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 االستثمار ش.م.عبنك 

 11  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 88إلى  16اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 بيان األرباح أو الخسائر الموحد

 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

  2020  2019 

 ألف درهم  ألف درهم إيضاح 

     اإليرادات التشغيلية
 492,528   347,827  16 إيرادات الفوائد 

 ( 292,056)  (233,220) 16 مصاريف الفوائد

 200,472   114,607   صافي إيرادات الفوائد

     

 122,952   85,551  17 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 11,472   8,023   صافي اإليرادات من العمالت األجنبية

 ( 30,059)  (20,968) 18 اإليرادات / )الخسائر( األخرى

 304,837   187,213   مجموع اإليرادات التشغيلية 

     

     المصاريف التشغيلية

 ( 250,114)  (180,451) 19 مصاريف عمومية وإدارية

 ( 250,114)  (180,451)  مجموع المصاريف التشغيلية

     

 54,723   6,762   األرباح التشغيلية قبل خسارة االنخفاض في القيمة

     

 ( 634,085)  (363,074) 20 صافي خسارة االنخفاض في القيمة

     

 ( 579,362)  (356,312)  خسارة السنة

     

 ( 0.182)  (0.112) 21 خسارة السهم الواحد )درهم إماراتي(
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 12  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 88إلى  16اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد 
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 2020  2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 ( 579,362)  (356,312) خسارة السنة

    الخسارة / الربح الشامل اآلخر:

    بنود لن يُعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة:

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  

 3,164   (19,858) الدخل الشامل اآلخر 

 3,164   (19,858) يُعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارةمجموع البنود التي لن 

 ( 576,198)  (376,170) مجموع الخسارة الشاملة للسنة
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  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رأس

  المال

 تخفيض 

  السهم

 احتياطي 

   قانوني

 احتياطي 

   خاص

 احتياطي القيمة

  العادلة

 خسائر 

 المجموع   متراكمة

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

              

 747,185   (1,625,301)  ( 117,015)  450,688  450,688  -   1,588,125 2019يناير  1الرصيد في  

 1,115,000   -   -   -  -  ( 477,857)  1,592,857 ( 15إصدار أسهم )راجع إيضاح 

 3,180,982  (477,857 )  450,688  450,688  (117,015 )  (1,625,301)   1,862,185 

              مجموع الخسارة الشاملة

 ( 579,362)  ( 579,362)  -   -  -  -   - خسارة السنة

              الربح الشامل اآلخر

التغيرات في القيمة العادلة  

للموجودات المالية المقاسة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل  

 -   - اآلخر

 

-  -   3,164   -   3,164 

 3,164   -   3,164   -  -  -   - مجموع الدخل الشامل اآلخر

تحويل خسارة من استبعاد استثمارات 

حقوق الملكية بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح 

 -   - المحتجزة

 

-  -   10,121  (10,121 )   - 

 1,285,987   (2,214,784)  ( 103,730)  450,688  450,688  ( 477,857)  3,180,982 2019ديسمبر  31الرصيد في 
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  )تابع( بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

 

  رأس

  المال

 تخفيض 

  السهم

 احتياطي 

   قانوني

 احتياطي 

   خاص

 احتياطي القيمة

  العادلة

 خسائر 

 المجموع  متراكمة 

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

              

 1,285,987   (2,214,784)  (103,730)  450,688   450,688   (477,857)  3,180,982 2020يناير  1الرصيد في  

 ( 356,312)  ( 356,312)  -   -   -   -   - خسارة السنة

              

              الربح / )الخسارة( الشاملة األخرى

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات 

المالية المقاسة بالقيمة العادلة من  

 -   - خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

 -   -  (19,858 )   -  (19,858 ) 

تحويل خسارة من استبعاد استثمارات 

حقوق الملكية بالقيمة العادلة من  

خالل الدخل الشامل اآلخر إلى  

 -   - األرباح المحتجزة

 

 -   -   82,419  (82,419 )   - 

مجموع الربح / )الخسارة( الشاملة  

 -   -  األخرى

 

 -   -   62,561  (82,419)  (19,858) 

واالحتياطي  القانونيتحويل االحتياطي 

الخاص إلى الخسائر المتراكمة 

 -   - (15)راجع إيضاح 

 

(450,688 )  (450,688 )   -   901,376   - 

 909,817   (1,752,139)  (41,169)  -   -   (477,857)  3,180,982 2020ديسمبر  30يد في الرص
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 بيان التدفقات النقدية الموحد
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

  2020  2019 

 ألف درهم  ألف درهم إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 ( 579,362)  (356,312)  خسارة السنة

     تعديالت:

 24,098   12,268   استهالك

 ( 1,139)  (12,395)   صافي الربح من استثمارات في أوراق مالية

 68,466   60,610   تملّكهاخسارة القيمة العادلة على عقارات معاد 

 634,085   363,074    صافي خسارة االنخفاض في القيمة

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات 

 146,148   67,245   والمطلوبات التشغيلية

 82,623   157,083   التغير في االحتياطيات المحتفظ بها لدى المصرف المركزي

 1,128,085   807,480   التغير في القروض والسلفيات للعمالء

 132,400   123,375   التغير في الموجودات األخرى

 (35)  388,321   التغير في المبالغ المستحقة إلى البنوك

 (1,614,367)  (2,758,657)   التغير في ودائع العمالء

 ( 130,950)  (224,194)  التغير في المطلوبات األخرى

 ( 256,096)  (1,439,347)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 ( 5,151)  (5,811)  شراء ممتلكات ومعدات

 ( 110,565)  (330,570)  شراء استثمارات في أوراق مالية

 9,108   462,023   استرداد في استثمارات في أوراق ماليةمتحصالت من بيع / 

 ( 741)  -   متحصالت من بيع استثمارات عقارية

 ( 107,349)  125,642   صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية 

     

 ( 363,445)  (1,313,705)  صافي النقص في النقد وما في حكمه 

 2,265,918   1,902,473   يناير 1حكمه في النقد وما في 

 1,902,473   588,768  22 ديسمبر 31النقد وما في حكمه في 
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 الوضع القانوني واألنشطة  1
 

  1975بنك االستثمار ش.م.ع )"بنك االستثمار" أو "البنك"( هو شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة. يقع العنوان    بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو

 ، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.1885المسجل للبنك في شارع الزهراء، ص. ب. 

 

ويتمثل حصل بنك االستثمار على ترخيص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لمزاولة األنشطة البنكية، 

النشاط الرئيسي للبنك في تقديم الخدمات البنكية للشركات واألفراد من خالل شبكة فروعه الكائنة في الشارقة ودبي وأبوظبي. 

كما يزاول البنك األنشطة البنكية من خالل فرعه في بيروت بلبنان )"الفرع"( المرخص من مصرف لبنان )"مصرف لبنان  

 ة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.المركزي"(. إن أسهم البنك مدرج

 

لدى البنك شركة تابعة مملوكة له بالكامل "ألفا للخدمات المالية م.م.ح" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المنطقة 

 الحرة لمطار الشارقة الدولي لتقديم خدمات الدعم للبنك.

 

المعدّل لبعض أحكام القانون االتحادي   2020( لسنة 26ة رقم ) تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحد

، وقد دخلت  2020سبتمبر  27والمتعلق بالشركات التجارية بتاريخ  2015( لسنة 2لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

تطلبات الخاصة بها بحد . إن الشركة بصدد مراجعة األحكام الجديدة وستطبق الم2021يناير    2التعديالت حيز التنفيذ بتاريخ  

 أقصاه سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ.

 

البنك وشركته التابعة )يُـشار إليهما معاً باسم  2020ديسمبر  31تشمل البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

 "المجموعة"(. 
 

  إعادة هيكلة رأس المال والسيولة 2
 

 ووضع السيولة رأس المال 
 

بسبب بيئة االقتصاد الكلي الضعيفة وتدهور القطاعات الرئيسية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ولبنان، قام البنك بتسجيل 

)بما في ذلك انخفاض قيمة الودائع المودعة لدى   2020مليار درهم في  0.4صافي مخصصات انخفاض في القيمة بمبلغ 

مع   2020ديسمبر  31مليار درهم كما في  0.9ذلك، انخفض مجموع حقوق الملكية للبنك إلى مصرف لبنان(. ونتيجة ل

، أي أقل من الحد األدنى التنظيمي لمصرف اإلمارات العربية المتحدة %10.24انخفاض معدل كفاية رأس المال للبنك إلى 

هد البنك انخفاًضا في السيولة. وقد تم إطالع . باإلضافة إلى ذلك، ونتيجة النخفاض مستوى الودائع، ش%11.5المركزي وهو  

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي على هذا األمر، وعرض المصرف المركزي توفير تسهيل ائتماني احتياطي إذا 

 لزم األمر.

 

 الرسملة 
 

حصة مسيطرة بنسبة ، أبرمت حكومة الشارقة اتفاقية استثمار مع البنك، استحوذت بموجبها على 2018ديسمبر  13في 

في البنك من خالل "استثمار استراتيجي". وفي إطار االتفاقية، تعهدت الحكومة باالكتتاب في حقوق إصدار أسهم   50.1%

ديسمبر   31درهم للسهم. تم تمديد هذه االتفاقية حتى    0.7مليار درهم ليتم إصدارها بسعر مخفض قدره    0.8بقيمة تصل إلى  

تاريخ الموافقة على هذه البيانات المالية، لم تقم حكومة الشارقة باالكتتاب في حقوق إصدار األسهم. ، ومع ذلك، كما في  2020

 وبصفتها المساهم األكبر في البنك، تواصل حكومة الشارقة تنسيق الجهود لدعم تعزيز قاعدة رأس مال البنك.
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 )تابع( السيولة وتعزيزإعادة هيكلة رأس المال  2

 
  السيولة

 

ديسمبر  31كما في  %1.3إلى  2019ديسمبر  31كما في  %15.5انخفض معدل الموجودات السائلة المؤهلة للبنك من 

. وانخفض مجموع الودائع %7ألقل من الحد األدنى التنظيمي لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي البالغ  2020

، اعتمد البنك 2020. وخالل ديسمبر 2019ديسمبر  31مقارنة مع  2020ديسمبر  31مليار درهم كما في  2.8بمقدار 

 دمه مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.على دعم السيولة من التسهيل االئتماني الذي ق

 

، وأكد الحقًا أنه 2018ديسمبر  16أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في وقت سابق إعالناً صحفياً في 

 سيواصل تقديم الدعم للبنك من خالل توفير تسهيالت السيولة.

 

ق العمل االعتيادي مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، ، أبرم البنك اتفاقية إعادة شراء في سيا2021في مارس  

مليار درهم في إطار دعم   1.6مضمونة باستثمارات محتفظ بها في سندات حكومة الشارقة، مما يتيح للبنك سحب مبلغ 

 السيولة. 

 

مليار درهم.   8بلغ مجموع الودائع ، 2021أبريل  7عالوة على ذلك، قام البنك بزيادة ودائعه بعد نهاية السنة، وكما في 

أبريل   7في  %11.65ونتيجة للتدابير المذكورة أعاله، تحسنت سيولة البنك ووصل معدل الموجودات السائلة المؤهلة إلى 

2021 . 

 

يواصل البنك التركيز على عدد من المبادرات إلدارة السيولة وأرصدة الودائع بما في ذلك جذب الودائع واالحتفاظ بها. 

وبالنظر إلى دعم السيولة الذي يقدمه مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وحكومة الشارقة التزاًما بدعم تعزيز قاعدة 

 رأس مال البنك، يعتقد مجلس اإلدارة واإلدارة أن البنك سيكون لديه القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها.  

 

 البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية.وعليه، فقد تم إعداد هذه  

 

 أساس اإلعداد 3
 

  بيان االلتزام (أ)
 

ت تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية واألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارا

،  2015( لسنة 2من القانون االتحادي رقم ) 302البنك، وفقًا للمادة رقم . ويجب على 2015( لسنة 2العربية المتحدة رقم )

  عقد اجتمع للجمعية العمومية لمناقشة استمرار عمل البنك، خالل ثالثين يوًما من إصدار هذه البيانات المالية.
 

  أساس القياس (ب)
 

  التاريخية، فيما عدا قياس بعض االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة.أُعدت هذه البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة 
 

  العملة الوظيفية وعملة العرض (ج)
 

هذه المعلومات المالية الموحدة معروضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )الدرهم اإلماراتي(، الذي يعد العملة الوظيفية 

 عدد صحيح باآلالف.وعملة العرض للمجموعة، وهي مقربة إلى أقرب 
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 )تابع( أساس اإلعداد 3
 

  استخدام التقديرات واألحكام (د)
 

إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات 

للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج  تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة  

 الفعلية عن هذه التقديرات.

 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها بصورة مستمرة. ويتم االعتراف بالتعديالت التي تطرأ على التقديرات  

 رة مستقبلية تتأثر بهذا التعديل.المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي أي فت

 

المجاالت الهامة التي تنطوي على تقديرات غير مؤكدة أو أحكام هامة عند تطبيق السياسات المحاسبية التي لها التأثير 

 الجوهري األكبر على المبالغ المدرجة في المعلومات المالية الموحدة هي على النحو التالي: 

 
  الماليةتصنيف الموجودات  (1)

 

، تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية بناًء على تقييمات نماذج األعمال التي 9وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

يحتفظ فيها بالموجودات على مستوى المحفظة وما إذا كانت التدفقات النقدية الناتجة من الموجودات تمثل فقط المبالغ األصلية 

إن هذا يتطلب أحكاما خاصة لتقييم كيفية إدارة المجموعة لنموذج أعمالها وبشأن ما إذا كان بند تعاقدي في جميع والفائدة. 

أدوات الدين من نوع معين يخالف معايير سداد المبالغ األصلية وفوائدها ويؤدي إلى تسجيل محفظة هامة بالقيمة العادلة من 

 خالل الربح أو الخسارة. 

 

  رة االئتمانية المتوقعةقياس مخصص الخسا (2)

 

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

الدخل الشامل اآلخر استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني )علی 

 المثال احتمالية عجز العمالء عن السداد والخسائر الناتجة(.سبيل 

 

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

 تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. -

 تحديد المعايير وتعريف التعثر. -

 النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.اختيار  -

تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات/ األسواق وما يرتبط بها من الخسائر  -

 االئتمانية المتوقعة.

 ئتمانية المتوقعة.إنشاء مجموعات من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسارة اال -
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 )تابع( أساس اإلعداد 3
 

 استخدام التقديرات واألحكام )تابع( (د)
 

 القيمة العادلة للمشتقات والسندات غير المدرجة  (3)
 

يتم تحديد القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة في األسواق النشطة باستخدام أساليب التقييم. وعند استخدام أساليب التقييم 

النماذج( لتحديد القيم العادلة، فإنه يتم اختبارها قبل استخدامها ومعايرتها للتأكد من أن المخرجات تعكس البيانات الفعلية )مثل  

وأسعار السوق المقارنة. وإلى الحد الممكن عملياً، ال تستخدم النماذج سوى البيانات التي يمكن مالحظتها، ولكن هناك مجاالت 

اصة ولألطراف المقابلة( والتقلبات واالرتباطات قد تتطلب من اإلدارة وضع تقديرات. وقد تؤثر مثل مخاطر االئتمان )الخ

 التغيرات في االفتراضات حول هذه العوامل على القيم العادلة المبلغ عنها لألدوات المالية.
 

 عقارات ُمعاد تملّكها (4)
 

قييم عقاري خارجي مستقل لديه خبرة حديثة في تقييم عقارات تم تحديد القيمة العادلة للعقارات المعاد تملكها من قبل خبير ت

في مواقع وفئات مماثلة للعقارات التي يجري تقييمها. يقوم خبير التقييم المستقل بتقييم القيمة العادلة لمحفظة العقارات المعاد 

 تملكها لدى المجموعة سنوياً.
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  4
 

  2020يناير  1والتعديالت والتفسيرات السارية على الفترة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في المعايير  4-1

 

تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ  

المالية. ولم يكن لتطبيق هذه المعايير المعدلة، باستثناء ما هو مذكور، أي تأثيـر في هذه البيانات  2020ينايـر  1في أو بعد 

 جوهري على المبالغ المعروضة للسنتين الحالية والسابقة. 

 

ينقح هذا التعديل تعريف النشاط التجاري. وفقاً للتعليقات  - 3التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

س معايير المحاسبة الدولية، يُعتقد أن تطبيق اإلرشادات الحالية معقد للغاية ويؤدي إلى عدد كبير التي تلقاها مجل

 جداً من المعامالت المؤهلة للتصنيف كاندماجات أعمال.

هذه التعديالت على المعيار  - 8والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  •

، "السياسات المحاسبية 8، "عرض البيانات المالية"، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 1المحاسبي الدولي رقم 

والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"، والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية للتقارير المالية األخرى:  

ابتاً لألهمية النسبية في جميع المعايير الدولية للتقارير المالية وإطار المفاهيم للتقارير المالية، ( تستخدم تعريفاً ث1

حول   1( تدرج بعض التوجيهات في المعيار المحاسبي الدولي رقم 3( توضح تفسير تعريف األهمية النسبية، 2

 المعلومات غير الهامة.

