -  -  1,782,565  1,994,543  4,963,548 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك 

 2,289,723  753,000  -  1,373,681  80,273  25,950  56,819 اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك 
 76,375,973  37,008,230  337,025  1,911,872  8,094,963  6,771,925  22,251,958 ودائع العمالء 

 11,884,566  2,341,315  -  2,090,995  1,344,326  1,800,117  4,307,813 ودائع إسالمية للعمالء 
 12,767,461  12,767,461  -  -  -  -  - قبوالت 

 5,808,908  5,808,908  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى 
 9,616,042  519,684  40,088  6,799,541  603,865  1,274,114  378,750 قروض متوسطة األجل 
 4,747,779  4,747,779  -  -  -  -  - مطلوبات عقود التأمين 

 19,430,728  19,430,728  -  -  -  -  - حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
 757,680  757,680  -  -  -  -  - حصص غير مسيطرة 

 158,523,240  90,238,509  377,113  12,176,089  11,905,992  11,866,649  31,958,888 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

              

              

 -  ( 54,525,792)  11,309,607  ( 3,349,700)  886,653  ( 1,975,092)  47,654,324 داخل الميزانية العمومية فرق البنود 

 -  -  -  -  -  24,013  (24,013) فرق البنود خارج الميزانية العمومية 
 -  -  54,525,792  43,216,185  46,565,885  45,679,232  47,630,311 فرق حساسية أسعار الفائدة المتراكم 
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 إدارة مخاطر العمالت 
 

تغير قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. وتتم مراقبة تمثل مخاطر العمالت مخاطر 
 ديسمبر هي كما يلي: 31الحدود على المراكز بالعمالت األجنبية على أساس منتظم. إن تعرضات المجموعة كما في  

 

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر   31

صافي المركز   
 الفوري 

صافي المركز   
 اآلجل 

  

 صافي المركز 
صافي المركز   

 الفوري 
صافي المركز   

 اآلجل 
  

 صافي المركز 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
            

 507,603  ( 4,498,538)  5,006,141  ( 2,775,087)  ( 11,162,514)  8,387,427 دوالر أمريكي 
 ( 174,913)  (12,400)  ( 162,513)  ( 160,497)  ( 210,715)  50,218 لاير قطري 

 (18,171)  ( 1,328,842)  1,310,671  10,965  793,643  ( 782,678) جنيه إسترليني
 21,967  ( 302,379)  324,346  25,904  1,418,931  ( 1,393,027) يورو 

 25,745  ( 133,993)  159,738  ( 122,908)  ( 630,199)  507,291 دينار بحريني
 10,374  5,632,255  ( 5,621,881)  ( 48,634)  6,293,524  ( 6,342,158) لاير سعودي 

 8,461  1,268,436  ( 1,259,975)  8,898  1,090,335  ( 1,081,437) ين ياباني 
 2,666  (884)  3,550  535  2  533 فرنك سويسري 

 ( 180,688)  (38,596)  ( 142,092)  ( 183,212)  ( 180,679)  ( 2,533) دينار كويتي
 3,588  1,351,924  ( 1,348,336)  63,670  1,427,630  ( 1,363,960) يوان صيني

 ( 235,723)  (62,326)  ( 173,397)  437,300  118,028  319,272 أخرى 

 (29,091)  1,874,657  ( 1,903,748)  ( 2,743,066)  ( 1,042,014)  ( 1,701,052) المجموع 

 

إن سعر صرف الدرهم اإلماراتي مربوط بالدوالر األمريكي، وبذلك تكون تعرضات المجموعة لمخاطر العمالت محدودة في  
 هذا النطاق. 

 

العمالت لن يكون  تظهر معظم المراكز الهامة بعمالت مربوطة بالدوالر األمريكي، وعليه فإن أي تغير في أسعار صرف هذه  
 له تأثير كبير على بيان األرباح أو الخسائر الموحد أو بيان الدخل الشامل الموحد. 

 

 إدارة مخاطر السيولة 
 

مخاطر السيولة هي تلك المخاطر التي تواجه فيها منشآت المجموعة في مناطق مختلفة وبعمالت مختلفة صعوبات في الوفاء  
 بالتزاماتها المالية تجاه العميل أو الدائن أو المستثمر وقت استحقاقها.   
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 )تابع( إدارة مخاطر السيولة 
 

   اإلدارة العليا في المجموعة على إدارة السيولة لألغراض التالية: تـركز  
 

 الفهم األفضل لمختلف مصادر مخاطر السيولة وخاصة في ظل الظروف الصعبة.  •

فعالة بصورة كافية لمواجهة    3التأكد من أن مرونة المجموعة على المدى القصير والطويل المقاسة وفقاً لتوجيهات بازل   •
   لبية الواقعية. السيناريوهات الس 

 وضع خطط تمويل فعالة للطوارئ للتعامل مع أزمات السيولة.  •

 تحديد مستويات التحّمل لمخاطر السيولة في إطار عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال.  •

المطلوب  إثبات أن البنك قادر على البقاء إذا تم إغالق واحد أو أكثر من أسواق التمويل من خالل ضمان تحقيق التمويل   •
 من مصادر متنوعة. 

 

تماشياً مع وثيقة لجنة بازل للرقابة على البنوك بعنوان "مبادئ إدارة السيولة السليمة"، و"نظام السيولة في البنوك" )التعميم  
المجموعة ( الصادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ودليل التوجيهات المرافق، فقد أنشأت  33/2015رقم  

إطار عمل فعال إلدارة السيولة يمتاز بالتكامل الجيد مع عملية إدارة المخاطر على مستوى البنك. ويتمثل الهدف الرئيسي 
إلطار إدارة السيولة في التأكد بدرجة عالية من الثقة من أن البنك في وضع يسمح له بالتعامل مع التزامات السيولة اليومية  

لسيولة. وإضافة إلی تطبيق ممارسات سليمة للحوکمة واإلدارة، يحتفظ البنك أيضاً بمحفظة کافية ومقاومة فترة من ضغط ا
من السيولة تتکون من موجودات سائلة عالية الجودة لكي يکون في وضع يمکنه من التحّمل في فترات ضغط السيولة.  

 ويتكون إطار عمل إدارة السيولة للبنك من مستويين:
 

اإلدارةالرقابة بواسطة مجل . 1 السيولة وتعريف حدود تحّمل    س  إدارة  وذلك من خالل مراجعة واعتماد سياسة 

 مخاطر السيولة. 

 

وذلك إلدارة مخاطر   االستراتيجيات والسياسات والممارسات الموضوعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات . 2

 حتفاظ البنك بسيولة كافية. السيولة وفقاً لموافقة مجلس اإلدارة على تحّمل المخاطر المعتمدة وضمان ا

 

يتحمل مجلس إدارة المجموعة )"المجلس"( المسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة داخل البنك، ومن ثم فإن أعضاء  
مجلس اإلدارة على علم واطالع بمخاطر السيولة والطريقة التي تُدار بها ولديهم فهم واسع للكيفية التي يمكن للمخاطر  

اطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر السمعة للبنك أن تؤثر على استـراتيجية مخاطر األخرى مثل مخ
  السيولة الشاملة لدى البنك.

 

تتحمل لجان الموجودات والمطلوبات بالمركز الرئيسي ومجموعة الخدمات البنكية الدولية التابعة لبنك المشرق مسؤولية  
يذ سياسة تحّمل مخاطر السيولة المعتمدة من مجلس اإلدارة. وفي هذا الصدد، فقد تم تنفيذ صياغة السياسات المتعلقة بتنف 

 السياسات واإلجراءات والنظم التالية: 
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 )تابع( إدارة مخاطر السيولة  
 

 المنتظمة والمالئمة الرقابة القوية من لجنة الموجودات والمطلوبات من خالل المعلومات والتحليالت   ( أ 
 

موجودات   هيكل  إلدارة  وذلك  اإلدارة  مجلس  قبل  من  مفوضة  واسعة  صالحيات  والمطلوبات  الموجودات  لجنة  لدى 
ومطلوبات المجموعة واستـراتيجية التمويل. تعقد لجنة الموجودات والمطلوبات اجتماعاتها بشكل منتظم لمراجعة نسب  

التعرضات لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصرف األجنبي وااللتزام  السيولة وهيكل الموجودات والمطلوبات و
وظروف   والعالمية  المحلية  العامة  االقتصادية  واألحوال  التسعير  وإعادة  التمويل  وفجوات  واإللزامية  الداخلية  بالنسب 

بط من أجل إدارة مخاطر السيولة  الســوق المالية. وتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بتحديد الهيكل والمسؤوليات والضوا
واإلشراف على مركز السيولة في جميع المواقع. ويتولى قسم إدارة الموجودات والمطلوبات في المجموعة مسؤولية تنفيذ  

   سياسات لجنة الموجودات والمطلوبات.
 

ؤون المؤسسية ورئيس إدارة  تتكون لجنة الموجودات والمطلوبات التابعة للمركز الرئيسي من الرئيس التنفيذي ورئيس الش 
ورئيس   للشركات  البنكية  الخدمات  مجموعة  ورئيس  لألفراد  البنكية  الخدمات  مجموعة  ورئيس  االئتمان  ورئيس  المخاطر 

 مجموعة الخدمات البنكية الدولية ورئيس قسم الخزينة وأسواق المال. 
 

الدولية من رئيس الخدمات البنكية الدولية ورئيس الخدمات  تتألف لجنة الموجودات والمطلوبات لمجموعة الخدمات البنكية  
البنكية لألفراد ورئيس المخاطر ورئيس قسم الخزينة وأسواق رأس المال ومركز التمويل وقسم المالية وممثلين عن المواقع  

 الدولية المعنية.
 

 االحتفاظ بالنسب الكافية من الموجودات السائلة عالية الجودة  (ب

فظة من الموجودات السائلة عالية الجودة التي تتماشى مع سياسة تحّمل مخاطر السيولة المقررة للبنك، يحتفظ البنك بمح 
وهو ما يعني كحد أدنى أن المحفظة كافية لتلبية جميع النسب التنظيمية والداخلية في ظل ظروف التشغيل العادية وكذلك  

 تقديرات اختبارات التحّمل.لتلبية احتياجات السيولة في ظل الظروف المتأزمة وفقاً ل

   سقوف الفروق (ج

يعتمد أقل حجم لصافي اإليداعات في أدوات سوق المال ذات السيولة العالية ومحفظة السندات للموجودات السائلة عالية  
الطارئ  الجودة على اختبار التحمل والذي يأخذ في االعتبار استقرار الودائع من مصادر مختلفة وكذلك متطلبات التمويل 

للفروع الخارجية. كما يقتضي األمر استخدام الموجودات المالية والموجودات السائلة عالية الجودة لاللتزام بسقوف الفروق  
 وضمان أن البنك في وضع يمكنه من تلبية احتياجات السيولة على المدى القصير وخالل اليوم الواحد. 

 
  تلفةإدارة مخاطر السيولة عبر آفاق زمنية وعمالت مخ ( د

النقدية   التدفقات  اليومي، وحركات  األساس  بين  السيولة  البنك مخاطر  فيها  يدير  التي  واألنشطة  الزمنية  اآلفاق  تتراوح 
اليومية، وقدرة جمع التمويل على المدى القصير والمتوسط )حتى عام واحد( باإلضافة إلى نقاط الضعف في األحداث  

 التي يمكن أن تضع ضغًطا كبيًرا على قدرة البنك على توليد النقد. واألنشطة واالستراتيجيات بعد عام واحد و
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 )تابع( إدارة مخاطر السيولة  
 

 خطة التمويل المستقبلية التي تضمن التنوع الفعال في مصادر وفترات التمويل  هـ(
 

التخطيط السنوية. وتركز الخطة بشكل كبير على تنويع مصادر يقوم بنك المشرق بإعداد خطة تمويل كجزء من عملية  
  التمويل وضمان الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة في السوق.

 

اعتمدت المجموعة عبر تاريخها على ودائع العمالء الستيفاء احتياجاتها التمويلية. وعلى مّر السنين، نجحت المجموعة في  
إلدارة النقد وخطط التوفير لألفراد والتي مّكنت المجموعة من جمع ودائع قليلة الكلفة وواسعة القاعدة.  تقديم منتجات متنوعة  

ديسمبر    31، وكما في  2004وبهدف تنويع مصادر التمويل، تم إطالق برنامج السندات متوسطة األجل باليورو في العام  

[ في  19مليار درهم( ]إيضاح   9,62: 2020ديسمبر   31م ) مليار دره  7,32اشتمل البرنامج على رصيد قائم بقيمة  2021

ومن خالل فرعه في    2014قروض متوسطة األجل. كما أنشأ البنك برنامج شهادات اإليداع من خالل فرعه في لندن في عام  
   . 2018هونغ كونغ في عام  

 

ل قصيرة وطويلة األ (و ل المالي لمجموعة متنوعة من سيناريوهات التحما جل على مستوى المؤسسة  اختبار التحما

 والسوق

يستطيع البنك من خالل اختبارات التحّمل تحليل تأثير سيناريوهات التحّمل على مركز السيولة الموحد على مستوى المجموعة  
وكذلك على مركز السيولة لكل كيان. وقد ُصممت سيناريوهات التحّمل لمواجهة مخاطر السيولة الرئيسية للتمويل والسوق  

رض لها البنك. وتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات ومجلس اإلدارة بمراجعة اختيار البنك للسيناريوهات وما يرتبط  التي يتع 
 بها من افتراضات عالوة على نتائج اختبارات التحّمل. 