والمعيار الدولي للتقارير   39والمعيار المحاسبي الدولي رقم    9الية رقم  التعديالت على المعيار الدولي للتقارير الم •

توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق بإصالح   -.إصالح المعدل المعياري لسعر الفائدة  - 7المالية رقم  

الح سعر الفائدة السائد المعدل المعياري لسعر الفائدة. تتعلق اإلعفاءات بحسابات التحوط ويتمثل تأثيرها في أن إص

بين البنوك )إيبور( يجب أال يتسبب عموًما في إنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك، ينبغي االستمرار في تسجيل أي 

عدم فعالية تحوط في بيان الدخل. وبالنظر إلى الطبيعة الواسعة للتحوطات التي تنطوي على عقود إيبور، فإن  

يع الصناعات. قامت المجموعة بتطبيق اإلعفاء من التحوط المتاح بموجب اإلعفاءات ستؤثر على الشركات في جم

 التعديالت.
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 )تابع( 2020يناير  1المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية على الفترة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في  4-1
 

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية إطاراً مفاهيمياً معدالً سيتم استخدامه في    -  المفاهيميالتعديالت على اإلطار   •

 قرارات وضع المعايير بأثر فوري. وتشمل التغييرات الرئيسية:

 

 زيادة أهمية الرقابة في سياق الهدف من التقارير المالية.  -

 إعادة إرساء االحتراز كعنصر من عناصر الحياد. -

 الكيان المقدم للتقارير، والذي قد يكون كيانًا قانونيًا أو جزًءا من كيان ما.تحديد  -

 مراجعة تعريفات األصل وااللتزام. -

 إزالة شرط االحتمال لالعتراف وإضافة إرشادات بشأن عدم االعتراف. -

 إضافة توجيهات حول أسس القياس المختلفة. -

داء الرئيسي وأنه، من حيث المبدأ، ينبغي إعادة تدوير اإلشارة إلى أن عنصر الربح أو الخسارة هو مؤشر األ -

 اإليرادات والمصاريف في الدخل الشامل اآلخر عندما يعزز ذلك من الدقة أو التمثيل العادل للبيانات المالية. 

 

طار  لن يتم إجراء أي تغييرات على أي من المعايير المحاسبية الحالية. ومع ذلك، فإن الكيانات التي تعتمد على اإل

في تحديد سياساتها المحاسبية للمعامالت أو األحداث أو الظروف التي لم يتم التعامل معها بطريقة أخرى بموجب 

. سوف تحتاج هذه الكيانات إلى النظر 2020يناير  1المعايير المحاسبية ستحتاج إلى تطبيق اإلطار المعدل من 

 وجب اإلطار المعدل.فيما إذا كانت سياساتها المحاسبية ال تزال مناسبة بم

 

-امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد -، "عقود اإليجار" 16التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

(، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. قد تتخذ هذه االمتيازات 19-نتيجة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد - 19

، نشر مجلس 2020مايو  28المؤقت عن السداد وتأجيل دفعات اإليجار. في  أشكااًل متنوعة، بما في ذلك التوقف

الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية  16معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يجار. يمكن للمستأجرين هو تعديل لعقد اإل  19-للمستأجرين لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس كوفيد

اختيار حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة االحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت على عقد اإليجار. في كثير من 

الحاالت، سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات إيجار متغيرة في الفترة )الفترات( التي يحدث فيها الحدث أو  

ولكن يمكن تطبيقه   2020يونيو    1عات. يسري التعديل على الفترات التي تبدأ في  الحالة التي تؤدي إلى تخفيض الدف

 على الفور. إن تأثير التعديل غير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
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 2020يناير  1السارية على الفترة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في أو بعد المعايير والتعديالت والتفسيرات  4-2

 

لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية التالية الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ 

 حتى تاريخه:

 

 

 الجديدة والمعدلةالمعايير الدولية للتقارير المالية 

  سارية المفعول

  للفترات السنوية

 التي تبدأ في أو بعد

، أنهى مجلس 2017مايو  18في  - ، "عقود التأمين"17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

معايير المحاسبة الدولية مشروعه الطويل لوضع معيار محاسبي حول عقود التأمين وأصدر  

محل المعيار  17"عقود التأمين". يحل المعيار الدولي رقم  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

د من الممارسات. سيؤدي المعيار الدولي والذي يسمح حالياً بالعدي 4الدولي للتقارير المالية رقم 

إلى تغيير كبير في المحاسبة لدى جميع المنشآت التي تصدر عقود تأمين وعقود استثمار   17رقم 

يناير  1تشمل ميزة المشاركة االختيارية. ينطبق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  15ناً مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ويسمح بالتطبيق المبكر إذا كان متزام 2023

 "األدوات المالية".  9"اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

نموذج قياس حالياً حيث يعاد قياس التقديرات في كل فترة تقرير.  17يتطلب المعيار الدولي رقم  

تدفقات النقدية المخصومة المرجحة باالحتماالت وتعديل للمخاطر ويعتمد القياس على أسس ال

وهامش الخدمة التعاقدي الذي يمثل أرباح العقد غير المكتسبة. وهناك أسلوب تخصيص مبّسط 

لألقساط يُسمح به للمطلوبات على مدار فترة التغطية المتبقية إذا أتاح هذا األسلوب طريقة قياس 

موذج العام أو إذا كانت فترة التغطية تمتد لسنة أو أقل. ومع ذلك، يجب غير مختلفة جوهرياً عن الن

قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد على العناصر االساسية للتدفقات النقدية المخصومة والمعدلة  

 بالمخاطر والمرجحة باالحتماالت.

 

 2023يناير  1

 -  ، "عرض البيانات المالية" تصنيف المطلوبات1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  

، "عرض البيانات 1توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  

 المالية" أن المطلوبات تصنف إما كمطلوبات متداولة أو غير متداولة، اعتمادًا 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 المعيار 

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

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

 2022يناير  1
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 )تابع(

 

، 16، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 3تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

، وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقارير 37والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 16، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9المالية رقم 

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

حول اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية دون تغيير المتطلبات  3الدولي للتقارير المالية رقم 

 المحاسبية لعمليات اندماج األعمال.

"الممتلكات والمنشآت والمعدات" على   16تحظر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

الشركة أن تقتطع من تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات المبالغ المستلمة من بيع األصناف 

المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل الستخدامه المقصود. وبدالً من ذلك، ستعترف الشركة 

 بمتحصالت البيع والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة. 

"المخصصات والمطلوبات المحتملة   37حدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ت

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

 سيكون خاسًرا.

"األدوات  9ية رقم تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المال

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

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

 2022يناير  1

، والمعيار المحاسبي الدولي 9ي للتقارير المالية رقم تعديالت المرحلة الثانية على المعيار الدول

، 4، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 39رقم 

 إصالح معدل الفائدة المعياري )إيبور( - 16والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

القضايا التي تنشأ عن تنفيذ  2020أغسطس  27في  تعالج تعديالت المرحلة الثانية التي صدرت

اإلصالحات، بما في ذلك استبدال معيار واحد بآخر بديل. لألدوات التي ينطبق عليها قياس التكلفة 

المطفأة، تتطلب التعديالت من الكيانات، كوسيلة عملية، المحاسبة عن التغيير في أساس تحديد  

الح سعر الفائدة السائد بين البنوك )إيبور( عن طريق تحديث التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إص

من المعيار الدولي للتقارير  5-4-5معدل الفائدة الفعلي باستخدام التوجيهات الواردة في الفقرة ب

. ونتيجة لذلك، ال يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر فورية. تنطبق هذه الطريقة  9المالية رقم 

ذا التغيير وفقط بالقدر الضروري كنتيجة مباشرة إلصالح إيبور وعندما العملية فقط على مثل ه

يكون األساس الجديد مكافئ اقتصاديًا لألساس السابق. يتعين على شركات التأمين التي تطبق 

أيًضا تطبيق نفس الوسيلة العملية. تم  9اإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

أيًضا ليتطلب من المستأجرين استخدام وسيلة عملية   16لدولي للتقارير المالية رقم تعديل المعيار ا

مماثلة عند المحاسبة عن تعديالت عقود اإليجار التي تغير أساس تحديد دفعات اإليجار المستقبلية 

 نتيجة إلصالح اإليبور )على سبيل المثال، عند ربط دفعات اإليجار بمعدل اإليبور(.

 2021يناير  1

 

تقوم المجموعة حاليا بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية المستقبلية وتعتزم تطبيقها، حيثما 

يكون مالئماً، عندما تصبح سارية المفعول. ليس هناك معايير أخرى جديدة ذات صلة قابلة للتطبيق أو تعديالت على المعايير 

تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية قد تم إصدارها ولكنها ال تسري للمرة المنشورة أو 

وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية  2020يناير  1األولى على السنة المالية للبنك التي تبدأ في 

 للبنك.
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  السياسات المحاسبية 4-3
 

 الموجودات والمطلوبات المالية 4-3-1
 

  طرق القياس (أ)
 

 التكلفة المطفأة ومعدل الفائدة الفعلي (1)
 

تتمثل التكلفة المطفأة في المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي، ناقصاً المسدد من المبلغ 

ً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين ذلك المبلغ المبدئي ومبلغ األصلي،  زائداً أو ناقصا

 االستحقاق، وللموجودات المالية المعدلة بأي مخصص للخسارة. 

 

قدرة خالل العمر المتوقع إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية الم

للموجودات أو المطلوبات المالية إلى إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية على سبيل المثال، التكلفة المطفأة قبل أي 

مخصص لالنخفاض في القيمة أو إلى التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية. ال يأخذ الحساب في اعتباره الخسائر االئتمانية 

قعة ويشمل تكاليف المعاملة واألقساط أو الخصومات والرسوم المدفوعة أو المقبوضة والتي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من المتو

 معدل الفائدة الفعلي، مثل رسوم اإلنشاء.

 

بات المالية عندما تقوم المجموعة بمراجعة تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية، يتم تعديل القيمة الدفترية للموجودات أو المطلو

 المعنية لتعكس التقديرات الجديدة المخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. ويتم إدراج التغيرات في بيان الدخل. 
 

 إيرادات الفوائد  (2)
 

باستثناء تحتسب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية، 

الموجودات المالية التي تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية، والتي يتم حساب إيرادات الفائدة الخاصة بها حسب 

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

 

 االعتراف المبدئي والقياس (3)

 

موجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبح المنشأة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة. ويتم االعتراف  يتم االعتراف بال

بمشتريات ومبيعات الموجودات المالية االعتيادية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع 

 الموجودات.

 

ت المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تقوم المجموعة عند بالنسبة للموجودات والمطلوبا

االعتراف المبدئي بقياس الموجودات والمطلوبات المالية بقيمها العادلة زائداً أو ناقصاً تكاليف العامالت اإلضافية المنسوبة 

الية مثل الرسوم والعموالت. يتم إدراج تكاليف المعامالت بشكل مباشر إلى حيازة أو إصدار الموجودات أو المطلوبات الم

للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في بيان األرباح أو الخسائر 

ت المالية المقاسة بالتكلفة الموحد. وبعد االعتراف المبدئي مباشرة، يتم إدراج مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودا

المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والذي ينتج عنه إدراج خسارة محاسبية في بيان األرباح أو الخسائر 

 الموحد عندما ينشأ أصل جديد.
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 )تابع( طرق القياس  (أ)
 

 االعتراف المبدئي والقياس )تابع( (3)

 

عندما تختلف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية عن سعر المعاملة عند االعتراف المبدئي، تقوم المنشأة باالعتراف 

 بالفرق على النحو التالي: 

 

دليل على القيمة العادلة من خالل سعر معلن في سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل )أي معطيات المستوى عندما يتوفر  -

األول( أو استناداً إلى أي أسلوب من أساليب التقييم التي ال تستخدم إال البيانات المستمدة من األسواق الجديرة بالمالحظة، 

 يتم االعتراف بالفرق كربح أو خسارة.

 

جميع الحاالت األخرى، يتم تأجيل الفرق ويتم تحديد وقت االعتراف بالربح أو الخسارة المؤجلة ليوم واحد بشكل في  -

فردي، حيث يتم إطفاءها على مدى عمر األداة، أو يتم تأجيلها حتى يتم تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام معطيات 

 ل التسوية.السوق الجديرة بالمالحظة أو يتم تحقيقها من خال

 

  الموجودات المالية )ب(
 

 أدوات الدين: 

 

أدوات الدين هي تلك األدوات التي تستوفي تعريف المطلوبات المالية من وجهة نظر الجهة المصدرة، مثل القروض  

 والسلفيات واالستثمارات في سندات الدين. 

 

 الالحق ألدوات الدين على: يعتمد التصنيف والقياس 

 

 نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات. -

 خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات. -

 

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

 

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

التدفقات النقدية دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفوائد، ويقاس بالتكلفة المطفأة الموجودات غير المصنفة بالقيمة 

ة لهذه الموجودات مقابل مخصصات الخسائر االئتمانية العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تعديل القيمة الدفتري

المتوقعة المدرجة والمقاسة. ويتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في "إيرادات الفوائد" باستخدام 

 طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 

المالية المحتفظ بها لجمع التدفقات النقدية التعاقدية القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: تقاس الموجودات  -

ولبيع الموجودات عندما تمثل التدفقات النقدية للموجودات دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفوائد، وغير المصنفة  

  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 

 

 

 

 
 

 



 بنك االستثمار ش.م.ع

 

 )تابع( 2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

25 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 4
 

 )تابع(السياسات المحاسبية  4-3
 

 )تابع( الموجودات والمطلوبات المالية 4-3-1

 

 الموجودات المالية )تابع(     )ب( 
 

االنخفاض في القيمة تدرج الحركات في القيمة الدفترية في الدخل الشامل اآلخر، باستثناء االعتراف بأرباح أو خسائر   -

وإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر الصرف األجنبي على التكلفة المطفأة لألدوات التي يتم االعتراف بها ضمن بيان 

الدخل. وعندما يتم استبعاد األصل المالي، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر 

ملكية إلى بيان الدخل ويتم إدراجها في "اإليرادات األخرى". تدرج إيرادات الفوائد من هذه يعاد تصنيفها من حقوق ال

 الموجودات المالية في "إيرادات الفوائد" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.
 

 التصنيف والقياس الالحق (1)
 

خالل الربح أو الخسارة الموجودات التي ال القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يقاس بالقيمة العادلة من  -

تستوفي معايير تسجيلها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم إدراج األرباح أو 

الخسائر الناتجة عن استثمارات الديون التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي ال تعد جزءا 

القة التحوط ضمن الربح أو الخسارة وتعرض في بيان الدخل ضمن "اإليرادات األخرى" في الفترة التي من ع

تنشأ فيها. تدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في "إيرادات الفوائد" باستخدام طريقة معدل الفائدة 

 الفعلي.

 

موعة للموجودات من أجل توليد التدفقات النقدية، أي ما إذا  نموذج األعمال: يعكس نموذج األعمال كيفية إدارة المج -

كان هدف المجموعة هو فقط تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل كل من التدفقات النقدية 

جودات المالية التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع الموجودات. إذا لم ينطبق أي منهما )أي يتم االحتفاظ بالمو

ألغراض المتاجرة(، يتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج األعمال "اآلخر" ويتم قياسها بالقيمة العادلة  

من خالل الربح أو الخسارة. تتضمن العوامل التي تأخذها المجموعة بعين االعتبار في تحديد نموذج األعمال 

كيفية تحصيل التدفقات النقدية لهذه الموجودات، وكيفية تقييم أداء  لمجموعة من الموجودات، الخبرة السابقة حول

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

  



 بنك االستثمار ش.م.ع

 

 )تابع( 2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

26 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 4
 

 )تابع(السياسات المحاسبية  4-3
 

 )تابع( الموجودات والمطلوبات المالية 4-3-1
 

 الموجودات المالية )تابع(    )ب( 
 

 التصنيف والقياس الالحق )تابع( (1)
 

معايير سداد المبالغ األصلية وفوائدها: عندما يحتفظ نموذج األعمال بموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو  -

التعاقدية وبيعها، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل لتحصيل التدفقات النقدية 

فقط المبالغ األصلية والفوائد )"اختبار الدفعات األصلية والفوائد"(. عند إجراء هذا التقييم، تقوم المجموعة بدراسة ما 

قراض أساسي، أي أن الفوائد تشمل فقط مقابل القيمة الزمنية إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متوافقة مع اتفاق إ

للمال ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى ومعدل الفوائد الذي يتماشى مع اتفاق اإلقراض 

م األساسي. عندما تؤدي الشروط التعاقدية إلى التعرض للمخاطر أو تقلبات ال تتوافق مع اتفاق اإلقراض األساسي، يت

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

تقوم المجموعة بإعادة تصنيف االستثمار في أدوات الدين عندما، وفقط عندما، يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك التغيرات في 

لى التي تلي التغيير. ويتوقع أن تكون هذه التغيرات نادرة الحدوث  الموجودات. تتم إعادة التصنيف من بداية فترة التقرير األو

 ولم يحدث أي منها خالل الفترة.
 

 أدوات حقوق الملكية:
 

أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر الجهة المصدرة، أي األدوات التي ال تحتوي 

تعد دليالً على الفوائد المتبقية في صافي موجودات الجهة المصدرة. وتشمل أمثلة أدوات على التزام تعاقدي بالدفع والتي 

 حقوق الملكية األسهم العادية األساسية.

 

تقوم المجموعة بعد ذلك بقياس جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باستثناء الحاالت 

المجموعة قد قامت، عند االعتراف المبدئي، بتصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل  التي تكون فيها إدارة  

الدخل الشامل اآلخر. تتمثل سياسة المجموعة في تصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

ى غير توليد عائدات االستثمار. وعند استخدام هذا الخيار، يتم  اآلخر عندما يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات ألغراض أخر

إدراج أرباح وخسائر القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان الدخل بما في ذلك عند 

عن غيرها من التغييرات االستبعاد. وال يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة )وعكس خسائر انخفاض القيمة( بشكل منفصل 

في القيمة العادلة. ويستمر تسجيل توزيعات األرباح، عندما تمثل عائدًا على هذه االستثمارات، في بيان األرباح أو الخسائر 

 الموحد كإيرادات أخرى عندما يتقرر حق المجموعة في استالم الدفعات.
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 االنخفاض في القيمة (2)

 

تقوم المجموعة بالتقييم على أساس مستقبلي للخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بموجودات أدوات الدين المدرجة بالتكلفة 

المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتعرض الذي ينشأ من التزامات القروض وعقود الضمان المالي.  

 وعة بمخصص خسارة لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. ويبين قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة:تعترف المجم

 

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

 القيمة الزمنية للمال.  -

اريخ التقرير حول األحداث السابقة معلومات معقولة ومثبتة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جهد غير ضروري في ت -

 والظروف الحالية والتوقعات لألحداث المستقبلية والظروف االقتصادية. 

 

 تعديل القروض (3)

 

تقوم المجموعة أحيانًا بإعادة التفاوض أو تعديل التدفقات النقدية التعاقدية للقروض للعمالء. وعندما يحدث ذلك، تقوم 

كانت الشروط الجديدة تختلف اختالفاً جوهرياً عن الشروط األصلية. تقوم المجموعة بذلك من خالل المجموعة بتقييم ما إذا 

 النظر، من بين أمور أخرى، في العوامل التالية: 

 

إذا كان المقترض يواجه صعوبات مالية، ما إذا كان التعديل يخفض فقط التدفقات النقدية التعاقدية إلى المبالغ التي   -

 المقترض قادراً على سدادها.  يتوقع أن يكون

ما إذا كان قد تم إدخال أي شروط جديدة جوهرية مثل العائد على األرباح/ القائم على األسهم والتي تؤثر بشكل  -

 جوهري على ملف مخاطر القرض.

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

 تغير جوهري في معدل الفائدة. -

 القرض.  تغيير عملة -

 إدراج ضمانات أو تحسينات أخرى للضمان أو االئتمان تؤثر بشكل كبير على مخاطر االئتمان المرتبطة بالقروض. -

 

إذا كانت الشروط مختلفة بشكل جوهري، تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية األصلية وتعترف بالموجودات 

تساب معدل الفائدة الفعلي الجديد للموجودات. وبالتالي يعتبر تاريخ إعادة التفاوض "الجديدة" بالقيمة العادلة مع إعادة اح

تاريخ االعتراف المبدئي ألغراض حساب االنخفاض في القيمة، وأيضا لغرض تحديد ما إذا حدثت زيادة كبيرة في مخاطر 

ية الجديدة المدرجة تعتبر أنها تعرضت فيما بعد االئتمان. ومع ذلك، تقوم المجموعة أيًضا بتقييم ما إذا كانت الموجودات المال

النخفاض في قيمتها االئتمانية عند االعتراف المبدئي، خاصة في الظروف التي يكون الدافع وراء إعادة التفاوض فيها هو 

ي بيان الدخل  عدم قدرة المدين على إجراء الدفعات المتفق عليها في األصل. ويتم إدراج الفروق في القيمة الدفترية أيًضا ف

 كربح أو خسارة عند االستبعاد.
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 )تابع( الموجودات المالية )ب(
 

 تعديل القروض )تابع( (3)

 

تختلف الشروط بشکل جوهري، فإن إعادة التفاوض أو التعديل ال يؤدي إلى إلغاء االعتراف، وتقوم المجموعة بإعادة إذا لم 

احتساب إجمالي القيمة الدفترية علی أساس التدفقات النقدية المعدلة لألصل المالي ويتم إدراج أرباح أو خسائر التعديل في 

  بيان الدخل.

 

 مة الدفترية الجديدة عن طريق خصم التدفقات النقدية المعدلة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي. يتم إعادة حساب إجمالي القي

 

 إلغاء االعتراف لسبب غير التعديل (4)

 

يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالية أو جزء منها عند انتهاء الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من 

(  2( عندما تقوم المجموعة بتحويل جميع مخاطر وامتيازات الملكية بشكل جوهري، أو )1تحويلها وإما )الموجودات أو عند  

 عندما ال تقوم المجموعة بتحويل جميع مخاطر وامتيازات الملكية واالحتفاظ بها بشكل كبير ولم تحتفظ المجموعة بالسيطرة.

 

التعاقدية للحصول على التدفقات النقدية من الموجودات ولكنها تتحمل التزاًما تبرم المجموعة معامالت تحتفظ فيها بالحقوق 

تعاقديًا بدفع تلك التدفقات النقدية إلى كيانات أخرى وتحويل جميع المخاطر واالمتيازات بشكل جوهري. يتم المحاسبة عن  

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

 

 ليس لديها التزام بسداد المدفوعات ما لم تقم بتحصيل مبالغ معادلة من الموجودات. -

 ال يُسمح لها ببيع أو رهن الموجودات. -

 لديها التزام بتحويل أي مبالغ نقدية تحصلها من الموجودات دون تأخير ملموس. -
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 المطلوبات المالية )ج(
 

 التصنيف والقياس الالحق (1)

 

 في كل من الفترة الحالية والسابقة، يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة، باستثناء:

 

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يتم تطبيق هذا التصنيف على المشتقات والمطلوبات  -

المالية المحتفظ بها للمتاجرة )على سبيل المثال، المراكز القصيرة في المحفظة التجارية( والمطلوبات المالية األخرى 

رباح أو الخسائر من المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  المصنفة كذلك عند االعتراف المبدئي. إن األ

الربح أو الخسارة يتم عرضها جزئياً في الدخل الشامل اآلخر )مبلغ التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية والذي  

نها المبلغ الذي ال يعزى إلى  يعزى إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لتلك المطلوبات، والتي يتم تحديدها على أ

التغيرات في ظروف السوق التي تؤدي إلى مخاطر السوق( وجزئياً في الربح أو الخسارة )المبلغ المتبقي من التغير 

في القيمة العادلة للمطلوبات(. هذا ما لم يكن مثل هذا العرض من شأنه أن يسفر عن، أو يزيد، عدم التطابق المحاسبي، 

 يتم عرض األرباح والخسائر التي تعزى إلى التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في بيان الدخل.وفي هذه الحالة  

المطلوبات المالية الناتجة عن تحويل الموجودات المالية غير المؤهلة إللغاء االعتراف والتي بموجبها يتم إثبات  -

الفترات الالحقة، تقوم المجموعة بإدراج أي مصاريف  المطلوبات المالية للمقابل المالي المقبوض من أجل التحويل. في  

 متكبدة على المطلوبات المالية.

 عقود الضمان المالي والتزامات القروض. -
 

 إلغاء االعتراف (2)

 

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

 أجله(. 

 

يتم احتساب التبادل بين المجموعة والمقرضين األصليين ألدوات الدين بشروط مختلفة بشكل كبير، باإلضافة إلى التعديالت 

ختلف الجوهرية في شروط المطلوبات المالية القائمة، كإطفاء للمطلوبات المالية األصلية واالعتراف بمطلوبات مالية جديدة. ت

الشروط بشكل جوهري إذا كانت القيمة الحالية المخصومة للتدفقات النقدية بموجب الشروط الجديدة، بما في ذلك أي رسوم 

على األقل عن   %10مدفوعة بعد خصم أي رسوم مقبوضة ومخصومة باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي، تختلف بنسبة 

لتدفقات النقدية المتبقية من االلتزام المالي األصلي. باإلضافة إلى ذلك، هناك عوامل القيمة الحالية المخصومة للقيمة الحالية ل

نوعية أخرى، مثل العملة التي تدرج بها األداة، والتغيرات في نوع معدل الربح، وميزات التحويل الجديدة المتعلقة باألداة 

سعر الصرف ألدوات الدين أو تعديل الشروط كإطفاء،  والتغير في الضمانات، تؤخذ بعين االعتبار أيًضا. في حالة احتساب

يتم االعتراف بأي تكاليف أو رسوم متكبدة كجزء من الربح أو الخسارة على اإلطفاء. إذا لم يتم احتساب سعر الصرف أو  

لى المدة المتبقية التعديل كإطفاء، فإن أي تكاليف أو رسوم متكبدة تؤدي إلى تعديل القيمة الدفترية للمطلوبات ويتم إطفاؤها ع

للمطلوبات المعدلة.
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 عقود الضمان المالي والتزامات القروض )د(
 

بإجراء دفعات محددة لتعويض صاحب العقد عن أي خسارة  عقود الضمان المالي هي عبارة عن عقود تُلزم الطرف المصدر  

تلحق به نتيجة إخفاق أحد المدينين في إجراء الدفعات المستحقة عليه عند استحقاقها، وذلك وفقاً ألحكام أداة الدين. تُمنح مثل 

للقروض والسحب على  هذه الضمانات المالية للبنوك والمؤّسسات المالية والجهات األخرى بالنيابة عن العمالء كضمان 

 المكشوف وغيرها من التسهيالت البنكية.
 

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

 مبلغ مخصص الخسارة. -

الدولي للتقارير المالية رقم  العالوة المقبوضة عند االعتراف المبدئي ناقًصا الدخل المعترف به وفقًا لمبادئ المعيار  -

15 . 
 

 التزامات القروض )هـ(
 

يتم قياس التزامات القروض المقدمة من المجموعة باعتبارها مبلغ مخصص الخسارة. ولم تقدم المجموعة أي التزامات لتقديم 

 مالية أخرى.القروض بمعدل فائدة أقل من السوق، أو قروض يمکن تسويتها نقدًا أو بتسليم أو إصدار أداة 
 

بالنسبة اللتزامات القروض، يتم االعتراف بمخصص الخسائر كمخصص. ومع ذلك، بالنسبة للعقود التي تشمل كال من 

القرض وااللتزام غير المسحوب، ال يمكن للمجموعة تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة من عنصر االلتزام غير المسحوب 

لمتوقعة من عنصر القرض، ويتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على االلتزام  بشكل منفصل عن الخسائر االئتمانية ا

غير المسحوب مع مخصص خسارة القرض. إلى الحد الذي تتجاوز فيه الخسائر االئتمانية المتوقعة مجتمعة إجمالي القيمة 

 الدفترية للقرض، يتم إدراج الخسائر االئتمانية المتوقعة كمخصص.

 

  التوحيدأساس  (و)
 

 الشركة التابعة

 

الشركة التابعة هي المنشأة المستثمر فيها التي تخضع لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون 

تلك    معّرضة لعوائد متغيرة أو لديها حقوق فيها نتيجة مشاركتها في المنشأة المستثمر فيها إضافة إلى قدرتها على التأثير على

العوائد من خالل سيطرتها على هذه المنشأة. تدرج البيانات المالية للشركة التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة اعتباراً من 

 تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ انتفاء هذه السيطرة.

 

 المعامالت المحذوفة عند التوحيد

 

والمعامالت وأي إيرادات أو مصاريف غير محققة الناتجة عن المعامالت داخل المجموعة )باستثناء يتم استبعاد األرصدة 

أرباح أو خسائر المعامالت الناشئة بالعملة األجنبية( عند إعداد البيانات المالية الموحدة. كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة 

  وهي عندما يتوفر دليل على حدوث انخفاض في القيمة.بنفس طريقة األرباح غير المحققة في حالة واحدة 
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 إيرادات ومصاريف الرسوم والعموالت (ز)
 

يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي على األصل أو المطلوب  يتم إدراج إيرادات ومصاريف الرسوم والعموالت التي تشكل جزءاً ال  

 المالي عند قياس معدل الفائدة الفعلي. 

 

ً على أساس االستحقاق عندما تقوم المجموعة بتنفيذ التزامات  يتم االعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت األخرى عموما

القرض إلى سحب القرض، يتم االعتراف برسوم االلتزام على أساس الخدمة ذات الصلة. عندما ال يُتوقع أن يؤدي التزام 

القسط الثابت على مدار فترة االلتزام. ويتم إدراج مصاريف الرسوم والعموالت األخرى في المصاريف عند استالم الخدمات 

 ذات الصلة. 

 

 إيرادات من توزيعات األرباح (ح)
 

ح ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد عندما يثبت حق المجموعة في استالم يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األربا

 اإليرادات. وعادةً ما يكون ذلك التاريخ هو نفس تاريخ إعالن توزيعات األرباح السابقة عن سندات الملكية.

 

 المقاصة  (ط)

 

بيان المركز المالي الموحد في حالة واحدة وهي أن يكون  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في  

لدى المجموعة حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المعترف بها ويكون لديها نية التسوية على أساس صافي المبلغ أو 

 بيع األصل وتسوية االلتزام بصورة متزامنة.

 

إال عندما تسمح بذلك المعايير الدولية للتقارير المالية أو عندما  ال يتم عرض اإليرادات والمصاريف على أساس الصافي

 تتعلق بأرباح أو خسائر ناتجة عن مجموعة من المعامالت المماثلة كما هو الحال في نشاط المتاجرة الخاص بالمجموعة. 

 

 مبادئ قياس القيمة العادلة  (ي)

 

أصل أو دفعه نظير تحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه نظير بيع 

السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو، في حالة عدم توفر سوق رئيسية، في السوق األكثر نفعاً للمجموعة في ذلك 

 التاريخ. إن القيمة العادلة ألي التزام تعكس مخاطر عدم الوفاء بهذا االلتزام. 
 

تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة، إن أتيح لها ذلك، باستخدام السعر المعلن في السوق النشطة لتلك األداة. تعتبر 

السوق سوقاً نشطة عندما تكون المعامالت المتعلقة باألصل أو االلتزام منتظمة ومالئمة من حيث الحجم لتحديد بيانات األسعار 

 على أساس مستمر.

 

ل عدم وجود سعر معلن في سوق نشطة، تحدد المجموعة حينها القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم التي تعمل على في حا

تحقيق االستفادة القصوى من معطيات التقييم ذات الصلة الجديرة بالمالحظة مع الحد من استخدام المعطيات غير الجديرة 

 عوامل التي يمكن أن يستخدمها المشاركون في تحديد سعر المعاملة.بالمالحظة. يتضمن أسلوب التقييم المختار ال
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 مبادئ قياس القيمة العادلة )تابع( (ي)

 

المالية عند االعتراف المبدئي يتمثل عادةً في سعر المعاملة، أي القيمة العادلة للمقابل  إن أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة  

الممنوح أو المقبوض. إذا قررت المجموعة أن القيمة العادلة بتاريخ االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة ولم يتوفر 

شطة ألصل أو التزام مماثل أو استناداً إلى أي أسلوب دليل موضوعي على القيمة العادلة إما من خالل سعر معلن في سوق ن

من أساليب التقييم التي ال تستخدم إال البيانات المستمدة من األسواق الجديرة بالمالحظة، يتم مبدئياً قياس األداة المالية بالقيمة  

ر المعاملة. ويتم تسجيل الفرق الحقاً في العادلة، ويتم تعديلها لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة بتاريخ االعتراف المبدئي وسع

حساب األرباح أو الخسائر الموحد على أساس مالئم على مدى عمر األداة ولكن ليس بعد التاريخ الذي يكون فيه التقييم 

 مدعوماً كليةً ببيانات سوقية جديرة بالمالحظة أو بعد تاريخ إغالق المعاملة.
 

ي تم قياسه بالقيمة العادلة سعر عرض أو سعر طلب، تقوم المجموعة بقياس الموجودات إذا كان لألصل أو االلتزام الذ 

  والمراكز طويلة األجل بسعر العرض بينما يتم قياس المطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب.
 

بل المجموعة على أساس  إن محافظ الموجودات والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان المدارة من ق

صافي التعرض إما لمخاطر السوق أو لمخاطر االئتمان، يتم قياسها على أساس السعر الذي يمكن قبضه من بيع مركز صافي  

طويل األجل )أو دفعه لتحويل مركز صافي قصير األجل( ألي تعرض لمخاطر محددة. يتم إجراء تلك التسويات التي تتم 

د من الموجودات والمطلوبات على أساس التسوية المتعلقة بالخطر وذلك لكل أداة من األدوات على مستوى المحفظة لكل بن

 المشمولة بالمحفظة.
 

ال تقل القيمة العادلة للوديعة تحت الطلب عن المبلغ المستحق الدفع عند الطلب، مخصوماً من أول تاريخ قد يُطلب فيه دفع 

 المبلغ.

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

 

 المشتقات األخرى لغير المتاجرة -األدوات المالية المشتقة  (ك)
 

تتضمن المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة  تبرم المجموعة أساساً عقود األدوات المالية المشتقة لتلبية متطلبات العمالء. 

المخاطر الداخلية جميع الموجودات والمطلوبات المشتقة غير المصنفة كموجودات أو مطلوبات للمتاجرة. تقاس المشتقات 

  المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان المركز المالي الموحد. 
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 العملة األجنبية (ل)
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية (1)
 

 يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة.  
 

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى الدرهم اإلماراتي وفقاً ألسعار 

اريخ. إن أرباح أو خسائر العملة األجنبية للبنود النقدية هي الفرق بين التكلفة المطفأة بالدرهم الصرف الفورية السائدة بذلك الت

اإلماراتي في بداية السنة المعدلة بالفائدة الفعلية والدفعات خالل السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف  

  الفوري في نهاية السنة.

الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة، إلى الدرهم اإلماراتي  ويتم تحويل

وفقاً ألسعار الصرف الفورية السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بناء على 

  ية باستخدام أسعار الصرف الفورية السائدة بتاريخ المعاملة.التكلفة التاريخية بعملة أجنب
 

 يتم عموماً االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
 

 العمليات األجنبية (2)
 

الدرهم اإلماراتي بسعر الصرف الفوري في تاريخ التقرير. ويتم يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إلى 

 تحويل إيرادات ومصاريف العمليات األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بأسعار الصرف الفورية في تاريخ المعامالت.
 

ت األجنبية )احتياطي تدرج فروق صرف العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر، ويتم تجميعها في احتياطي تحويل العمال

 التحويل(، فيما عدا فرق التحويل المخصص للحصص غير المسيطرة.
 

عندما يتم استبعاد عملية أجنبية بحيث يتم فقدان السيطرة، يعاد تصنيف المبلغ التراكمي في احتياطي التحويل المتعلق بتلك 

لخسارة عند االستبعاد. إذا استبعدت المجموعة جزءاً فقط من العملية األجنبية إلى الربح أو الخسارة كجزء من الربح أو ا

حصتها في شركة تابعة ويتضمن هذا الجزء عملية أجنبية مع االحتفاظ بالسيطرة، يعاد توزيع الحصة ذات الصلة من المبلغ  

 التراكمي إلى الحصص غير المسيطرة.
 

أجنبية غير مخطط لها أو غير مرجحة في المستقبل المنظور، فإن فروق إذا كانت تسوية بند مالي مستحق من أو إلى عملية 

العملة األجنبية الناشئة من هذا البند تشكل جزءاً من صافي االستثمار في العملية األجنبية ويتم االعتراف بها في الدخل الشامل  

 اآلخر ويتم تجميعها في احتياطي التحويل ضمن حقوق الملكية.
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  ممتلكات ومعدات (م)
 

 االعتراف والقياس (1)

 

االنخفاض في القيمة. تشتمل تقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة عن  

  التكلفة على النفقات التي تعزى مباشرة إلى اقتناء األصل.

 

 التكلفة الالحقة  (2)

 

ال تتم رسملة النفقات الالحقة إال عندما يكون من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالنفقات إلى المجموعة. 

  ت والصيانة المنتظمة ضمن المصاريف عند تكبدها.وتدرج كافة تكاليف التصليحا

 

 ستهالكاال (3)

 

يُحتسب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات بعد خصم قيمها المتبقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت 

الخسائر الموحد. وال يُحتسب استهالك على على مدى أعمارها اإلنتاجية، ويتم االعتراف به عموماً في بيان األرباح أو 

 األرض.

 

 فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة لبنود الممتلكات والمعدات الرئيسية:

 

 السنوات 

 30إلى  20 مبان  

 10 تجهيزات وتحسينات مكتبية

 5إلى   2 أثاث ومعدات مكتبية

 3 مركبات

 

االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ التقرير، وتعديلها إذا كان ذلك مناسباً. ال يحتسب أي يعاد تقييم طرق 

استهالك على أراضي التملك الحر واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز. يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات االستبعاد 

 لدفترية. وتدرج في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. من خالل مقارنة العائدات بالقيمة ا

 

 عقارات ُمعاد تمّلكها (ن)
 

تحتفظ المجموعة بعقارات معاد تملكها من خالل تنفيذ الضمان على القروض والسلفيات. تقاس العقارات المعاد تملكها بالتكلفة 

االعتراف بأي تغيير فيها ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. تحدد عند االعتراف المبدئي والحقاً بالقيمة العادلة مع 

المجموعة القيمة العادلة على أساس التقييمات المقدمة من قبل خبير تقييم مستقل لديه مؤهالت مهنية معترف بها وذات صلة  

بنك إيرادات من تأجير العقارات حتى ولديه خبرة حديثة في موقع وفئة العقارات المعاد تملكها التي يجري تقييمها. يجني ال

  يتم التصرف فيها.



 بنك االستثمار ش.م.ع

 

 )تابع( 2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

35 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 4
 

 )تابع(السياسات المحاسبية  4-3
 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (س)
 

للموظفين بناء على تقدير قيمة المكافآت المستقبلية التي يكون تقوم المجموعة برصد مخصص لمكافآت نهاية الخدمة 

الموظفون قد اكتسبوها طوال مدة خدمتهم حتى تقاعدهم. ويتم احتساب هذا المخصص بناء على طريقة الوحدة اإلضافية 

 المقدرة.
 

العربية المتحدة وفقاً لقانون المعاشات والتأمينات تساهم المجموعة في برنامج المعاشات للموظفين من مواطني دولة اإلمارات  

االجتماعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وهو خطة مساهمات تقاعدية محددة، ويتم تحميل مساهمات المجموعة ضمن  

التزام قانوني بيان األرباح أو الخسائر الموحد في الفترة التي تتعلق بها. فيما يتعلق بهذا البرنامج، يكون لدى المجموعة 

 وضمني بسداد المساهمات المحددة عند استحقاقها وال توجد أي التزامات بدفع منافع مستقبلية.
 

  المخصصات  (ع)
 

يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي، قانوني أو ضمني، يمكن تقديره بصورة موثوقة نتيجة 

المحتمل أن يستلزم تدفقات خارجة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام. يتم تحديد المخصصات بخصم لحدث سابق، ويكون من  

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لكي تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال، وعند الضرورة، المخاطر المتعلقة 

 بااللتزام.
 

  ت القروضالضمانات المالية والتزاما (ف)
 

الضمانات المالية هي عبارة عن عقود تُلزم المجموعة بدفع مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان عن خسارة يتكبدها بسبب 

ً لشروط أداة الدين. تتمثل التزامات القروض في االلتزامات المؤكدة  إخفاق مدين عن سداد أي دفعات عند استحقاقها وفقا

  وط وأحكام متفق عليها مسبقاً.بتقديم اعتماد وفقاً لشر
 

يتم مبدئياً قياس المطلوبات الناتجة عن الضمانات المالية أو االلتزامات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من معدالت السوق، 

ً تسجيل  المطلوبات بالقيمة بالقيمة العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى عمر الضمان أو االلتزام. ويتم الحقا

المطفأة أو بالقيمة الحالية ألي دفعة متوقعة لتسوية المطلوبات عندما تصبح الدفعة محتملة السداد بموجب الضمان، أيهما 

 أكبر. يتم إدراج الضمانات المالية وااللتزامات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من معدالت السوق ضمن المطلوبات األخرى.
 

 همربحية الس (ص)
 

تعرض المجموعة بيانات ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية. تحتسب ربحية السهم األساسية بقسمة األرباح 

 أو الخسائر المنسوبة لحملة األسهم العادية لدى المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.   
 

  كمهالنقد وما في ح (ق)
 

ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك المركزية 

والمبالغ المستحقة من البنوك األخرى والودائع من البنوك األخرى المحتفظ بها لغرض الوفاء بااللتزامات النقدية قصيرة 

 األجل.
 

يتم تسجيل النقد وما في حكمه بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي. 
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  قروض وسلفيات للعمالء (ر)
 

مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشطة وال تنوي القروض والسلفيات هي موجودات مالية غير  

 المجموعة بيعها على الفور أو في المستقبل القريب.

 

تقاس القروض والسلفيات مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعامالت المباشرة اإلضافية. وبعد االعتراف المبدئي،  

القروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، باستثناء عندما تدرج المجموعة القروض والسلفيات تقاس  

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

  استثمارات في أوراق مالية  (ش)
 

ً بالقيمة  ً إليها، في حالة االستثمارات في األوراق المالية غير  تقاس االستثمارات في األوراق المالية مبدئيا العادلة مضافا

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، التكاليف اإلضافية المباشرة للمعاملة. وبعد االعتراف المبدئي تحتسب 

و بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو االستثمارات في األوراق المالية بناًء على تصنيفها وذلك إما بالتكلفة المطفأة أ

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 

  تقاس االستثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية في الحاالت التالية: 
 

موجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وتؤدي  يتم االحتفاظ بها في نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بال -

الشروط التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، إلى تدفقات نقدية تمثل دفعات حصرية للمبالغ األصلية  

 والفوائد. 

 ال تكون مصنفة سابقاً على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  -

 

تختار المجموعة أن تعرض تغيرات القيمة العادلة لبعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين المحتفظ بها 

 لغرض استراتيجي في الدخل الشامل اآلخر. وهذا الخيار نهائي ويتم على أساس كل أداة على حدة عند االعتراف المبدئي. 

 

والخسائر الناتجة عن أدوات حقوق الملكية إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد وال يدرج أي انخفاض ال يعاد تصنيف األرباح  

 القيمة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
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 توزيعات أرباح األسهم العادية (ت)
 

تدرج توزيعات األرباح المستحقة الدفع لألسهم العادية ضمن المطلوبات في الفترة التي يتم فيها اعتماد هذه التوزيعات من 

 قبل مساهمي البنك.

 

  رأس المال  (ث)
 

ملكية، ويتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة إلصدار األسهم العادية  يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق 

  وخيارات األسهم كاقتطاع من حقوق الملكية، بعد خصم أي آثار ضريبية.

 

  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  (خ)
 

المجموعة، باستثناء االستثمارات العقارية، بتاريخ كل تقرير للتحقق تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية لدى 

مما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة. في حال وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.  

عادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أكبر. ويتم تتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألصل غير مالي في القيمة من االستخدام أو القيمة ال

  االعتراف بانخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

 

يتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد معه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي كان سيتم 

  اإلطفاء، في حال لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة.تحديدها، صافية من االستهالك أو 

 

  تقارير القطاعات (ذ)
 

القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة ويشارك في أنشطة تجارية قد تجني منها المجموعة إيرادات وتتكبد مصاريف، 

اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد للقطاع وتقييم   وتتم مراجعة نتائجه التشغيلية بانتظام من قبل إدارة المجموعة من أجل

 أدائه، وتتوفر عنه معلومات مالية منفصلة.

 

  منح حكومية (ض)
 

تحتسب المنح من الحكومة بالقيمة العادلة عندما يكون هناك تأكيد معقول على أن المنحة سيتم استالمها وأن المجموعة ستلتزم 

 بها. إن التأثير غير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. بكافة الشروط الملحقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنك االستثمار ش.م.ع

 

 )تابع( 2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

38 

  التصنيف المحاسبي للموجودات والمطلوبات المالية 5
 

 يتضمن الجدول أدناه مطابقة بين بنود بيان المركز المالي الموحد وفئات األدوات المالية.

 

 

 العادلة من خاللالقيمة 

  الربح أو الخسارة

 القيمة العادلة من خالل

  الدخل الشامل اآلخر

 أخرى بالتكلفة 

  المطفأة

 مجموع القيمة  

 الدفترية

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  2020ديسمبر  31في 

        الموجودات المالية

 518,893  518,893  -  - نقد وودائع لدى البنوك المركزية

 165,187  165,187  -  - مبالغ مستحقة من البنوك

 122,515  109,897  10,136  2,482 استثمارات في أوراق مالية

 7,243,637  7,243,637  -  - قروض وسلفيات للعمالء

 112,002  112,002  -  - مديونيات عمالء بموجب قبوالت

 40,637  40,637  -  - موجودات مالية أخرى

 2,482  10,136  8,190,253  8,202,871 

        المطلوبات المالية

 388,485  388,485  -  - مبالغ مستحقة إلى البنوك

 7,147,460  7,147,460  -  - ودائع من العمالء

 112,002  112,002  -  - مطلوبات بموجب قبوالت

 112,983  112,983  -  - مطلوبات مالية أخرى

     7,760,930  7,760,930 
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 )تابع( التصنيف المحاسبي للموجودات والمطلوبات المالية  5
 

 

القيمة العادلة من خالل 

  الربح أو الخسارة

القيمة العادلة من خالل 

  الدخل الشامل اآلخر

 أخرى 

  المطفأةبالتكلفة 

مجموع القيمة  

  الدفترية

        

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  2019ديسمبر  31في 

        الموجودات المالية

 1,503,806  1,503,806  -  - نقد وودائع لدى البنوك المركزية

 751,898  751,898  -  - مبالغ مستحقة من البنوك

 261,703  117,469  135,032  9,202 ماليةاستثمارات في أوراق 

 8,313,264  8,313,264  -  - قروض وسلفيات للعمالء

 190,249  190,249  -  - مديونيات عمالء بموجب قبوالت

 97,257  97,257  -  - موجودات مالية أخرى

 9,202  135,032  10,973,943  11,118,177 

        المطلوبات المالية

 164  164  -  - مبالغ مستحقة إلى البنوك

 9,906,117  9,906,117  -  - ودائع من العمالء

 190,249  190,249  -  - مطلوبات بموجب قبوالت

 271,676  271,676  -  - مطلوبات مالية أخرى

 -  -  10,368,206  10,368,206 
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 البنوك المركزية نقد وودائع لدى  6

 
 2020  2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 39,602  17,873  نقد في الصندوق

 1,110,752  405,578   أرصدة لدى البنوك المركزية

متطلبات االحتياطي لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 353,452  196,369  (1-6)راجع اإليضاح 

 -  (100,927) ( 16و 2-6انخفاض القيمة )راجع اإليضاح ناقصاً: مخصص 

  518,893  1,503,806 

 

ً للوائح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ومصرف لبنان  6-1 يجب االحتفاظ بودائع االحتياطي القانوني وفقا

 المركزي.

 

على المبلغ بالعملة األجنبية المحتفظ به لدى    بشكل أساسي  يتعلق مخصص انخفاض القيمة بالخسائر االئتمانية المتوقعة 6-2

مصرف لبنان كإجراء حصيف في ضوء التعثر األخير من جانب البلد فيما يتعلق بإصدار سندات اليورو الذي حدث  

مليون درهم في الخسائر    12-في معدل المخصص إلى تغيير بمبلغ +/  %5-. سيؤدي التغيّر بنسبة +/2020في مارس  

 تمانية المتوقعة.االئ

نظًرا للوضع المتدهور في لبنان، تعتقد اإلدارة أن اقتصاد لبنان اآلن قد أصبح اقتصادًا مفرط التضخم وأن معيار 

  .2020ديسمبر  31سيكون قابالً للتطبيق للفترات المنتهية في أو بعد  29المحاسبة الدولي رقم 

ة للتضخم المفرط. إن الموجودات النقدية أقل عرضة لمحاسبة من الناحية العملية، تتعرض الموجودات غير المالي

التضخم المفرط، حيث يتم تعديل أسعارها وفقًا للقيمة السوقية العادلة. ووفقًا لتقييم اإلدارة، لن يكون لمحاسبة التضخم 

 المفرط أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للبنك.

 

 البنوك مبالغ مستحقة من  7

 
 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 599,816   70,000  إيداعات سوق المال 

 152,303   95,317  أرصدة لدى بنوك أخرى

    

 ( 221)  (130) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة )الخسائر االئتمانية المتوقعة(

  165,187   751,898 

    كالتالي: التوزيع الجغرافي 

 532,222   98,000  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة -

 219,897   67,317  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة -

  165,317   752,119 

 ( 221)  (130) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة )الخسائر االئتمانية المتوقعة(

  165,187   751,898 
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 استثمارات في أوراق مالية  8
 

 فيما يلي تفاصيل االستثمارات:

 

 

  محلية

 دول مجلس

 التعاون

 الخليجي

 المجموع  أخرى  األخرى

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        2020ديسمبر  31في 

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

  أو الخسارة: الربح

 

 

 

 

 

 

 2,482   -  -  2,482  استثمارات في أوراق مالية متداولة 

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

  الشامل اآلخر

 

 

 

 

 

 

 9,669   -  -  9,669  استثمارات في أوراق مالية متداولة 

 467   -  -  467  استثمارات في أوراق مالية غير متداولة

        موجودات مالية بالتكلفة المطفأة:

 110,190   -  -  110,190  (2-8استثمارات في سندات دين )راجع إيضاح 

  122,808  -  -   122,808 

ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة )الخسائر 

 (293) االئتمانية المتوقعة(

 

- 

 

- 

 

(293) 

  122,515  -  -   122,515 

        

        

        2019ديسمبر  31في 

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

  أو الخسارة: الربح

 

 

 

 

 

 

 2,401   -  -   2,401  استثمارات في أوراق مالية متداولة 

 6,801    6,801  -  - استثمارات في صناديق غير متداولة 

العادلة من خالل موجودات مالية مقاسة بالقيمة 

  الدخل الشامل اآلخر

 

 

 

 

 

 

  134,565   -   1,142   133,423  استثمارات في أوراق مالية متداولة 

  467   -  -   467  استثمارات في أوراق مالية غير متداولة

        موجودات مالية بالتكلفة المطفأة:

  117,490   -  -  117,490  (2-8استثمارات في سندات دين )راجع إيضاح 

  253,781   1,142   6,801    261,724  

ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة )الخسائر 

 (21) االئتمانية المتوقعة(

 

- 

 

- 

 

(21) 

  253,760    1,142   6,801    261,703 
 

: ال  2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31لم تقم المجموعة بشراء أي استثمارات أسهم خالل السنة المنتهية في  8-1

  شيء(.