 

 خطة تمويل الطوارئ التي تحدد استجابة البنك التفصيلية لحاالت طوارئ السيولة ذات األحجام المختلفة ( ز

بنك المشرق خطة تمويل طوارئ رسمية تخضع للتحديث والمراجعة واالعتماد من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات لدى  
التابعة للمركز الرئيسي ومجلس اإلدارة على أساس سنوي. وتوفر الخطة قائمة بأدوات توليد السيولة التي يمكن استخدامها 

 ئ. لمواجهة ضغوط السيولة في مراحل مختلفة من الطوار 
 

 إطار عمل تسعير معامالت تحويل األموال لتخصيص تكاليف وفوائد ومخاطر السيولة لجميع أنشطة األعمال (ح

 

يمتلك بنك المشرق سياسة ونظام مصمم بعناية لتسعير معامالت تحويل األموال بهدف تعزيز الشفافية حول الربحية وحماية  
 وحدات األعمال من مخاطر أسعار الفائدة. 
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تركيز أعمال التدقيق الداخلي وأعمال التدقيق من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي على محفظة   ( ط

 الموجودات السائلة عالية الجودة وسياسات وإجراءات إدارة السيولة

 

المشرق للمراجعة النهائية من قسم التدقيق الداخلي وكذلك من قبل  تخضع سياسات وإجراءات وأنظمة السيولة لدى بنك  
 مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

 

 19-أثر كوفيد
 

أزمة كوفيد الناجمة عن  اإلماراتية متأثرة باألزمة االقتصادية  البنوك  التدريجي  19-ال تزال  التعافي  . ومع ذلك، ساهم 
متجدد إلى األسواق المالية الدولية من قبل الحكومات والمؤسسات المالية في دول  ألسعار النفط، إلى جانب الوصول ال

مجلس التعاون الخليجي، في تبديد المخاوف بشأن الوضع المالي لحكومات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وسيولة  
وتجتمع لجنة موجودات ومطلوبات القطاع المصرفي. وفي هذه البيئة، اتخذ بنك المشرق إجراءات إلدارة سيولته بعناية.  

البنك بانتظام مع التركيز بشكل أساسي على التدفقات النقدية والتوقعات في جميع المناطق التي يعمل فيها البنك. ويعمل  
 البنك على تعزيز مصد السيولة بشكل كبير من خالل جذب الودائع.

  
يًا لضمان تدفق األموال إلى االقتصاد، وخاصة القطاعات  تبنى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي نهًجا استباق

. وأعلن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي عن خطة دعم اقتصادي  19-التي تأثرت بشدة بأزمة فيروس كوفيد
لى  ، مما سمح لبنوك اإلمارات العربية المتحدة بالوصول إ2020مارس   15موجهة شاملة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من  

تمويل بتكلفة صفرية وتمرير هذه المزايا إلى عمالء البنوك من خالل تأجيل المبالغ األصلية والفائدة. كما قام مصرف  
اإلمارات العربية المتحدة المركزي بخفض متطلبات االحتياطي مقابل أرصدة الحسابات الجارية وودائع االدخار، مما وفر  

اإل دولة  في  البنوك  لسيولة  فورية  النظام  دفعة  واستقرار  االقتصادي  النشاط  في  للزيادة  المتحدة. ونظًرا  العربية  مارات 
المالي، يبدأ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي سحبًا تدريجيًا ومتوازناً لبعض تسهيالت خطة الدعم االقتصادي  

   .2022الموّجهة، والتي من المقرر االنتهاء منها بحلول منتصف عام 
 

التدابير المذكورة أعاله من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي إلى جانب اإلدارة الحكيمة للسيولة  إن هذه  
 من قبل البنك ساعدت على تأكيد قدرة البنك على تلبية متطلبات الخدمات المصرفية لعمالئه بشكل فعال ودون انقطاع.
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 )تابع( إدارة مخاطر السيولة  
 

   التقرير حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. تم تحديد آجال االستحقاق التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية من تاريخ  
 

 آجال االستحقاق:  
 

 على النحو التالي:  2021ديسمبر   31كانت آجال االستحقاق للموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية كما في 
 

 خالل  
 أشهر  3

 إلى  3أكثر من  
 أشهر  6 

 إلى  6أكثر من  
 شهراً  12

 إلى  1أكثر من  
 سنوات  5

 أكثر من  
 سنوات  5

  

 المجموع 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

            الموجودات 

 17,507,751  -  -  -  -  17,507,751 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 
 28,805,095  -  2,826,869  5,104,844  5,434,342  15,439,040 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 16,441,123  5,572,071  653,687  4,607,737  1,367,214  4,240,414 موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة 
 10,277,824  3,377,396  3,408,507  1,114,300  538,146  1,839,475 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 66,432,570  19,502,034  18,142,111  3,746,344  5,047,357  19,994,724 بالتكلفة المطفأة قروض وسلفيات مقاسة 
منتجات تمويلية واستثمارية إسالمية مقاسة بالتكلفة  

 المطفأة 
 

 7,086,840  

 

 663,087  

 

 463,508  2,025,467  

 

 4,814,552  
 

15,053,454 
 14,340,671  -  133,489  5,831,140  4,528,949  3,847,093 قبوالت 

 3,290,085  132,881  78,028  359,255  194,799  2,525,122 موجودات أخرى 
 2,699,966  19,995  784,907  595,935  517,302  781,827 موجودات عقود إعادة التأمين 

 34,809  34,809  -  -  -  - استثمار في شركة زميلة 
 462,829  462,829  -  -  -  - عقارية استثمارات 

 1,426,096  1,426,096  -  -  -  - ممتلكات ومعدات 
 281,336  281,336  -  -  -  - موجودات غير ملموسة 

 177,053,609  35,623,999  28,053,065  21,823,063  18,291,196  73,262,286 مجموع الموجودات 
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 )تابع( إدارة مخاطر السيولة  
  

 )تابع(  آجال االستحقاق:
 

 خالل  
 أشهر  3

 إلى  3أكثر من  
 أشهر  6 

 إلى  6أكثر من  
 شهراً  12

 إلى  1أكثر من  
 سنوات  5

 أكثر من  
 سنوات  5

  

 المجموع 

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

 المطلوبات وحقوق الملكية
 

           

 19,566,486  -  3,000  2,143,798  1,440,904  15,978,784 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك 
 2,729,147  -  501,965  782,459  26,510  1,418,213 اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك

 87,150,902  275,714  2,003,605  8,839,799  6,962,385  69,069,399 ودائع العمالء
 14,332,087  -  27,401  4,264,002  4,474,303  5,566,381 ودائع إسالمية للعمالء 

 14,340,671  -  133,489  5,831,140  4,528,949  3,847,093 قبوالت 
 6,028,308  114,039  268,974  576,549  236,957  4,831,789  مطلوبات أخرى 

 7,315,119  40,906  5,193,550  1,542,065  80,806  457,792 قروض متوسطة األجل 
 4,566,602  404,707  1,081,089  870,607  804,938  1,405,261 مطلوبات عقود التأمين

 20,228,225  20,228,225  -  -  -  - حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
 796,062  796,062  -  -  -  - حصص غير مسيطرة 

 177,053,609  21,859,653  9,213,073  24,850,419  18,555,752  102,574,712 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

            

 33,706,515  10,414,471  6,368,103  4,966,230  2,854,797  9,102,914 ضمانات
 15,785,785  -  607,451  3,659,300  1,196,716  10,322,318 اعتمادات مستندية

 49,492,300  10,414,471  6,975,554  8,625,530  4,051,513  19,425,232 المجموع 
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 )تابع( إدارة مخاطر السيولة  
  
 )تابع(  آجال االستحقاق: 

 

 على النحو التالي:  2020ديسمبر   31كانت آجال االستحقاق للموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية كما في 
 

 خالل  
 أشهر  3

 إلى  3أكثر من  
 أشهر  6 

 إلى  6أكثر من  
 شهراً  12

 إلى  1أكثر من  
 سنوات  5

 أكثر من  
 سنوات  5

  

 المجموع 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

            الموجودات 

 17,941,941  -  -  2,000,000  2,000,000  13,941,941 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 
 28,239,030  -  870,265  4,951,682  3,467,761  18,949,322 البنوكودائع وأرصدة مستحقة من 

 8,439,103  3,763,142  937,238  2,547,845  37,170  1,153,708 موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة 
 11,000,654  3,332,272  3,626,681  2,396,924  1,233,765  411,012 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 57,286,411  14,549,881  15,692,258  4,078,018  4,143,633  18,822,621 قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأة 
منتجات تمويلية واستثمارية إسالمية مقاسة بالتكلفة  

 14,246,343  4,011,113  2,588,022  400,708  1,314,330  5,932,170 المطفأة 
 12,767,461  -  306,118  5,768,024  3,876,726  2,816,593 قبوالت 

 3,478,455  187,151  137,428  864,649  250,057  2,039,170 موجودات أخرى 
 2,891,920  44,904  965,161  583,966  502,291  795,598 موجودات عقود إعادة التأمين 

 20,996  20,996  -  -  -  - شركة زميلة استثمار في  
 449,715  449,715  -  -  -  - استثمارات عقارية 
 1,466,769  1,466,769  -  -  -  - ممتلكات ومعدات 

 294,442  294,442  -  -  -  - موجودات غير ملموسة 
 158,523,240  28,120,385  25,123,171  23,591,816  16,825,733  64,862,135 مجموع الموجودات 
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 )تابع( إدارة مخاطر السيولة  
  

 )تابع(  آجال االستحقاق:
 

 خالل  
 أشهر  3

 إلى  3أكثر من  
 أشهر  6 

 إلى  6أكثر من  
 شهراً  12

 إلى  1أكثر من  
 سنوات  5

 أكثر من  
 سنوات  5

  

 المجموع 

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

            المطلوبات وحقوق الملكية

 14,844,380  -  -  1,782,564  1,994,544  11,067,272 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك 
 2,289,723  -  1,373,681  80,273  25,950  809,819 البنوكاتفاقيات إعادة الشراء مع 

 76,375,973  355,793  1,930,771  8,028,747  6,895,909  59,164,753 ودائع العمالء
 11,884,566  -  2,090,996  1,383,530  1,800,117  6,609,923 ودائع إسالمية للعمالء 

 12,767,461  -  306,118  5,768,024  3,876,726  2,816,593 قبوالت 
 5,808,908  130,929  357,251  696,971  350,012  4,273,745  مطلوبات أخرى 

 9,616,042  40,087  7,350,602  603,865  1,274,114  347,374 قروض متوسطة األجل 
 4,747,779  439,507  1,270,167  826,343  787,458  1,424,304 مطلوبات عقود التأمين

 19,430,728  19,430,728  -  -  -  - حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
 757,680  757,680  -  -  -  - حصص غير مسيطرة 

 158,523,240  21,154,724  14,679,586  19,170,317  17,004,830  86,513,783 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

            

 40,270,247  13,077,681  10,154,237  7,274,352  2,384,489  7,379,488 ضمانات
 9,235,601  -  551,193  1,452,649  1,835,813  5,395,946 اعتمادات مستندية

 49,505,848  13,077,681  10,705,430  8,727,001  4,220,302  12,775,434 المجموع 
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 )تابع( إدارة مخاطر السيولة  
  

 )تابع(  آجال االستحقاق:
 

 . 2021ديسمبر  31يلخص الجدول أدناه آجال استحقاق بناًء على التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة كما في 
 

 خالل  
 أشهر  3

  6إلى   3أكثر من  
 أشهر 

 إلى  6أكثر من  
 شهراً  12

 إلى  1أكثر من  
 سنوات  5

 أكثر من  
 سنوات  5

  

 المجموع 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

            المطلوبات وحقوق الملكية

 19,566,486  -  3,000  2,143,798  1,440,904  15,978,784 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك 
 2,729,147  -  501,965  782,459  26,510  1,418,213 اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك

 87,737,763  290,812  2,416,153  8,942,058  7,001,277  69,087,463 ودائع العمالء
 14,624,142  -  28,042  4,490,105  4,532,835  5,573,160 ودائع إسالمية للعمالء 

 14,340,671  -  133,489  5,831,140  4,528,949  3,847,093 قبوالت 
 6,028,308  114,038  268,975  576,549  236,957  4,831,789 مطلوبات أخرى 

 7,396,301  41,606  5,262,919  1,550,939  80,838  459,999 قروض متوسطة األجل 
 4,566,602  404,707  1,081,089  870,607  804,938  1,405,261 مطلوبات عقود التأمين

 20,228,225  20,228,225  -  -  -  - حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
 796,062  796,062  -  -  -  - حصص غير مسيطرة 

 178,013,707  21,875,450  9,695,632  25,187,655  18,653,208  102,601,762 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
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 )تابع( إدارة مخاطر السيولة  
  

 )تابع(  آجال االستحقاق:
 

 . 2020ديسمبر  31يلخص الجدول أدناه آجال استحقاق بناًء على التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة كما في 
 

 خالل  
 أشهر  3

 إلى  3أكثر من  
 أشهر  6 

 إلى  6أكثر من  
 شهراً  12

 إلى  1أكثر من  
 سنوات  5

 أكثر من  
 سنوات  5

  