: ال شيء( من االستثمارات في سندات الدين 2019مليون درهم ) 110، تم رهن مبلغ 2020ديسمبر  31في  8-2

 بموجب اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك.
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 قروض وسلفيات للعمالء  9
 

 2020  2019 

 
 ألف درهم   درهمألف 

    

  سحوبات على المكشوف
 5,992,281   5,943,106 

 312,940   129,504  كمبياالت مخصومة

 451,401   473,245  إيصاالت أمانة

 قروض ألجل
 5,995,966   6,342,517 

  12,590,996   13,049,964 

 (4,736,700)  (5,347,359) ( 2-9و 1-9مخصصات االنخفاض في القيمة )راجع اإليضاحين 

 8,313,264   7,243,637  صافي القروض والسلفيات للعمالء

 

 فيما يلي الحركة وفقًا للمرحلة في رصيد المنتج خالل السنة:  9-1

 
 

 تحليل المنتجات وفقًا للمرحلة
2020 

 المجموع  المرحلة الثالثة  الثانية المرحلة  المرحلة األولى المنتجات

 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف 

        

 5,992,281  4,043,511  710,761  1,238,009 سحب على المكشوف

 129,504  88,909  9,823  30,772 كمبياالت مخصومة

 473,245  317,341  21,789  134,115 إيصاالت أمانة

 5,995,966  2,869,987  1,488,295  1,637,684 قروض ألجل

 3,040,580  2,230,668  7,319,748  
12,590,99

6 

        

 
2019  

        

 5,943,106  3,339,841  1,687,851  915,414 سحب على المكشوف

 312,940  80,274  36,950  195,716 كمبياالت مخصومة

 451,401  229,261  94,322  127,818 إيصاالت أمانة

 6,342,517  2,703,334  1,672,369  1,966,814 قروض ألجل

 3,205,762  3,491,492  6,352,710  13,049,964 
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 قروض وسلفيات للعمالء )تابع( 9
 

 فيما يلي الحركة خالل السنة في مخصص االنخفاض في القيمة: 9-2

 

 2020  2019 

 المجموع  فوائد معلقة  المخصص   المجموع  فوائد معلقة  المخصص 

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

    
 

 
 

 
 

 
 

 

 3,742,759   282,674     3,460,085   4,736,700   662,120   4,074,580  يناير 1في 

    667,967   -   667,967   319,851     319,851  مخصص

 -   -   -   (27,871)    (27,871)  مستردات

 ( 33,582)  -   ( 33,582)  (43,548)  (14,179)  (29,369)  مستردات

فوائد غير مدرجة  

في األرباح أو 

  446,874   -  الخسائر الموحدة

 

 446,874 

 

 - 

 

 383,256   

 

 383,256        

محول إلى 

 -   -  مخصصات أخرى 

 

 - 

 

(18,490 ) 

 

 - 

 

(18,490 ) 

 ( 5,210)   ( 3,810)  ( 1,400)  (84,647)  (17,504)  (67,143)  مبالغ محذوفة

  4,270,048   1,077,311   5,347,359   4,074,580   662,120       4,736,700  

 

 موجودات أخرى  10
 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 31,886  17,422 فوائد مستحقة

 517,984  457,374 ( 1-10عقارات ُمعاد تملّكها )راجع اإليضاح 

 80,992  74,535 (11ممتلكات ومنشآت ومعدات )راجع اإليضاح 

 52,735  22,252 وموجودات أخرىمبالغ مدفوعة مقدماً 

 190,249  112,002 مديونيات عمالء بموجب قبوالت

 683,585  873,846 
 

  تم االستحواذ على العقارات المعاد تملكها بعد تسوية القروض والسلفيات.    10-1

 

 ممتلكات ومعدات  11
 

 

 أرض  

  ومبان 

 تجهيزات  

 وتحسينات  

  مكتبية

 أثاث  

  ومعدات مكتبية 

 

 المجموع   مركبات 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

           التكلفة

 259,546  460  105,486  50,251  103,349 2020ديسمبر  31في 

 31االستهالك المتراكم في 

 185,011  460  97,285  41,870  45,396 2020ديسمبر 

  31الدفترية في صافي القيمة 

 74,535  -  8,201  8,381  57,953 2020ديسمبر 

  31صافي القيمة الدفترية في 

 80,992  -  8,312  11,779  60,901 2019ديسمبر 

  (.19تم إدراج رسوم االستهالك ضمن مصاريف عمومية وإدارية أخرى )إيضاح  11-1
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 مبالغ مستحقة إلى البنوك  12
 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 164  99 أرصدة لدى بنوك أخرى

 -  273,000 تسهيالت بدون تكلفة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

 -  115,386 إعادة شراء مقابل أوراق مالية بعائد ثابت

 388,485  164 

 

بنك محلي مقابل بيع بعض االستثمارات في سندات الدين بمبلغ خالل السنة، أبرم البنك معامالت إعادة الشراء مع  12-1

ديسمبر  31مليون درهم مستحقًا كما في  110مليون درهم. ومن بين عمليات إعادة الشراء، كان مبلغ  331

 ، وتم تسويته أيًضا بعد تاريخ التقرير.2020

 

 ودائع من العمالء  13
 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 7,829,670  5,363,020 ودائع ألجل

 127,358  119,082 حسابات توفير

 1,949,089  1,665,358 حسابات جارية وحسابات أخرى

 7,147,460  9,906,117 

    

    ودائع العمالء بحسب المنطقة الجغرافية كالتالي: 

 9,806,567  7,002,797 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 99,550  144,663 أخرى 

 7,147,460  9,906,117 

 

 مطلوبات أخرى  14
 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 96,268  54,339 فوائد مستحقة الدفع 

 27,945  22,436 إيرادات عموالت غير محققة

 19,367  16,050 منافع الموظفين المستحقة

 24,978  19,652 مصاريف مستحقة

 4,823  20,631 شيكات مدير

 190,249  112,002  مطلوبات بموجب قبوالت

 148,619  42,945 أخرى 

 288,055  512,249 
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 رأس المال واالحتياطيات      15
 

 رأس المال
 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

 رأس المال المصرح به

  ألف سهم بقيمة درهم واحد للسهم 6,300,000

 6,300,000  6,300,000 ألف سهم بقيمة درهم واحد للسهم( 6,300,000: 2019)

 رأس المال المصدر والمدفوع 

  ألف سهم بقيمة درهم واحد للسهم 3,180,982

 3,180,982  3,180,982 ألف سهم بقيمة درهم واحد للسهم( 3,180,982: 2019)
 

 تخفيض السهم
 

درهم   1سهًما بقيمة  1,592,857,143، تمت الموافقة على إصدار 2019أبريل  10في االجتماع العام المنعقد بتاريخ 

مليون درهم    478درهم للسهم. يُعرض تخفيض األسهم الناتج البالغ    0.7للسهم الواحد، لحكومة الشارقة بسعر مخفض قدره  

 الملكية تحت بند تخفيض السهم.كرصيد مدين ضمن حقوق 

 

 توزيعات األرباح
 

: ال  2019، لم يعتمد المساهمون أي توزيعات أرباح نقدية )2020يونيو  30في االجتماع العام السنوي للبنك المنعقد في 

 شيء(.
 

 احتياطيات

 

 احتياطي قانوني واحتياطي خاص
 

، تم إصدار قرار خاص لتحويل االحتياطي القانوني والخاص  2020يونيو  30المنعقد في في االجتماع العام السنوي للبنك 

 لتعويض الخسائر المتراكمة جزئًيا.

 

 صافي ايرادات الفوائد  16
 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    إيرادات الفوائد: 

 30,344   12,415  ودائع لدى بنوك

 1,152   8,522  سندات دين

 461,032   326,890  قروض وسلفيات للعمالء

  347,827   492,528 

    

    مصاريف الفوائد:

 (80)  (482) مبالغ مستحقة إلى البنوك

 ( 282,239)  (228,563) ودائع ألجل

 ( 6,588)  (2,783) ودائع تحت الطلب

 ( 3,149)  (1,392) حسابات توفير وحسابات أخرى

 (233,220)  (292,056 ) 

 200,472   114,607  صافي إيرادات الفوائد 
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 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  17
 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    إيرادات الرسوم والعموالت:

 13,979   7,716  رسوم خطابات االعتماد

 75,658   54,953  رسوم خطابات الضمان

 15,167   10,006   قروض الشركات واألفراد رسوم 

   2,574   2,180   عموالت على التحويالت

 15,939   11,010  أخرى 

  85,865   123,317 

    

    مصاريف الرسوم والعموالت:

 ( 365)  (314) رسوم الخدمة ومصاريف أخرى 

 122,952   85,551  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 

 إيرادات / )خسائر( أخرى  18
 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

   4,890   5,340  توزيعات أرباح على االستثمارات في األوراق المالية 

 20,392   9,279  إيرادات اإليجار

 ربح محقق من استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 370   11,933  الخسارة   

تعديل القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 769   462  الخسارة

 ( 68,466)  (60,610) خسارة القيمة العادلة على عقارات معاد تملّكها

 11,986   12,628   إيرادات تشغيلية أخرى

 (20,968)  (30,059 ) 

 

 مصاريف عمومية وإدارية  19
 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 
 

 
 

 

 ( 156,310)  (111,997) تكاليف الموظفين وتكاليف ذات عالقة 

 ( 21,087)  (11,422) مصاريف مقرات ومصاريف ذات عالقة 

 ( 2,045)  (2,865) مصاريف مهنية

 ( 70,672)  (54,167) ( 1-19استهالك ومصاريف أخرى )راجع إيضاح 

 (180,451)  (250,114 ) 

 

 درهم(. 110,000: 2019درهم ) 873,000يشمل هذا البند المساهمات االجتماعية المقدمة خالل السنة والتي بلغت    19-1
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 القيمة صافي خسارة االنخفاض في  20
 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 667,966   319,851  ( 1-9مخصص انخفاض القيمة للسنة )راجع إيضاح 

 مخصص انخفاض قيمة النقد والودائع لدى البنوك المركزية 

  -   100,927  (2-6)راجع إيضاح 

 61   180  مخصص انخفاض القيمة )أخرى(

 ( 33,942)  (57,884) (1-20)راجع إيضاح مبالغ مستردة 

  363,074   634,085 
 

 مليون درهم( مسترداً من األرصدة المشطوبة سابقاً. 0.4: 2019مليون درهم ) 0.6يشمل هذا البند مبلغ     20-1

 

 ربحية السهم 21
 

حملة األسهم العادية لدى البنك والمتوسط المرجح لعدد األسهم تعتمد الربحية األساسية للسهم الواحد على الخسارة العائدة إلى  

 العادية. 

 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 ( 579,362)  (356,312) الخسارة العائدة إلى حملة األسهم العادية 

 3,180,982   3,180,982   ديسمبر 31المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في 

 ( 0.182)  (0.112) ربحية السهم الواحد )درهم إماراتي(
 

  ال تمتلك المجموعة أي أداة مالية تؤدي إلى انخفاض ربحية السهم األساسية كما في تاريخ التقرير.
 

 النقد وما في حكمه  22
 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

المركزية باستثناء متطلبات االحتياطي لدى مصرف نقد وودائع لدى البنوك 

اإلمارات العربية المتحدة المركزي ومصرف لبنان المركزي )راجع 

 423,451 (6إيضاح 

 

1,150,354 

مبالغ مستحقة من البنوك خالل ثالثة أشهر بما في ذلك مخصص انخفاض 

 165,317 (7القيمة )راجع إيضاح 

 

752,119 

 588,768  1,902,473 
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 معامالت األطراف ذات العالقة  23
 

تقوم المجموعة في سياق العمل االعتيادي بإجراء العديد من المعامالت مع األطراف ذات العالقة، بما في ذلك أعضاء مجلس  

اإلدارة الرئيسيون في هؤالء األشخاص الذين لديهم اإلدارة وشركاتهم ذات العالقة وكبار موظفي اإلدارة. يتمثل موظفو 

الصالحية والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك أي من 

عالقة وفقاً  أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين أو غير التنفيذيين لدى المجموعة. يتم تنفيذ معامالت األطراف ذات ال

لشروط متفق عليها بين األطراف المعنية. فيما يلي حجم المعامالت واألرصدة القائمة في نهاية السنة واإليرادات والمصاريف 

 ذات الصلة للسنة: 
 

 2020 

 ألف درهم 

 2019 

 ألف درهم 

 

 س أعضاء مجل

  اإلدارة 

 تعرضات أخرى 

  مرتبطة

 بأعضاء مجلس 

  اإلدارة 

 مجلس أعضاء 

  اإلدارة 

 تعرضات أخرى 

  مرتبطة

 بأعضاء مجلس 

 اإلدارة 

        قروض

 836,872  95,420  589,012  47,874 قروض

 32,866  5,591  28,888  5,505 إيرادات الفوائد 

 761  -  758  - خطابات اعتماد وضمانات قائمة

        

        ودائع

 2,012,846  6,331  1,110,592  7,332 ودائع

 81,098  172  51,519  178 مصاريف الفوائد
 

مليون درهم( ضمن   250: 2019مليون درهم ) 250* تشتمل التعرضات األخرى على تعرض حكومة الشارقة بمبلغ 

 مليون درهم( ضمن الودائع. 218: 2019مليون درهم ) 0.6القروض ومبلغ 

 

لألطراف ذات العالقة على أنها تعرضت النخفاض القيمة أو تأخرت في السداد  لم يتم تصنيف أي من القروض الممنوحة 

 : ال شيء(.2019ديسمبر   31) 2020ديسمبر  31كما في 

 

يستحق سداد القروض الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة على مدار سنة واحدة وتحمل فائدة بمعدالت تتراوح من 

، يتم ضمان القروض الدفعات المقدمة القائمة 2020ديسمبر  31(. وكما في %10إلى  %4: 2019سنوياً ) %10إلى  4%

  مليون درهم(.  558.4:  2019مليون درهم )  304.2المستحقة من األطراف ذات العالقة عن طريق ودائع مرهونة بقيمة 
 

 تعويضات اإلدارة العليا
 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم  

    

 10,751  11,366 رواتب ومكافآت أخرى قصيرة األجل

 490  476 منافع إنهاء الخدمة
 11,842  11,241 

 

. 2019و  2020* لم يتم دفع مكافآت إلى مجلس اإلدارة في 
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 التزامات ومطلوبات محتملة  24

 
ائتمان. وتتخذ هذه االلتزامات شكل تسهيالت قروض معتمدة. وتنطوي لدى المجموعة في أي وقت التزامات قائمة لتقديم 

 التزامات القروض القائمة على فترات التزام ال تتجاوز الفترة االعتيادية لالكتتاب والتسوية.

 

ولهذه االتفاقيات تقدم المجموعة ضمانات مالية وخطابات اعتماد لضمان وفاء العمالء بالتزاماتهم تجاه األطراف األخرى. 

 حدود ثابتة وتمتد عادة لفترة تصل إلى عام واحد. 

 

 القيم التعاقدية لاللتزامات والمطلوبات الطارئة مبينة في الجدول التالي بحسب الفئة.

 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 171,876  99,520 اعتمادات مستندية

 4,445,297  3,331,940  خطابات ضمان

 135,344  81,224 التزامات غير قابلة لإللغاء بمنح تسهيالت ائتمانية

 350,000  21,474 التزامات الصرف األجنبي والعقود اآلجلة 
 3,534,158  5,102,517 

 

االحتياطية بصورة كبيرة عن قيمة  تقل متطلبات السيولة الالزمة لدعم المطالبات بموجب الضمانات واالعتمادات المستندية 

االلتزام حيث ال تتوقع المجموعة عادة أن تقوم األطراف األخرى بسحب المبالغ المنصوص عليها في االتفاقية المبرمة. إن  

ه إجمالي القيمة التعاقدية القائمة لاللتزام بتقديم ائتمان ال تمثل بالضرورة متطلبات نقدية مستقبلية حيث أن العديد من هذ

 االلتزامات سوف تنتهي أو يتم إنهاؤها دون تمويل.