 المجموع 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   هم ألف در  

            المطلوبات وحقوق الملكية 

 14,844,380  -  -  1,782,564  1,994,544  11,067,272 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك 
 2,289,723  -  1,373,681  80,273  25,950  809,819 اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك 

 77,161,282  369,086  2,478,748  8,092,559  6,953,113  59,267,776 ودائع العمالء 
 12,229,555  -  2,094,491  1,508,680  1,921,464  6,704,920 ودائع إسالمية للعمالء 

 12,767,461  -  306,118  5,768,024  3,876,726  2,816,593 قبوالت 
 5,171,703  130,929  357,251  696,971  350,012  3,636,540 مطلوبات أخرى 

 9,706,721  40,088  7,355,207  681,984  1,280,771  348,671 قروض متوسطة األجل 
 4,747,779  439,507  1,270,167  826,343  787,458  1,424,304 التأمين مطلوبات عقود 

 19,430,728  19,430,728  -  -  -  - حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
 757,680  757,680  -  -  -  - حصص غير مسيطرة 

 159,107,012  21,168,018  15,235,663  19,437,398  17,190,038  86,075,895 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
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 التأمين مخاطر 
 

لدى المجموعة تخطيط قوي إلدارة المخاطر وفقًا لدرجات المخاطر على مستوى المجموعة. يشرف قسم إدارة مخاطر 
المؤسسة على اللجنة التنفيذية للمخاطر وإطار إدارة المخاطر. تم تصميم اللجنة التنفيذية للمخاطر عن قصد لتكون خًطا  

من تتكون  ولكنها  الدفاع  لمنظومة  لمعالجة مشكالت    ثانيًا  فورية  تنفيذية  إجراءات  باتخاذ  لهم  يسمح  في وضع  أعضاء 
المخاطر. تجتمع اللجنة التنفيذية للمخاطر مرة كل ثالثة أشهر على األقل. لدى المجموعة التزام مستمر بالحفاظ على ثقافة 

فعال نظام  وتطوير  على  الحفاظ  في  المجموعة  لنجاح  أنها ضرورية  حيث  للمخاطر،  تتماشى   فعالة  المخاطر.  إلدارة 
مسؤوليات تنفيذ ومراقبة مخاطر معينة مع المديرين التنفيذيين الفرديين. يتحمل أصحاب المخاطر مسؤولية ضمان إجراء  
المستوى المناسب لمراجعة وتأكيد تصنيفات / تقييمات المخاطر والرقابة. تقوم المجموعة بتقييم التعرض لمخاطر التغيرات 

ل تنفيذ تحليل السيناريو واختبار التحمل بناًء على نتائج نماذج التعرض ألحداث الكوارث الطبيعية ومن المناخية من خال
خالل مراجعة التأثير على ربحية المجموعة ومالءتها المالية. يغطي تحليل السيناريو مجاالت مختلفة من األعمال والبلدان  

ج أن المجموعة تتمتع برأس مال جيد الستيعاب معظم الصدمات بشكل  والمخاطر وبيانات العائد. وبشكل عام، تظهر النتائ
 معقول من جراء السيناريوهات المختلفة المدرجة في اختبار التحمل.

 

تشرف اللجنة التنفيذية على إدارة مخاطر التأمين من خالل لجنة المخاطر، ولجنة إعادة التأمين، ولجنة االحتياطي، ومنتدى 
 ستراتيجية ولجنة التدقيق. لكل لجنة من هذه اللجان دور متميز تلعبه في إطار حوكمة المخاطر.   الحسابات الكبيرة واإل

  
مخاطر التأمين هي المخاطر الناشئة عن عدم اليقين حول التجربة الفعلية و/ أو سلوك حامل الوثيقة الذي يختلف اختالفًا  

التأمين. تتضمن حاالت   المتوقع في بداية عقد  النقدية من األقساط  جوهريًا عن  التدفقات  عدم اليقين هذه مقدار وتوقيت 
 والعموالت والمصروفات والمطالبات ونفقات تسوية المطالبات المدفوعة أو المستلمة بموجب عقد.

 

بالنسبة لمحفظة عقود التأمين التي يتم فيها تطبيق نظرية االحتمالية على األسعار والمخصصات، فإن الخطر الرئيسي 
القيمة الذي ي التعويضات عن  الفعلية ومدفوعات  المطالبات  التأمين يتمثل في أن تزيد  المجموعة من خالل عقود  واجه 

المطالبات والتعويضات عن تلك  الذي قد يحدث نتيجة لزيادة تواتر وحجم مدفوعات  التأمين، األمر  المقدرة لمطلوبات 
ي إلى تغير األعداد والمبالغ الفعلية للمطالبات والتعويضات من سنة المقدرة. تعتبر أحداث التأمين أحداثاً عشوائية مما يؤد

 ألخرى عن تلك المقدرة باستخدام األساليب اإلحصائية.
 

إن المخاطر المصاحبة ألي عقد من عقود التأمين تتمثل في احتمالية وقوع الحدث المؤّمن عليه وعدم القدرة على تحديد  
قاً لطبيعة عقد التأمين، فإن هذه المخاطر تعتبر غير مؤكدة وبالتالي ال يمكن توقعها. مبلغ المطالبة الناتجة عن ذلك. ووف

إن العوامل التي تؤدي إلى زيادة شدة مخاطر التأمين تشمل االفتقار إلى تنوع المخاطر من حيث نوع الخطر وحجمه 
 والموقع الجغرافي ونوع النشاط المؤّمن عليه. 
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 )تابع( خاطر التأمين م
 

النسبي في   التغير  المتشابهة ضمن محفظة ما انخفض حجم  أنه كلما زاد عدد عقود التأمين  إلى  السابقة  التجارب  تشير 
يلحق بأي عنصر من   بأي تغير  تأثرها  احتمالية  تقل  تنوعاً  المحفظة األكثر  فإن  ذلك،  إلى  المتوقعة. وباإلضافة  النتائج 

لمجموعة استراتيجية االكتتاب الخاصة بها بما يضمن تنويع أنماط مخاطر التأمين المقبولة  عناصر المحفظة. وضعت ا
  وكذلك فئات هذه المخاطر وتحقيق أكبر قدٍر مالئم من التنوع في المخاطر ويعمل على الحد من تباين النتائج المتوقعة.

 

يبات إعادة التأمين المناسبة واإلدارة الفعالة للمطالبات.  تقوم المجموعة بإدارة المخاطر من خالل استراتيجيتها للتأمين وترت
تهدف استراتيجية االكتتاب لضمان تنوع مخاطر التأمين على نحو مالئم من حيث نوع وحجم الخطر وقطاع العمل والموقع 

 الجغرافي. هناك شروط لالكتتاب تضمن تطبيق معايير مناسبة الختيار الخطر.
 

 : 2020ديسمبر  31و 2021ديسمبر  31مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين كما في فيما يلي توزيع 
 

  2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم  

     مطلوبات عقود التأمين 

 4,382,374  4,210,037  اإلمارات العربية المتحدة

دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق األوسط  
 األخرى

 

356,565  365,405 

  4,566,602  4,747,779 

     

     موجودات عقود إعادة التأمين 

 2,623,959  2,438,103  اإلمارات العربية المتحدة

دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق األوسط  
 األخرى

 
261,863  267,961 

  2,699,966  2,891,920 

 
 تواتر المطالبات وشدتها 

 

للمجموعة عدم تجديد وثائق التأمين وإعادة تسعير المخاطر وفرض الخصومات ورفض دفع أي مطالبات احتيالية.  يحق  
يحق للمجموعة كذلك بموجب عقود التأمين مالحقة األطراف األخرى لدفع بعض أو جميع التكاليف )مثل الحلول(. وعالوة  

 أي منطقة واحدة وفي أي نشاط واحد. على ذلك، تحد استراتيجية المجموعة من إجمالي التعرض في 
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 )تابع( مخاطر التأمين 

 

 مصادر التقديرات غير المؤكدة لمدفوعات المطالبات المستقبلية
 

التنازل   المطالبات، صافية من قيمة  المزمع تكبدها في تسوية  المباشرة  المصاريف  للمطالبات  التقديرية  التكلفة  تتضمن 
المتوقعة والمبالغ المستردة األخرى. تضطلع المجموعة باتخاذ جميع اإلجراءات المعقولة للتأكد من إلمامها بكافة المعلومات 
المناسبة بخصوص التعرضات لمخاطر المطالبات. ومع ذلك ونظراً لحالة عدم اليقين التي تكتنف عملية رصد مخصصات  

لة النهائية مختلفة عن االلتزام األصلي المرصود. إن قيمة مطالبات التأمين  المطالبات، فإنه من المرجح أن تكون المحص
   في بعض الحاالت حساسة لمستوى قرارات المحاكم وتطور السوابق القانونية لألمور المتعلقة بالعقد والفعل الضار.

قدراً كبيراً من المعلومات   تتبنى المجموعة، إن أمكن، أساليب متعددة لتقدير المستوى المطلوب للمخصصات، مما يوفر
حول المؤشرات المتأصلة في األحداث التي يجرى توقعها. إن التوقعات الناتجة عن استخدام منهجيات متنوعة تساهم أيضاً  
في تقدير نطاق المحصالت المحتملة. يتم استخدام أسلوب التقييم األكثر مالءمة مع مراعاة خصائص فئات التأمين ومدى  

 ي كل سنة. تطور الحادث ف
 

في المطالبات سوف يؤدي إلى زيادة   %1وبافتراض أن جميع العوامل األخرى ظلت ثابتة، فإن تأثير زيادة / نقصان بنسبة  
 مليون درهم(.  16: 2020مليون درهم ) 15,5نقصان في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ  /

 

 على شركة التأمين التابعة للمجموعة 19-تأثير كوفيد
 

كوفيد أثر  بتقييم  التابعة"(  )"الشركة  للبنك  التابعة  التأمين  شركة  والمطالبات   19-قامت  األعمال،  استمرارية  على 
(، وانخفاض 11واالحتياطيات، وبيئة الرقابة، ومخاطر االئتمان، والقيمة العادلة لالستثمارات العقارية )راجع اإليضاح  

 المطفأة، والسيولة والمالءة كما هو موضح أدناه. قيمة االستثمارات المالية المقاسة بالتكلفة
 

من موظفيها كجزء من مبادرة إدارة استمرارية األعمال لضمان    %95قامت الشركة التابعة بتمكين االتصال عن بعد لنسبة  
ئها عبر العديد  عدم انقطاع خدمة العمالء والعمليات. وقد أدى ذلك إلى تقديم الشركة التابعة التزامات بمستوى الخدمة لعمال

 من مجاالت األعمال.
 

كوفيد بسبب  األعمال  وقف  ومطالبات  الصحية  الرعاية  مطالبات  في  زيادة  رئيسي  بشكل  التابعة  الشركة  . 19-الحظت 
. وكان التأثير  2021ديسمبر    31وتراقب الشركة التابعة تجربة الخسارة وعززت احتياطاتها الفنية بشكل مناسب كما في  

 ى الحياة ضئيالً كما في نهاية السنة. على التأمين عل
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 )تابع( مخاطر التأمين 
 

 على شركة التأمين التابعة للمجموعة 19-تأثير كوفيد
 

الوباء 2019منذ   مخاطر  على  بناًء  المال  رأس  وحدود  المخاطر  لتحمل  قوياً  عمل  إطار  التابعة  الشركة  طّورت   ،
المنتهية في   للسنة  التحمل  المجموعة بتحديث سيناريوهات  قامت  بالمخاطر.  المتعلقة  التحمل األخرى    31وسيناريوهات 

انتظاماً على شركات إعادة  19-. وبعد دراسة تأثير كوفيد2021ديسمبر   التابعة بإجراء مراجعات أكثر  الشركة  ، قامت 
قاييس المالية، والتوقعات االئتمانية لألطراف المقابلة والتغييرات في هياكلها،  التأمين فيما يتعلق بالتصنيفات االئتمانية، والم

-إن وجدت. كما قامت الشركة التابعة بتحديث قائمة ضمانات شركات إعادة التأمين الخاصة بها من أجل مراعاة تأثير كوفيد
 ".Aمين المصنفة على درجة " % من ضمانات إعادة التأ90. وتحتوي قائمة الضمانات الحالية على أكثر من 19

 

وفي موازاة ذلك، ما زالت الشركة التابعة تملك آليات فعالة للتحصيل ومراقبة االئتمان. عالوة على ذلك، أدى تبني الشركة  
التابعة المستمر للتطوير والتحسين القائم على األتمتة من أجل تعزيز العمليات والضوابط االئتمانية إلى إدارة فعالة للذمم  
المدينة. وبالتالي، وعلى الرغم من الظروف االقتصادية غير المستقرة، ما زالت الشركة التابعة تملك آليات فعالة للتحصيل  

. وقد ساهمت اإلجراءات التي تم اتخاذها في إعداد حساب مسيطر وسليم للذمم 2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
 .      2021سمبر دي 31المدينة خالل السنة المنتهية في  

 

وبالمثل، تم تقييم المحفظة االستثمارية للشركة التابعة المقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة 
الفعال مع مدخالت محدثة كما في تاريخ التقرير، وبناًء على النتائج اتخذت المجموعة مخصصات كافية لخسائر انخفاض  

 القيمة.
 