 

  ديسمبر 31التعرض بحسب المنطقة الجغرافية كما في 

 

التزامات غير قابلة  

لإللغاء بمنح تسهيالت 

  ائتمانية

التزامات الصرف 

 مطلوبات محتملة  األجنبي والعقود اآلجلة

 2020  2019  2020  2019  2020  2019 

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

            

اإلمارات العربية 

 4,571,655  3,419,294  350,000  21,474  135,344  81,224 المتحدة

 45,518  12,166  -  -  -  - دول عربية أخرى 

 81,224  135,344  21,474  350,000  3,431,460  4,617,173 
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 )تابع( التزامات ومطلوبات محتملة  24
 

  ديسمبر 31التعرض بحسب العملة كما في 
 

التزامات غير قابلة لإللغاء  

  بمنح تسهيالت ائتمانية

التزامات الصرف األجنبي 

  والعقود اآلجلة

التزامات ومطلوبات محتملة 

 أخرى

 2020  2019  2020  2019  2020  2019 

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

            

 244,843  216,788  350,000   21,474   -  - العملة األجنبية

 4,372,330  3,214,672  ( 350,000)  (21,474)  135,344  81,224 درهم 

 4,617,173  3,431,460  -   -   135,344  81,224 المجموع
 

  ديسمبر 31التعرض بحسب قطاع العمل كما في 
 

التزامات غير  

قابلة لإللغاء بمنح 

  تسهيالت ائتمانية

التزامات 

الصرف األجنبي 

  والعقود اآلجلة

التزامات ومطلوبات محتملة 

 أخرى

 2020  2019  2020  2019  2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   درهمألف   ألف درهم   ألف درهم 

الزراعة واألنشطة  

 2,683  1,844  -  -  -  - المتعلقة بها

 6,315  3,024  -  -  -  - التعدين والمحاجر

 416,157  282,880  -  -  -  - التصنيع

 3,051,268  2,199,355  -  -  80,926  37,337 اإلنشاءات والعقارات

 442,737  360,879  350,000  21,474  1,215  - التجارة

النقل والتخزين 

 88,690  78,319  -  -  -  - واالتصاالت

 152,941  179,751  -  -  -  865 المؤسسات المالية

 306,553  289,394  -  -  10,703  20,000 خدمات أخرى

 126  1,511  -  -  -  - قروض لألفراد 

قروض لألفراد ذوي  

 10,624  8,778  -  -  42,500  23,022 األصول الضخمة 

 139,079  25,725  -  -  -  - أخرى 

 4,617,173  3,431,460  350,000  21,474  135,344  81,224 المجموع
 

  ديسمبر 31التعرض بحسب االستحقاق كما في 
 

 2020  2019  2020  2019  2020  2019 

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

            

 1,204,451  971,603  350,000  21,474  52,805  14,343 أشهر  3أقل من 

 3,412,722  2,459,857  -  -  82,539  66,881 أشهر 3أكثر من 

 4,617,173  3,431,460  350,000  21,474  135,344  81,224 المجموع
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 تحليل القطاعات 25
 

تتحدد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التي تخضع للمراجعة المنتظمة من قبل صانع القرار الرئيسي لألمور 

 التشغيلية بهدف تخصيص الموارد لكل قطاع وتقييم أدائه 
 

أنشطتها في اإلمارات العربية المتحدة ولبنان، وتنشأ نتائجها بصورة عامة من األنشطة البنكية تقوم المجموعة بمزاولة 

 التجارية وأنشطة الخزينة واالستثمار. فيما يلي المعلومات المتعلقة بقطاعات األعمال:
 

 2020 2019 

 األنشطة البنكية  

  التجارية 

 الخزينة 

  المجموع   واالستثمارات 

األنشطة البنكية  

  التجارية 

الخزينة  

 المجموع   واالستثمارات 

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

            

صافي الفوائد  

 304,837   42,800  262,037   187,213   43,467   143,746  واإليرادات األخرى 

صافي خسارة  

 (634,085)  677  (634,762)  ( 363,074)  ( 54)  ( 363,020) االنخفاض في القيمة 

 (579,362)  38,717  (618,079)  ( 356,312)    37,277   ( 393,589) )خسارة(/ ربح السنة 

النفقات الرأسمالية  

 5,151   -   5,151   5,811   -    5,811  للقطاع 

 24,098   21  24,077   12,268   -    12,268  استهالك القطاع 

            ديسمبر   31في 

مجموع موجودات  

 11,704,517   2,279,732  9,424,785   8,733,817   1,593,190   7,140,627  القطاع 

مجموع مطلوبات  

 10,418,530   56  10,418,474   7,824,000   275,282   7,548,718  القطاع 

 الشركات واألفراد. تشتمل الخدمات البنكية التجارية على محافظ 
 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 26
 

 تسلسل القيمة العادلة للموجودات / المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة  )أ(
 

عروض تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات التي يتم المتاجرة بها في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة أو  

أسعار التجار. وبالنسبة لجميع الموجودات / المطلوبات األخرى، تحدد المجموعة القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم 

  األخرى. بالنسبة لألدوات المالية التي ال تتم المتاجرة فيها بانتظام وال تكون أسعارها موثوقة بما فيه الكفاية، فإن قيمتها العادلة 

عية وتتطلب درجات متباينة من األحكام بناًء على السيولة والتركيز وعوامل السوق غير المؤكدة تعتبر أقل موضو

 وافتراضات التسعير والمخاطر األخرى التي تؤثر على األداة بعينها.
 

يات المستخدمة في تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام تسلسل القيمة العادلة المبين أدناه الذي يعكس أهمية المعط

 عمليات القياس.
 

 المستوى األول: سعر السوق المدرج )غير المعدل( في سوق نشط ألداة متطابقة.
 

المستوى الثاني: المعطيات، بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى األول، الجديرة بالمالحظة إما بطريقة مباشرة )وهي 

المستمدة من األسعار(. تشمل هذه الفئة األدوات التي يتم تقييمها باستخدام أسعار السوق األسعار( أو غير مباشرة )وهي 

المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة، أو األسعار المدرجة ألدوات متطابقة أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطاً، أو 

مالحظة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوق.أساليب التقييم األخرى بحيث تكون كافة المعطيات الهامة جديرة بال
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 )تابع(القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  26
 

 )تابع( تسلسل القيمة العادلة للموجودات / المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة )أ(
 

كافة األدوات التي تتضمن أساليب تقييمها معطيات المستوى الثالث: المعطيات غير الجديرة بالمالحظة. وتشمل هذه الفئة 

غير مستندة إلى بيانات جديرة بالمالحظة ويكون للمعطيات غير الجديرة بالمالحظة تأثير جوهري على عملية تقييم األداة. 

ألمر إجراء تعديالت تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها استناداً إلى األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث يقتضي ا

 أو وضع افتراضات جوهرية غير ملحوظة لكي تعكس الفروق بين األدوات.

 

أساليب التقييم التي تتضمن صافي القيمة الحالية ونماذج التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع أداوت مماثلة توجد لها 

االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على معدالت فائدة معيارية خالية  أسعار سوقية قابلة للمالحظة. تشتمل  

من المخاطر وهوامش االئتمان والعوامل األخرى التي يتم استخدامها في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم 

 متوقعة في األسعار وعوامل الربط بينها.ومعدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار ومؤشرات أسعار األسهم والتقلبات ال

 

إن الهدف من أساليب التقييم هو الوصول إلى قياس القيمة العادلة الذي يوضح السعر الذي يمكن قبضه من بيع األصل أو 

 دفعه لتسوية االلتزام بموجب معاملة نظامية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس.

 

ً للمستوى الذي تصنَّف فيه القيمة يتضمن الجدول التا لي تحليالً للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير، وفقا

 العادلة بموجب تسلسل مستويات القيمة العادلة. وترتكز المبالغ على القيم المعترف بها في بيان المركز المالي. 

 

 المجموع  المستوى الثالث   المستوى الثاني  المستوى األول 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  2020ديسمبر  31في 

        الموجودات المالية

أوراق مالية بالقيمة العادلة من  

 2,482  -  -  2,482 خالل الربح أو الخسارة 

أوراق مالية بالقيمة العادلة من  

 10,136  467  -  9,669 خالل الدخل الشامل اآلخر 

        الموجودات غير المالية

 457,374  457,374  -  - عقارات ُمعاد تملّكها

 12,151  -  457,841  469,992 

 

        2019ديسمبر  31في 

        الموجودات المالية

أوراق مالية بالقيمة العادلة من  

 9,202  6,801  -  2,401 خالل الربح أو الخسارة 

مالية بالقيمة العادلة من  أوراق 

 135,032  467  -  134,565 خالل الدخل الشامل اآلخر 

        الموجودات غير المالية 

 517,984  517,984  -  - عقارات ُمعاد تملّكها

 136,966  -  525,252  662,218 
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 )تابع( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 26
 

 )تابع( تسلسل القيمة العادلة للموجودات / المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة )أ(
 

  يحلل الجدول التالي حركة القيمة العادلة للموجودات في المستوى الثالث

 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر   31 

 استثمارات في   

  مالية  أوراق

 استثمارات  

  عقارية 

 استثمارات في  

  أوراق مالية 

 استثمارات  

 عقارية 

 ألف درهم   ألف درهم  

 587,191   6,898  517,984   7,268  يناير 1الرصيد كما في 

        تغيرات القيمة العادلة: 

 ( 68,466)  370  (60,610)   في الربح أو الخسارة -

 -   -   -    في الدخل الشامل اآلخر  -

 -   -  -    إضافات 

 ( 741)  -  -   (6,801) استبعادات

 517,984   7,268  457,374   467  ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

على الرغم من أن البنك يعتقد أن تقديراته المتعلقة بالقيمة العادلة تعتبر مناسبة، فإن استخدام منهجيات أو افتراضات مختلفة 

العادلة. وفيما يتعلق بقياسات القيمة العادلة في المستوى الثالث، فإن أي تغير في قد يؤدي إلى قياسات مختلفة للقيمة 

 لن يكون له أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. %5(-االفتراضات بنسبة )+/

 

 تقييم االستثمارات في أوراق مالية 

 

استثماراته من خالل إجراء تقييمه الخاص. واعتماداً على طبيعة األصل األساسي، يتم استخدام يراقب البنك باستمرار تقدم 

األساليب الكمية مثل القيمة المتبقية أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة / السيناريو أو تقييم المثل في السوق. يتم اختيار 

عوامل قطاعات العمل واالقتصاد الكلي التي تعتبرها اإلدارة معقولة. المدخالت غير الجديرة بالمالحظة بناًء على العديد من  

 كما يتم استخدام األساليب النوعية التي تتضمن مراعاة السوق والتوقعات االقتصادية.

 

 تقييم العقارات المعاد تملكها

 

قبل خبير تقييم عقاري خارجي مستقل لديه خبرة حديثة في تقييم عقارات تم تحديد القيمة العادلة للعقارات المعاد تملكها من 

في مواقع وفئات مماثلة للعقارات التي يجري تقييمها. يقوم خبير التقييم المستقل بتقييم القيمة العادلة لمحفظة العقارات المعاد 

تملكها لدى المجموعة سنوياً.
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 )تابع(القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  26

 

 )تابع( تسلسل القيمة العادلة للموجودات / المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة )أ(
 

  أساليب التقييم والمعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة

 

 تملكها.قامت المجموعة بتطبيق أنسب قياس للقيمة العادلة لعقاراتها المعاد 

 

يوضح الجدول التالي أساليب التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة للعقارات المعاد تملكها، كما يوضح المعطيات الهامة 

  غير الجديرة بالمالحظة للتقييم.

 

 المعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة أسلوب التقييم

الجديرة الترابط بين المعطيات الهامة غير 

 بالمالحظة وقياسات القيمة العادلة

 طريقة المبيعات المقارنة:

أسعار البيع أو المعامالت للمواقع أو العقارات 

المماثلة في المنطقة المجاورة ضمن إطار زمني 

  تاريخي مناسب.

 

سيؤدي االنخفاض في أسعار البيع أو 

المعامالت للمواقع أو العقارات المماثلة 

  انخفاض القيمة العادلة.إلى 

 طريقة الرسملة: 

 صافي اإليرادات التشغيلية للعقار.  

 

 

  معدل الرسملة المطبق على العقار.

سيؤدي االنخفاض في اإليرادات التشغيلية 

  إلى انخفاض القيمة العادلة.

 

ستؤدي زيادة معدل الرسملة إلى انخفاض 

  القيمة العادلة.

 

 المستهلكة:طريقة التكلفة 

  التكلفة األساسية إلنشاء العقار.

 

 

  العمر اإلنتاجي للعقار.

 

 

سيؤدي االنخفاض في التكلفة األساسية 

  لإلنشاء إلى انخفاض القيمة العادلة.

 

سيؤدي االنخفاض في العمر اإلنتاجي 

  للعقار إلى انخفاض القيمة العادلة.

 

  بالقيمة العادلةاألدوات المالية غير المقاسة  )ب(
 

 ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة بصورة جوهرية عن قيمها الدفترية المقابلة.
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 إدارة المخاطر 27
 

 مقدمة ونظرة عامة (أ)
 

عمل لتغطية جميع المخاطر الهامة على مستوى البنك، باإلضافة إلى  تتعرض المجموعة لعدة فئات من المخاطر ولديها أطر  

 المخاطر األساسية التالية: 

 

 • مخاطر االئتمان 

 • مخاطر السيولة 

 • مخاطر السوق 

 • مخاطر التشغيل 

 

التركيز ومخاطر العمل / المخاطر االستراتيجية تتمثل المخاطر الهامة األخرى التي تم تقييمها من قبل البنك في مخاطر 

والمخاطر الرقابية ومخاطر االمتثال ومخاطر السمعة والمخاطر القانونية. عالوة على ذلك، فإن مخاطر أمن المعلومات هي 

 مخاطر جوهرية في بيئة األعمال الحالية وقد وضع البنك بنية تحتية قوية إلدارة المخاطر. 

 

يستعرض هذا اإليضاح تفاصيل تعّرض المجموعة للمخاطر المبينة أعاله وأهدافها وأطر إدارة المخاطر وسياساتها 

 وإجراءاتها لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى خطة إدارة المجموعة لرأس المال.   

 

 إطار الحوكمة وإدارة المخاطر

 

ولية النهائية عن إنشاء إطار عمل إلدارة المخاطر للمجموعة واإلشراف عليه. يتحمل مجلس اإلدارة )"المجلس"( المسؤ

ولهذا الغرض، قام مجلس اإلدارة بتشكيل اللجان التالية على مستوى مجلس اإلدارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية  

 للمساعدة في إدارة المخاطر المختلفة التي يواجهها البنك:

 

 دقيق واالمتثال لمجلس اإلدارةلجنة الت أ.

  لجنة المخاطر لمجلس اإلدارة ب.

 لجنة االئتمان التنفيذية لمجس اإلدارة ج.

 لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس اإلدارة د.

 

بالموافقة على تم تكليف لجنة المخاطر لمجلس اإلدارة بمهام إدارة المخاطر وتم تكليف لجنة االئتمان التنفيذية بالمجلس 

 قرارات االئتمان واالستثمار وفقاً لتفويض من مجلس اإلدارة.

 

تحصل لجان مجلس اإلدارة المختلفة على الدعم من لجان اإلدارة العليا التالية: لجنة الموجودات والمطلوبات، اللجنة اإلدارية،  

  المعلومات، لجنة أمن المعلومات.لجنة االئتمان لإلدارة، لجنة التصحيح لإلدارة، لجنة تكنولوجيا 

 

وقام بوضع لجان محددة أخرى / ومجموعات عمل  9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3قام البنك بتطبيق إطار بازل 

 ذات مسؤوليات محددة ألعضاء اإلدارة العليا.

 

تخضع وحدات العمل وعمليات االئتمان للتدقيق المنتظم من خالل قسم التدقيق الداخلي. كما تم إدخال تحسينات على أقسام 

الرقابة واالمتثال.
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 )تابع(إدارة المخاطر  27
 

 )تابع( مقدمة ونظرة عامة )أ(
 

حققت المجموعة تحت إشراف إدارة المخاطر تقدماً مطرداً في مبادراتها لتبني إطار عمل إلدارة مخاطر المؤسسة لتمكين 

وحدات العمل والوحدات الوظيفية من إدارة جميع المخاطر بطريقة استباقية مع دمج مفاهيم االستراتيجية التخطيط وإدارة 

لتشغيل والضوابط الداخلية واالمتثال. ويشمل ذلك األساليب والعمليات بما في ذلك جميع نواحي المخاطر وذلك  مخاطر ا

  الغتنام الفرص المتعلقة بتحقيق أهداف المجموعة.

 

توى قامت إدارة مخاطر االئتمان بصياغة سياسات لمخاطر االئتمان تتماشى مع استراتيجيات المجموعة وأهدافها حول مس

تحّمل المخاطر، بما في ذلك سياسات إدارة الضمانات والتقييم االئتماني وتصنيف المخاطر واإلبالغ عنها وتقييم المخاطر 

 وفقاً للمتطلبات التنظيمية.

 

 يوجد لدى البنك سياسة لدرجة تقّبل المخاطر معتمدة من مجلس اإلدارة وذات سقوف ومؤشرات مرجعية محددة يتم مراقبتها

 بوضوح، باإلضافة إلى تحديث شهري لإلدارة ومجلس اإلدارة.

 

إن مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر هي نشاط مستمر يعكس التغيرات في ظروف السوق والمنتجات والخدمات التي 

المجموعة آلية لمعالجة تقدمها المجموعة من أجل تقديم نظرة شاملة للمخاطر من منظور استراتيجي وتشغيلي، كما يوجد لدى  

 المخاطر بشكل استباقي.

 

 مخاطر االئتمان )ب(
 

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعّرض المجموعة لخسارة مالية في حال لم يتمكن العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية  

والمطلوبات الطارئة واألرصدة المستحقة من    من الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ باألساس من القروض والسلفيات للعمالء

البنوك والودائع واالحتياطيات لدى المصرف المركزي باستثناء النقد في الصندوق والموجودات األخرى وسندات الدين لدى  

  المجموعة. 

 

ً في خطر الخسارة أو التغير السلبي في الوضع المالي الناتج عن التقلبات في الم ركز االئتماني لمصدري كما تتمثل أيضا

األوراق المالية واألطراف المقابلة وأي مدينين تتعرض لهم المجموعة، وذلك في شكل مخاطر تعثر الطرف المقابل أو 

 مخاطر فروق )االئتمان( أو تركيزات مخاطر السوق.

 

 إدارة مخاطر االئتمان

 

االئتمان إلى لجنة االئتمان التنفيذية لمجلس اإلدارة ولجنة االئتمان لإلدارة  قام مجلس اإلدارة بتفويض مسؤوليات إدارة مخاطر  

ولجنة التصحيح لإلدارة. وتخضع التغيرات في الحدود التقديرية لموافقة مجلس اإلدارة. وبالمثل، تتم الموافقة على التسهيالت 

  اإلدارة أو مجلس اإلدارة.التي تتجاوز الحدود التقديرية من قبل لجنة االئتمان التنفيذية لمجلس 

 

يتحمل قسم إدارة مخاطر االئتمان المنفصل والمركزي المسؤولية عن اإلشراف على مخاطر االئتمان للمجموعة، ويتألف 

والتوثيق من وظائف مستقلة مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التقييم والتقدير والمتابعة والرقابة واإلدارة 

لالئتمان. باإلضافة إلى ذلك، أنشأ البنك وحدة عمليات االئتمان المركزية لتوحيد عمليات االئتمان التي تشمل، من بين أمور 

  أخرى، أنشطة مثل التحقق من صحة الحدود وتسويتها ومدى استخدامها.
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 )تابع( إدارة المخاطر 27

 

 )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(
 

 )تابع( إدارة مخاطر االئتمان

 

 المهام العامة لقسم إدارة مخاطر االئتمان تشمل ما يلي:

 

صياغة سياسات ائتمانية بالتشاور مع وحدات العمل بحيث تشمل التقييم االئتماني وشروط الضمانات، وتصنيف  -

 والقانونية، وااللتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.المخاطر والتبليغ عنها، واإلجراءات الوثائقية 

 

مراجعة وتقييم مخاطر االئتمان وفقاً لهيكل التفويضات والصالحيات والحدود والسلطات االختيارية وذلك قبل التعهد  -

 ة ذاتها.بتقديم التسهيالت إلى العمالء على أن يخضع تجديد وتقييم التسهيالت لعملية المراجعة الصارم

 

الحد من تركيز التعرض االئتماني لألطراف المقابلة والقطاعات بما يتماشى مع بيانات درجة تقبّل المخاطر من خالل        -

وضع حدود للتعرض ومراقبة التعرض للقطاعات. يتم تحديد القطاعات المفضلة ومراجعتها بانتظام بما يتماشى مع 

 آليات السوق. 