ت الشركة التابعة بتقييم محفظة استثمارات األسهم غير المدرجة مقابل أحدث المدخالت المتاحة. وعليه، تعتقد الشركة  قام
الحالية كما في   السوق  المدرجة تعكس ظروف  استثمارات األسهم غير  لكل من  المبلغ عنها  العادلة  القيم  أن    31التابعة 

 . 2021ديسمبر 
 

التابعة قوياً. عالوة على ذلك، أجرت الشركة التابعة اختبارات التحّمل لتقييم مرونة امتثالها   ال يزال مركز السيولة للشركة 
الشركة   الوضع، ستواصل  استمرار تطور  الصدمات. ومع  تأثير  النظر في  أيًضا بعد  قوية  المالية، والتي تظل  للمالءة 

 التابعة مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ اإلجراءات الالزمة. 
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 مخاطر االمتثال

إلى اإلضرار   المعمول بها مما يؤدي  القوانين واللوائح  مخاطر االمتثال هي مخاطر عدم إجراء نشاط بما يتماشى مع 
المسؤول عن   المجموعة مخاطر االمتثال من خالل قسم االمتثال  المالية. تدير  مراقبة االمتثال بالسمعة و/ أو الخسائر 

  للقوانين واللوائح عبر المواقع المختلفة التي تعمل فيها المجموعة. 

والتي تتضمن السودان يمكن التاريخية  ، أدرك البنك أن بعض أنشطة معالجة الدفعات بالدوالر األمريكي  2015في عام  
ن البنك بشكل استباقي مع الجهات التنظيمية أن تكون قد انتهكت قوانين العقوبات األمريكية السارية في ذلك الوقت. تعاو

التي أجريت قبل  المعامالت  للمساعدة في مراجعة هذه  قانونيين خارجيين  اإلماراتية واألمريكية وقام بتعين مستشارين 
ك ، قدم البن2018، بما في ذلك االمتثال لقوانين العقوبات األمريكية وعمليات االمتثال الخاصة به. وفي عام  2009مارس  

 رسميًا نتائج المراجعة إلى الجهات التنظيمية في اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة.
 

في  و  الهيئات  أنهت بعض المنتهية  السنة  أي عقوبات. وخالل  دون فرض  األمريكية مراجعاتها  التنظيمية   31الجهات 
إلى تسوية مع2021ديسمبر   المالية بوالية نيويورك  و  مكتب مراقبة األصول األجنبية    ، توصل البنك  الخدمات  دائرة 

مليون دوالر أمريكي إلى    100ومجلس محافظي االحتياطي الفيدرالي. وكجزء من التسوية، وافق البنك على دفع مبلغ  
  دائرة الخدمات المالية والتي تم رصد مخصص له بالكامل في هذه البيانات المالية الموحدة.

 

وال تزال المحادثات جارية مع إحدى الهيئات األمريكية حول نفس الموضوع، وبناًء على المشورة القانونية، فمن المبكر 
. وتقوم المجموعة، بةأو مقدار هذه العقو  ة أخرىفي هذه المرحلة تحديد ما إذا كان من المحتمل أن يتعرض البنك ألية عقوب

لمخاطر واالعتراف بالمخصصات المطلوبة، بالتشاور مع مستشارها القانوني، على أساس مستمر، بتحديد وتقييم هذه ا
 . 3وفقًا للسياسة المحاسبية للمخصصات كما هو مبين في اإليضاح 
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 قياسات القيمة العادلة
 

معاملة منتظمة بين المشاركين في القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في  
السوق في تاريخ القياس بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام أسلوب تقييم آخر. 
وعند تقدير القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تأخذ المجموعة في االعتبار خصائص األصل أو االلتزام وما إذا كان هؤالء 

 مشاركون في السوق يأخذون تلك الخصائص في االعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس. ال
 

وباإلضافة إلى ذلك، وألغراض إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة في المستوى األول أو الثاني أو 
القيمة العادلة جديرة بالمالحظة ومدى أهمية هذه المعطيات في قياس    الثالث استناداً إلى أي درجة تكون فيها معطيات قياس

 القيمة العادلة في مجملها، كما يلي:
 

معطيات المستوى األول هي األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات  •
 المتطابقة التي يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس.

 

معطيات المستوى الثاني هي المعطيات األخرى، بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول، الجديرة  •
   بالمالحظة بالنسبة لألصل أو االلتزام، سواًء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

 

 معطيات المستوى الثالث وهي المعطيات غير الجديرة بالمالحظة لألصل أو االلتزام.  •
 

 لتقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة أساليب ا
 

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية باستخدام أساليب التقييم واالفتراضات التي تماثل تلك المستخدمة  
   .2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 بالقيمة العادلة على أساس متكررالقيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة المقاسة 
 

تقاس بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة عند نهاية فترة التقرير. ويبين الجدول اآلتي معلومات حول كيفية تحديد القيم  
 العادلة لهذه الموجودات المالية: 
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 )تابع(  قياسات القيمة العادلة
 

 موجودات مالية أخرى
 القيمة العادلة كما في 

التسلسل الهرمي  
 والمعطيات الهامة أساليب التقييم  للقيمة العادلة 

المعطيات الهامة غير  
 الجديرة بالمالحظة 

عالقة المعطيات غير الجديرة  
 بالمالحظة بالقيمة العادلة 

  
2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة من  
 خالل الربح أو الخسارة 

  
 

          

 ال ينطبق  ال يوجد  أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة المستوى األول  19,431  257,064 استثمارات دين مدرجة 

 ال ينطبق  ال يوجد  أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة المستوى األول  6,719  37,668 استثمارات أسهم مدرجة 

 1,291,065 استثمارات دين غير مدرجة 

 

 ال ينطبق  ال يوجد  المعاملة المماثلة األخيرة في السوق على أساس   المستوى الثاني  796,240

 686,534 صناديق مشتركة وأخرى 
 

 ال ينطبق  ال يوجد  أسعار العرض في السوق الثانوية.  المستوى الثاني  629,865

 1,113 استثمارات أسهم غير مدرجة 

 

 المستوى الثالث  1,112

طريقة تقييم صافي الموجودات نتيجة لعدم توفر  
معلومات السوق والمعلومات المالية المقارنة. تم  

تحديد صافي قيمة الموجودات بناء على أحدث  
 المعلومات المالية المدققة/ التاريخية المتاحة. 

 صافي قيمة الموجودات 
كلما ارتفع صافي قيمة الموجودات  

للشركات المستثمر فيها، ارتفعت  
 القيمة العادلة. 