 

المراجعة المنتظمة لمدى االمتثال لحدود التعرض المعتمدة المتعلقة باألطراف المقابلة وحدود المجموعة بما في ذلك       -

حدود تعرض مجلس اإلدارة والقطاعات والبلدان. ويتم تقديم تقارير منتظمة إلى اإلدارة ولجنة االئتمان لإلدارة ولجنة  

إلدارة حول جودة المحافظ والتعثرات، إن وجدت، مع اتخاذ اإلجراءات االئتمان التنفيذية لمجلس اإلدارة ومجلس ا

 التصحيحية المناسبة عند الضرورة. 

 

تقديم المشورة والتوجيه والتدريب المتخصص لوحدات العمل لتعزيز أفضل الممارسات في جميع أنحاء المجموعة في  -

 إدارة مخاطر االئتمان.

 

لية، تستخدم المجموعة التصنيفات الخارجية الصادرة عن ستاندرد آند بورز أو موديز أو فيتش أو بالنسبة للمؤسسات الما

 كابيتال انتليجنس أو غيرها من وكاالت التصنيف االئتماني المعترف بها من أجل إدارة تعرضها لمخاطر االئتمان.

 

طبقت المجموعة "النهج الموحد" لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق و"نهج المؤشر األساسي" لمخاطر التشغيل بالتماشي مع 

لوائح البنك المركزي. تم تطوير نماذج لتصنيف المخاطر الداخلي تصنف التعرضات وفقاً لدرجة مخاطر التعثر في السداد،  

ار تصنيف المخاطر الحالي من ثماني درجات تعكس درجات متفاوتة من . يتكون إط2012وهي قيد االستخدام منذ عام 

مخاطر التعثر والتخفيف من خالل الضمانات أو غيرها من وسائل تخفيف مخاطر االئتمان. من أجل بناء قاعدة بيانات ائتمانية 

 نترنت.  قوية، قدمت المجموعة خدمة تقديم طلبات االئتمان وتصنيف جميع األطراف المقابلة عبر اإل
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 )تابع( إدارة المخاطر 27
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(
 

 القروض والسلفيات )بما في ذلك التزامات القروض واالعتمادات المستندية وخطابات الضمان(
 

معقد ويتطلب استخدام النماذج حيث أن التعرض يختلف إن تقدير التعرض لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة المخاطر هو أمر  

باختالف التغيرات في ظروف السوق والتدفقات النقدية المتوقعة ومرور الوقت. إن تقييم مخاطر االئتمان لمحفظة الموجودات 

ة. وتقيس يتطلب المزيد من التقديرات حول احتمالية حدوث التعثر ونسب الخسارة المرتبطة بها بين األطراف المقابل

المجموعة مخاطر االئتمان باستخدام احتمالية التعثر، ومستوى التعرض الناتج عن التعثر والخسارة الناجمة عن التعثر. ويعد 

 . 9هذا المنهج هو المنهج المستخدم ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 

 والخسارة االئتمانية المتوقعة 19-كوفيد
 

 19-تأثير كوفيد

 

ً أن فيروس كوفيد2020مارس  11في  هو مرض وبائي عالمي. وفي ضوء  19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا

اضطرابات وشكوك في جميع أنحاء العالم، واجهت االقتصادات والقطاعات المختلفة  19-االنتشار السريع لفيروس كوفيد

كبيرة نتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكومات الحتواء أو تأخير انتشار الفيروس. يبين هذا اإليضاح أثر التفشي على عمليات  

 . 2020ديسمبر  31المصرف والتقديرات واألحكام الهامة التي تطبقها اإلدارة في تقييم قيم الموجودات والمطلوبات كما في 

 

، حدد قسم إدارة المخاطر في البنك القطاعات المتضررة التي تأثرت بشكل كبير بهذا 19-فيروس كوفيداستجابة لتفشي 

الموقف المتأزم، ويتم إجراء المراجعات بشكل متكرر حيث تتم مراجعة حدود االئتمان الحالية للشركات ومراقبة االستخدام 

  عن كثب.

 ركات في القطاعات المتضررة، وخاصة بالنسبة ألي عمالء جدد في البنك.لقد كان البنك حذراً للغاية في االكتتاب في الش

وعالوة على ما سبق وكما هو موضح أدناه، وللعمالء المستفيدين من تأجيل الدفع، قام البنك بتصنيف عمالئه إلى مجموعتين، 

. وقام البنك بدراسة المبادئ 2020، على النحو المطلوب في التوجيه المشترك الصادر في أبريل  2والمجموعة    1المجموعة  

 التالية من التصنيف.

  

  .19-العمالء الذين يتأثرون بشكل مؤقت ومعتدل بأزمة كوفيد :1المجموعة 

بالنسبة لهؤالء العمالء، يعتقد أن تأجيل الدفعات فعال وبالتالي ال يتوقع أن تتأثر القيمة االقتصادية للتسهيالت بشكل جوهري. 

 اجه هؤالء العمالء قيوداً على السيولة دون تغييرات جوهرية في الجدارة االئتمانية.ومن المتوقع أن يو

 

بالنسبة لهؤالء العمالء، يرى البنك أنه على الرغم من خضوعهم لتأجيل الدفعات، إال أن تدهور الجودة االئتمانية غير كاف 

الحالية، على األقل طوال فترة األزمة أو فترة تعثرهم، أيهما أقصر. لبدء ترحيل المرحلة. وسيظل هؤالء العمالء في مرحلتهم  

وعلى سبيل المثال، يمكن أن ينطبق ذلك على الصناعات التي يتوقع أن تعود بسرعة إلى ظروف العمل العادية مع انتهاء 

  قرارات سياسة الحظر. 
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  على المدى الطويل. 19-العمالء الذين من المتوقع أن يتأثروا بشكل كبير بفيروس كوفيد :2المجموعة 

السيولة. بالنسبة لهؤالء العمالء، من المتوقع أن يواجه هؤالء العمالء تغييرات جوهرية في جدارتهم االئتمانية تفوق مشكالت  

  هناك تدهور في المخاطر االئتمانية كاف لبدء الترحيل إلى المرحلة الثانية، ويتعين إنجاز هذا الترحيل.
 

نظًرا الحتمال حدوث انتعاش اقتصادي الحق، ال يتوقع أن ينتقل هؤالء العمالء إلى المرحلة الثالثة من المعيار الدولي للتقارير 

بناًء على أدائهم المالي خالل فترة األزمة. وفي ظروف استثنائية، يمكن الترحيل إلى المرحلة الثالثة بسبب  9ية رقم المال

  التصفية / اإلفالس الناتج عن:

  (  األحداث غير المالية )مثل االحتيال(؛ أو1)

  لنموذج عمل العمالء.(  االضطرابات الكبيرة التي تهدد االستدامة على المدى الطويل 2)

، فيما يلي نسبة العمالء المستفيدين من التأجيالت مع تعرضاتهم والخسائر االئتمانية المتوقعة 2020ديسمبر  31كما في 

 حسب قطاع األعمال:

 

    

 1مجموعة 

 التعرض المؤجل

 

 2مجموعة 

 التعرض المؤجل

  2020ديسمبر  31في 

  مجموع التعّرض 

الخسائر 

االئتمانية  

  المتوقعة

 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        

 15,526  5,134  18,628  152,899 التصنيع

 -  892  1,614  55,729 اإلنشاءات

 -  11,119  38  256,698 العقارات

 11,803  49,834  14,585  344,493 التجارة

 -  1,552  801  15,048 واالتصاالتالنقل والتخزين 

 -  247,200  -  247,200 المؤسسات المالية

 -  -  -  -  التعليم

 -  2  -  2  األفراد

 -  17,492  2,825  152,101  األفراد ذوو األصول الضخمة

 636  4,203  1,333  41,831 جميع الخدمات األخرى

        
 1,266,001  39,824  337,428  27,965 
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، فيما يلي نسبة العمالء المستفيدين من التأجيالت مع تعرضاتهم والخسائر االئتمانية المتوقعة 2020ديسمبر  31كما في 

 حسب المنتج:

 

 2مجموعة   1مجموعة    

  2020ديسمبر  31في 

 

مجموع 

  التعّرض

التعرض 

  المؤجل

الخسائر 

االئتمانية  

  المتوقعة

التعرض 

 المؤجل

الخسائر  

االئتمانية  

 المتوقعة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

          

 -  -  765  3,018  90,511 سحب على المكشوف

 12,698  14,412  409  304,611  93,118 إيصاالت أمانة

 10,921  13,553  15,031  29,799  1,082,372 قروض ألجل

          
 1,266,001  337,428  16,205  27,965  23,619 

 

 يتم بيان التسويات بين األرصدة االفتتاحية والختامية للتعرض الناتج عن العجز أدناه.
  

 2020ديسمبر  31 

 

  المرحلة األولى

المرحلة 

  الثانية

المرحلة 

 المجموع  الثالثة

        

 1,721,679   -  603,141    1,118,538   2020يناير  1الرصيد في  

 -   -  (57,695)  57,695    تحويل إلى المرحلة األولى

 -   -  17,541   (17,541)  تحويل إلى المرحلة الثانية

 -   32,529  (32,529)  -  تحويل إلى المرحلة الثالثة 

 (455,678)  1,354  (28,321)  (428,711) التغيرات في التعرض الناتج عن التعثر

 1,266,001   33,883  502,137   729,981   2020ديسمبر  31الرصيد في  
 

 خسارة التعرض المؤجل أدناه.يتم بيان التسويات بين األرصدة االفتتاحية والختامية لمخصص 

 

 2020ديسمبر  31 

المرحلة  

  األولى

المرحلة 

  الثانية

المرحلة 

 المجموع  الثالثة

        

 33,745  -  25,919   7,826   2020يناير  1الرصيد في  

 -  -  (1,376)  1,376    تحويل إلى المرحلة األولى

 -  -  1,255   (1,255)  تحويل إلى المرحلة الثانية

 -  1,551  (1,551)  -  تحويل إلى المرحلة الثالثة 

 التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة الناتجة عن 

 التعثر / مستوى التعرض الناتج عن التعثر   

 

(4,848) 

  

(3,341) 

  

14,268 

  

6,079 

 39,824  15,819  20,906   3,099   2020ديسمبر  31الرصيد في  

 

يواصل البنك مراقبة الجدارة االئتمانية لهؤالء العمالء، وال سيما المؤشرات على عدم القدرة المحتملة على دفع أي من 

  التزاماتهم عند استحقاقها.
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. 19-ستأخذ قرارات تجميع التسويات المذكورة أعاله في االعتبار الظروف الخاصة للعمالء في سياق تفشي فيروس كوفيد

  أجرى البنك تحليالت من خالل دمج المبادئ التالية:

 

 للعمالء من الشركات

ناء على وجهات نظر قسم إدارة  تعتمد قرارات التجميع على مزيج من التحليل الكمي والنهج القائم على األحكام ب   أ(  

  المخاطر في البنك.

؛ االعتماد على تقييم مخاطر االئتمان على مدى فترة  9ب(  تتوافق قرارات التجميع مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  ل يعتبر مناسبًا.التسهيالت. ومن ثم فإن التمييز الضروري بين العمالء المتأثرين على المدى القصير مقابل المدى الطوي

من المتوقع أن يواجه العمالء تبعات ناتجة من شدة التأثير ومدته. لذلك، سيتم تحقيق التجميع عن طريق وضع حدود   ج(  

  نهائية بناًء على األحكام. يتم استخدام الصناعات والقطاعات كنقطة انطالق مقبولة للتجزئة.

هري، يتم إجراء التحليالت على أساس كل حالة على حدة. اما بالنسبة للعمالء بالنسبة للعمالء الذين لديهم تعرض جو  د(  

الذين لديهم تعرضات غير جوهرية، يتم إجراء التحليالت على أساس المحفظة على أساس دوافع مخاطر االئتمان، 

  وبشكل رئيسي الصناعة والمدة والتصنيف.

التجميع هذه، قام البنك بتنظيم محفظته حسب األهمية وقابلية التأثر باألزمة، وبدأ ولغرض تحديد األولويات في عملية  هـ(  

  بأكثر الشرائح حساسية/ جوهرية.

قام البنك بتقييم ما إذا كان عمالؤه قد اتخذوا تدابير مناسبة للتعامل مع األزمة، وال سيما القرارات المتعلقة بإدارة   و(  

  ليف الثابتة والتكاليف المالية.مركزهم النقدي والمخزون والتكا

يتم تضمين االعتبارات المتعلقة بضمانات الوالدين/ الحكومة والضمانات أيًضا في قرار التجميع، حيث يجب أن يأخذ   ز(  

 هذا القرار في االعتبار تعزيز االئتمان المحتمل.

 
 استخدام التقديرات واألحكام

 

ً هامة في تقييم وتق دير بعض األمور مثل الخسائر االئتمانية المتوقعة. ونظراً لعدم التأكد والمعلومات يمارس البنك أحكاما

التطلعية المحدودة، فقد اتخذ البنك نهجاً لتطبيق التغطية التقديرية على نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة عن طريق تغيير 

وتقييم أثر التفشي، وسيراعي تعديل نموذج الخسائر أوزانه لالقتصاد الكلي. ومن اآلن فصاعداً، سيواصل البنك مراقبة 

 االئتمانية المتوقعة في الفترات الالحقة، إذا لزم األمر.
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 9وحسابات الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم الحوكمة حول نماذج 

بالنظر إلى التأثير الجوهري الذي ستحدثه سيناريوهات ومقاييس االقتصاد الكلي على الخسائر االئتمانية المتوقعة للبنك، فقد 

ق بالتنبؤ باالقتصاد الكلي وحساب الخسائر االئتمانية عزز البنك عملياته والضوابط وأطر الحوكمة الخاصة بها فيما يتعل

التابعة للبنك، والتي تقدم تقاريرها إلى اإلدارة التنفيذية، المسؤولية   9المتوقعة. تتحمل لجنة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 األساسية عن اإلشراف على نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة للبنك.

 

 9المدخالت واالفتراضات لقياس المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    استعرضت لجنة

على تقديراتنا للخسائر االئتمانية المتوقعة حيث   19-في ضوء المعلومات المتاحة. في حين أنه من الصعب تقدير تأثير كوفيد

 ع أن يكون له تأثير ملموس على بيئة االقتصاد الكلي. أن الوضع ال يزال قيد التطور، فمن المتوق

 

يأخذ البنك في االعتبار مجموعة من النتائج المحتملة واحتماالت كل منها، وتطبيق الحكم الخاص بتحديد ما يشكل معلومات 

لي. تعكس هذه معقولة وتطلعية. ظهر التقلب الناتج عن الوضع الحالي من خالل تعديل أساليب إنشاء السيناريو المستقب

  9التعديالت اعتبارات االقتصاد الكلي كما هو مقترح في إيضاح التوجيه المشترك حول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

 .لم ينتج عن تحليل الحساسية الذي تم إجراؤه تأثير كبير على الخسائر االئتمانية المتوقعة

 

  تصنيفات مخاطر االئتمان
 

تستخدم المجموعة تصنيف مخاطر االئتمان الداخلي الذي يعكس تقييمها الحتمال تعثر األطراف المقابلة الفردية. إن نماذج 

التصنيف مصممة لكي تناسب مختلف فئات الموجودات. يتم إدخال المعلومات الخاصة بالمقترض والقرض التي تم جمعها 

تقديم الطلب )مثل الدخل السنوي، ومستوى الضمانات الخاصة بتعرضات األفراد، واإليرادات ونوع القطاع الخاص في وقت  

 بتعرضات الشركات( في نموذج التقييم، باإلضافة إلى إدخال مدخالت البيانات الخارجية في النموذج.

 

بشكل مضاعف عند كل درجة مخاطر أعلى. على سبيل  يتم معايرة درجات التقييم االئتماني بحيث تزداد مخاطر التعثر

أقل من الفرق في احتمال التعثر بين درجتي  -Aو Aالمثال، يعني ذلك أن االختالف في احتمال التعثر بين درجتي التقييم 

 .-Bو Bالتقييم 
 

  فيما يلي اعتبارات إضافية لكل نوع من أنواع المحافظ التي تحتفظ بها المجموعة:
 

  األفراد:
 

بعد االعتراف المبدئي بدرجات االئتمان، بالنسبة لقطاع األفراد، تتم مراقبة سلوك السداد للمقترض لتحديد درجة العميل بناًء 

   على مرحلة التعثر / سلوك الحساب.
 