 2,273,444  1,453,367     
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 )تابع( قياسات القيمة العادلة  
 

 القيمة العادلة كما في  موجودات مالية أخرى

التسلسل الهرمي  
 أساليب التقييم والمعطيات الهامة  للقيمة العادلة 

المعطيات الهامة غير  
 الجديرة بالمالحظة 

عالقة المعطيات غير الجديرة  
 بالمالحظة بالقيمة العادلة 

  
2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

         موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 المستوى األول  459,821  577,857 استثمارات أسهم مدرجة 
أسعار العرض المدرجة في سوق  

 نشطة 
 ال ينطبق  ال يوجد 

 المستوى الثالث  560,592  559,930 استثمارات دين غير مدرجة 
على أساس المعاملة المماثلة األخيرة  

 في السوق 
 ال ينطبق  ال يوجد 

 المستوى األول  5,910,374  12,920,789 استثمارات دين مدرجة 
أسعار العرض المدرجة في سوق  

 نشطة 
 ال ينطبق  ال يوجد 

 المستوى الثالث  54,949  53,589 استثمارات أسهم غير مدرجة 

معامالت البيع القابلة للمقارنة مع  
تعديالت مناسبة والتدفقات النقدية  

المخصومة وللموجودات غير  
الجوهرية للغاية، وصافي الموجودات  

 وفقاً للبيانات المالية. 

. التعديل للمعامالت  1
 المماثلة. 

 . سعر الفائدة 2

. التغيرات في التعديل  1
لمعامالت البيع المماثلة سوف  
تؤثر تأثيراً مباشراً على القيمة  

 العادلة. 
 
. التغيرات في سعر الفائدة  2

للتدفقات النقدية المخصومة  
سوف تؤثر تأثيراً مباشراً على  

 حساب القيمة العادلة. 

 ال ينطبق  ال يوجد  الثانوية. أسعار العرض في السوق  المستوى الثاني  -  55,514 صناديق مشتركة وأخرى 

 14,167,679  6,985,736     

        

  16,441,123  8,439,103         
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أي   ينبغي تصنيفها ضمن  السنة. كما ال توجد أي مطلوبات مالية  المستويات خالل  بين  مستوى من  ال توجد تحويالت 
  المستويات المذكورة في الجدول أعاله.

 

   كانت الحركة في الموجودات المالية بالمستوى الثالث بسبب فروق أسعار الصرف والتغيرات في القيمة العادلة.
 

 الثتسوية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في المستوى الث
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 245  1,112 يناير 1في 
 2,505  - مشتريات 
 ( 1,646)  - استبعادات 

 8  1 التغير في القيمة العادلة 

 1,112  1,113 ديسمبر 31في 

 

 الشامل اآلخر في المستوى الثالث تسوية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 625,286  615,541 يناير 1في 
 -  7,933 مشتريات 

 ( 10,215)  ( 1,118) استبعادات / استحقاقات 
 470  ( 8,837) التغير في القيمة العادلة 

 615,541  613,519 ديسمبر 31في 

 

األرباح   أدوات حقوق  تتعلق جميع  المدرجة في  غيـر  باالستثمارات  الموحد  الشامل  الدخل  بيان  المدرجة في  والخسائر 
 الملكية المحتفظ بها في نهاية فترة التقرير، وتم إدراجها كتغيرات في "احتياطي إعادة تقييم استثمارات".
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 القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
 

باستثناء ما ورد في الجدول التالي، تعتقد اإلدارة أن القيم الدفتـرية للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة في  
العادلة ألنها تمتاز في جوهرها بطبيعة قصيرة األجل وتحمل أسعار الفائدة السائدة في  البيانات المالية الموحدة تقارب قيمها  

 السوق. 
 

 القيمة العادلة   

 

 القيمة  
  الدفترية 

 المستوى
  األول

المستوى 
  الثاني 

المستوى 
 المجموع  الثالث 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
          2021ديسمبر  31

          الموجودات المالية: 

موجودات مالية أخرى  
 10,471,560  1,385,285  1,944,036  7,142,239  10,302,332 مقاسة بالتكلفة المطفأة 

          

          2020ديسمبر  31

          الموجودات المالية: 

موجودات مالية أخرى مقاسة  
 11,326,128  2,169,181  1,556,552  7,600,395  11,000,654 بالتكلفة المطفأة 

 

 القيمة العادلة   
 القيمة   

 الدفترية 
 المستوى 

 األول
المستوى  

 الثاني 
المستوى  

 الثالث 
 

 المجموع
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
          2021ديسمبر  31

          المطلوبات المالية

 7,329,990  2,070,100  -  5,259,890  7,315,119 سندات متوسطة األجل

          

          2020ديسمبر  31

          المطلوبات المالية

 9,691,702  4,133,034  -  5,558,668   9,616,042 سندات متوسطة األجل
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   تحليل حساسية القيمة العادلة
 

ديسمبر   31و  2021ديسمبر    31كما في    %1يوضح الجدول التالي مدى حساسية القيم العادلة للزيادة أو النقص بنسبة  
2020 : 

 

 
المدرج في بيان األرباح أو الخسائر 

  الموحد

 المدرج في 
 بيان الدخل الشامل الموحد

 تغير سلبي   تغير إيجابي   تغير سلبي   تغير إيجابي  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        2021ديسمبر  31

موجودات مالية أخرى مقاسة  
 بالقيمة العادلة 

 

  22,734  

 

  (22,734 )  

 
141,677  

 
 (141,677 ) 

 ( 585)  585  ( 6)  6 مشتقات 

        

        2020ديسمبر  31

موجودات مالية أخرى مقاسة  
 ( 69,857)  69,857  ( 14,534)  14,534 بالقيمة العادلة 

 ( 636)  636  ( 1,560)  1,560 مشتقات 
 

إن غالبية األدوات المالية المشتقة هي أدوات متقابلة، وعليه فإن أي تغيـر في القيمة العادلة للمشتقات ينتج عن تغيـرات في  
   سيكون تأثيره غيـر هام على بيان األرباح أو الخسائر الموحد أو بيان الدخل الشامل الموحد. مدخالت األسعار  

 

 الموجودات األجنبية المقيدة  44
 

مليون درهم   218تحتفظ بعض فروع البنك العاملة خارج دولة اإلمارات العربية المتـحدة بصافي موجودات يعادل مبلغ  
النقد   213:  2020ديسمبر    31)  2021ديسمبر    31كما في   الموجودات ألنظمة مراقبة  مليون درهم(، وتخضع هذه 

 األجنبي في البلدان التي تعمل فيها تلك الفروع.

 

 األحداث الالحقة 45
 

المدرجة في   المبالغ  لها تأثير جوهري على  المالي كان يمكن أن يكون  المركز  لتاريخ بيان  لم تظهر أي أحداث الحقة 
 . 2021ديسمبر   31ية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في البيانات المال

 

 اعتماد البيانات المالية الموحدة 46
 

يناير    31  ووافق على إصدارها بتاريخ   2021ديسمبر    31اعتمد مجلس اإلدارة هذه البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
2022 . 
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