  الشركات:
 

المقترض. ويقوم مديرو العالقات بإدخال أي معلومات بالنسبة ألعمال الشركات، يتم تحديد التصنيف االئتماني على مستوى  

جديدة أو مستحدثة أو تقييمات ائتمانية في نظام التصنيف االئتماني على أساس مستمر، كما يقوموا كذلك بتحديث المعلومات 

ف االئتماني حول الجدارة االئتمانية للمقترض في كل عام من مصادر مثل البيانات المالية مما يساعد في تحديث التصني

الداخلي واحتمالية التعثر. يتم تطبيق التجاوزات المعتمدة حسب األصول على التصنيفات عندما ال يتوافق األداء الفعلي  

 للمقترض مع مخرجات النموذج.
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 الخزينة: 
 

أدوات الدين، تُستخدم درجات التصنيف االئتماني من وكاالت التصنيف الخارجية وتخضع الدرجات  بالنسبة لالستثمارات في  

المنشورة للمتابعة والتحديث باستمرار. ويتم تحديد احتمالية التعثر المرتبطة بكل درجة على أساس معدالت التعثر المثبتة 

 كالة التصنيف.على مدار فترة االثني عشر شهراً السابقة والمنشورة بواسطة و

 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة (1)
 

نموذجاً من "ثالث مراحل" لتحديد االنخفاض في القيمة بناء على التغيرات في   9يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 الجودة االئتمانية منذ االعتراف المبدئي وذلك على النحو الموجز أدناه:

 

يتم تصنيف األداة المالية التي لم تتعرض النخفاض في قيمتها االئتمانية عند االعتراف المبدئي في "المرحلة األولى"        -

 ويتم مراقبة مخاطر االئتمان الخاصة بها بشکل مستمر من قبل المجموعة. 

نقل األداة المالية إلى "المرحلة الثانية"  إذا تم تحديد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يتم -

  ولكن ال يتم اعتبارها أنها تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية.

 تنتقل األداة المالية إلى "المرحلة الثالثة" إذا تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية.      -

للموجودات المالية المدرجة في المرحلة األولى بمبلغ يعادل الجزء من الخسائر تقاس الخسائر االئتمانية المتوقعة  -

االئتمانية المتوقعة مدى العمر الناتج عن أحداث التعثر المحتملة خالل فترة االثني عشر شهراً التالية. وتقاس الخسائر  

ائر االئتمانية المتوقعة من جميع أحداث التعثر االئتمانية المتوقعة لألدوات في المرحلة الثانية أو الثالثة بناء على الخس

  الممكنة على أساس العمر.

في أنه يجب  9يتمثل المفهوم السائد في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -

  مراعاة المعلومات التطلعية.

 

 مانالزيادة الجوهرية في مخاطر االئت

 

تعتبر المجموعة أن األصل المالي قد شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان عند استيفاء واحد أو أكثر من المعايير الكمية 

 أو النوعية أو معايير الدعم التالية:

 المعايير الكمية 
  

  قروض الشركات:  
  

الشركات، إذا واجه المقترض زيادة جوهرية في احتمالية التعثر التي يمكن أن تنشأ عن العوامل الكمية بالنسبة لقروض 

 التالية: 

  

، وبالتالي +BBBتخفيض تصنيف مخاطر االئتمان بدرجتين أو أكثر يعد هاماً في حال كان التصنيف األولي أقل من  -

إلى  -A+ وAAAتصنَّف التسهيالت المعنية في المرحلة الثانية. ال تخضع التسهيالت ذات التصنيف المتحرك بين 

 هذه المعايير فيما يخص مخاطر االئتمان المنخفضة.

+( وأقل )مشمول(، فإن تخفيض تصنيف مخاطر االئتمان بدرجة واحدة أو أكثر 6) +Bن التصنيف األولي هو إذا كا -

 يعد هاماً، وبالتالي تصنَّف التسهيالت المعنية في المرحلة الثانية نظراً ألن حركة احتمالية التعثر تكون أعلى. 

 األخيرة.إعادة هيكلة تسهيالت القروض خالل االثني عشر شهراً  -

 يوماً.  90يوماً وأكثر ولكن أقل من  30تأخر سداد تسهيالت القروض لمدة  -

 يعد أي تسهيل من عميل عامل من المرحلة الثالثة.  -
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 )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(

 

 المتوقعة )تابع(قياس الخسائر االئتمانية  (1)
 

 األفراد: 
 بالنسبة لمحفظة األفراد، إذا كان المقترضون يستوفون واحدًا أو أكثر من المعايير التالية: 

 يوماً.  30إعادة جدولة القرض قبل تأخر السداد لمدة  -

 يوماً.  90إلى   30تأخر سداد الحسابات لفترة من  -

 

 الجوهرية في مخاطر االئتمانالزيادة 

 

 الخزينة: 
 زيادة جوهرية في احتمالية تعثر أداة الخزينة األساسية.  -

 التغير الجوهري في األداء المتوقع لألدوات المالية وسلوك المقترض. -
  

 المعايير النوعية: 
  

  قروض الشركات:  

بالنسبة لقروض الشركات، إذا واجه المقترض زيادة جوهرية في احتمالية التعثر التي يمكن أن تنشأ عن العوامل النوعية 

 التالية: 
  

 تآكل صافي الثروة  -

 النشاط االحتيالي -

 إعادة الهيكلة التعسفية -

 خرق التعهدات المالية  -

 ي في العملياتالخلل الجوهر -

 أخبار سيئة في الرأي العام  -

 ضرر جوهري في السمعة  -

 التعرض لدعاوي قضائية جوهرية  -

   

 معايير الدعم:  
  

المقترض يتم تطبيق معايير الدعم وتعتبر الموجودات المالية أنها تعرضت لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان في حال تجاوز  

 يوما في سداد دفعاته التعاقدية. 30

 

 تعريف التعثر والموجودات التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية (2)
 

تحدد المجموعة أن األداة المالية على أنها متعثرة والتي تتوافق بالكامل مع تعريف انخفاض القيمة االئتمانية، عندما تستوفي 

 المعايير التالية:واحدًا أو أكثر من 
   

 المعايير الكمية: 
   

يوماً إلى المجموعة. 90تأخر المدين في سداد التزامه التعاقدية ألكثر من  -
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 )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(

 

 والموجودات التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية )تابع(تعريف التعثر  (2)
 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

 

 المعايير النوعية: 
  

 تعتبر المجموعة أن التعثر قد حدث فيما يتعلق بمدين معين عند ظهور أي حدث من األحداث التالية: 
  

المجموعة أنه من المستبعد أن يسدد المدين التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل مع عدم رجوع المجموعة إلى تعتبر   -

 اتخاذ إجراءات كتحقيق الضمان )إذا كان يتم االحتفاظ به(.

 تضع المجموعة التزام االئتمان تحت حالة عدم االستحقاق. -

للتعثر أو مخصص محدد للحساب ناتج عن انخفاض ملحوظ في الجودة االئتمانية تقوم المجموعة بتكوين مخصص  -

 بعد قبول البنك هذا التعرض .

 تقوم المجموعة ببيع االلتزام االئتماني عند حدوث خسارة اقتصادية مادية متعلقة باالئتمان. -

الئتماني حيث يؤدي ذلك إلی تراجع االلتزام المالي  توافق المجموعة علی إعادة هيکلة القروض المتعثرة لاللتزام ا -

 الناتج عن إعفاء أو تأجيل سداد المبلغ األصلي أو الفائدة أو الرسوم األخرى.

 تقديم المجموعة طلب إلشهار إفالس المدين أو طلب مماثل فيما يتعلق بااللتزام االئتماني للمدين تجاه المجموعة.  -
 

تطبيق المعايير المذكورة أعاله على جميع األدوات المالية التي تحتفظ بها المجموعة، وهي تتوافق مع تعريف التعثر لقد تم 

المستخدم في أغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية. تم تطبيق تعريف التعثر بما يتسق مع نموذج احتمالية التعثر ومستوى 

 تجة عن التعثر عبر حسابات الخسارة المتوقعة لدى المجموعة. التعرض الناتج عن التعثر والخسارة النا

 

تعتبر األداة أنها لم تعد في حالة تعثر )بمعنى أن التعثر قد زال( عندما لم تعد تلبي أي من معايير التعثر لفترة متتالية مدتها 

   اثني عشر شهراً.
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 المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير -قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

شهراً أو على مدار العمر، وذلك بناًء على ما إذا كانت قد حدثت زيادة  12تقاس الخسائر االئتمانية المتوقعة إما على مدار 

مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي أو إذا تم اعتبار األصل على أنه ائتمان تعرض النخفاض القيمة. إن جوهرية في 

خسائر االئتمان المتوقعة هي المنتج المخصوم الحتمالية التعثر ومستوى التعرض الناتج عن التعثّر والخسارة الناجمة عن  

 التعثر والتي يتم تعريفها على النحو التالي: 
   

تمثل احتمالية التعثر احتمال تخلف المقترض عن أداء التزاماته المالية )بموجب "تعريف التعثر واالئتمان منخفض  -

 شهراً أو العمر المتبقي لاللتزام.  12القيمة" المذكور أعاله(، وذلك على مدى 
   

ع المجموعة أن يكون مستحقاً وقت حدوث التعثّر على يعتمد مستوى التعرض الناتج عن التعثر على المبلغ الذي تتوق -

مدى االثني عشر شهراً القادمة أو العمر المتبقي لمستوى التعرض الناتج عن التعثر. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لاللتزام 

عاقدي  المتجدد تدرج المجموعة الرصيد الجاري المسحوب زائداً أي مبلغ إضافي يتوقع سحبه وصوالً إلى الحد الت

 الحالي بحلول وقت حدوث التعثر، إن حدث. 
 

تمثل الخسارة الناتجة عن التعثر توقع المجموعة لحجم الخسارة من جراء التعرض للتعثر. وتختلف الخسارة الناتجة   -

األخرى. ويتم عن التعثر باختالف نوع الطرف المقابل ونوع وعمر المطالبة وتوافر الضمان وسبل الدعم االئتماني 

 بيان الخسارة الناتجة عن التعثر كنسبة مئوية مقابل كل وحدة من وحدات التعرض وقت حدوث التعثر.
 

يتم تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل توقع احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر 

ولكل تعرض فردي أو جماعي. يتم ضرب هذه المكونات الثالثة معا وتعديلها الحتمالية البقاء على قيد لكل فترة ثالثة أشهر 

الحياة )أي لم يتم سداد التعرض مسبقا ولم يحدث تعثر في الفترة السابقة(. إن هذا يؤدي إلى احتساب الخسائر االئتمانية 

 جوع إلى تاريخ التقرير ويتم جمعه.المتوقعة بشكل فعال لكل شهر مستقبلي، ثم يتم خصمه بالر

 

شهرا. وينظر  12يتم تطوير احتمالية التعثر مدى العمر من خالل تطبيق ملف االستحقاق على احتمالية التعثر الحالية لمدة 

ملف االستحقاق في كيفية تطور العثرات في المحفظة من نقطة االعتراف المبدئي وخالل عمر القرض. ويستند ملف 

تحقاق على البيانات التاريخية القابلة للمالحظة ويفترض أن يكون هو نفسه عبر جميع الموجودات ضمن المحفظة وفئات االس

 التصنيف االئتماني، ويدعم هذا التحليل التاريخي.

 

ف حسب شهراً وعلى مدى العمر على أساس ملف السداد المتوقع، والذي يختل 12يتم تحديد التعرض الناتج عن التعثر لمدة 

 نوع المنتج.

 

بالنسبة إلطفاء المنتجات والقروض التي تسدد على دفعة واحدة، يعتمد هذا على التسديد التعاقدي المستحق على  -

شهًرا أو مدى العمر. وسيتم تعديل هذا أيًضا ألي مدفوعات زائدة متوقعة يقدمها المقترض.  12المقترض على مدى 

 لسداد / إعادة التمويل المبكر في الحساب.ويتم أيضا إدراج افتراضات ا

   

بالنسبة للمنتجات المتجددة، يتم توقع التعرض الناتج عن التعثر من خالل أخذ الرصيد الحالي المسحوب وإضافة   -

"عوامل تحويل االئتمان" الذي يسمح بالسحب المتوقع للحدود المتبقية بحلول وقت التعثر. تختلف هذه االفتراضات  

  سب نوع المنتج والحد األدنى لالستخدام الحالي، بناًء على تحليل بيانات التعثر األخيرة للمجموعة.ح
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 )تابع( المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير -قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 

توقعات االسترداد على النحو الموصى به من قبل الهيئات التنظيمية المعدلة  تستند الخسارة الناتجة عن التعثر على متوسط 

بالضمانات المتوفرة. إن البنك بصدد تقدير الخسارة الناتجة عن التعثر بناًء على تجربته في االسترداد، ولكنه حتى هذا الوقت 

 لناتجة عن التعثر وفقًا للنهج أعاله.سيستمر في تطبيق الخسارة ا

ويتم أيضا إدراج المعلومات االقتصادية المستقبلية عند تحديد احتمالية التعثر والتعرض الناتج عن التعثر والخسارة الناتجة 

الشرح حول شهرا ومدى العمر. وتختلف هذه االفتراضات حسب نوع المنتج. انظر أدناه لمزيد من  12عن التعثر لمدة 

 المعلومات المستقبلية وإدراجها في حسابات الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 

مثل كيفية تغير ملف استحقاق  -يتم مراقبة ومراجعة االفتراضات التي تقوم عليها حسابات الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 ع سنوي.على أساس رب -احتمالية التعثر وقيم الضمانات وغير ذلك 

 

 المعلومات المستقبلية المدرجة في نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

يتضمن تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة المعلومات التطلعية. قامت المجموعة 

االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان وهي أسعار النفط وأسعار بإجراء تحليل تاريخي وتحديد المتغيرات 

 األسهم في اإلمارات العربية المتحدة.

 

 تقييم وقياس االئتمان
 

وبالتالي إن نظام تقييم المخاطر يعتبر األساس لتحديد مخاطر االئتمان لمحفظة المجموعة التمويلية )باستثناء محفظة األفراد(،  

تحديد أسعار التمويالت وإدارة المحفظة وتحديد مخصصات خسائر التمويل واالحتياطيات. تستخدم المجموعة نظام تصنيف 

يستند إلى التقدير الداخلي للمجموعة حول احتمالية العجز عن السداد إضافة إلى تقييم محفظة العمالء مقابل مجموعة من 

 ذلك األخذ بعين االعتبار المركز المالي للطرف المقابل وتجربته السابقة وعوامل أخرى. العوامل الكمية والنوعية، ويشمل 

  

 الموافقة على االئتمان 
 

إن التعرضات االئتمانية الرئيسية تجاه كل طرف مقابل ومجموعات األطراف المقابلة ذات الصلة ومحافظ التعّرضات 

مراجعتها واعتمادها بواسطة لجنة االئتمان اإلدارية / لجنة االئتمان التنفيذية لمجس اإلدارة  الخاصة بمعامالت األفراد تتم

 التابعة للمجموعة ضمن الصالحيات الموكلة لها من قبل مجلس اإلدارة. 

 

 مراقبة االئتمان
 

الخارجية التي قد تؤثر على نتائج إدارة المخاطر. يتم رفع تراقب المجموعة بشكل  منتظم التعرضات االئتمانية واالتجاهات 

تقارير داخلية عن إدارة المخاطر إلى المسؤول الرئيسي عن المخاطر ولجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة، وتتضمن هذه 

فظة ومدى االنخفاض التقارير معلومات حول المتغيرات الرئيسية بما في ذلك سياسة درجة تقبّل المخاطر والتعثر في المح

 في قيمة التمويالت.
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 االئتمان )تابع(مراقبة  

  

تتم بعناية متابعة كافة حسابات الشركات للتأكد من انتظام السداد مع مراجعتها رسمياً كل سنة أو خالل فترة أقصر لتقييم أي 

تدهور في حركة الحساب. لدى المجموعة سياسات فاعلة للتحقق من حسابات العمالء والرقابة عليها بما يضمن مواجهة أي 

مشكالت تتعلق بجودة حسابات العمالء بكفاءة وفي الوقت المناسب. يتم تصنيف التعرض االئتماني بوضعه ضمن قائمة 

ً لتوجيهات المصرف المركزي. وتوجد آلية للتحذير المبكر من أجل المراجعة المنتظمة  المراقبة أو التعثر في السداد وفقا

 للحسابات.

  

لحسابات المتعثرة عن كثب من قبل وحدة إدارة التصحيح التابعة للمجموعة التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى تتم مراقبة جميع ا

المسؤول الرئيسي عن المخاطر. تتم إعادة مراجعة تلك الحسابات واالتفاق على إجراءات تصحيحية لها ومراقبتها على 

ر. تشمل اإلجراءات التصحيحية، على سبيل المثال ال الحصر،  أساس دوري ويتم مناقشتها في لجنة التصحيح اإلدارية كل شه

تخفيض حدة التعرض وزيادة الضمان وبحث األصول واالستعانة بشركات االستشارات القانونية / شركات التحصيل وتحديد 

 استراتيجية للتقاضي والخروج من الحساب. 

  

مراقبة جودة الموجودات عن كثب بتصنيفها إلى حسابات متأخرة السداد وفيما يتعلق بمحفظة األفراد لدى المجموعة، تتم 

يوماً مع مراقبة اتجاهات العجز عن السداد باستمرار لكل منتج من منتجات األفراد لدى المجموعة. وتخضع    30/60/90لمدة  

 الحسابات التي يتأخر سدادها لعمليات التحصيل التي تدار بصورة مستقلة.

 

 مانخفض االئت
 

يتم الحد من خسائر االئتمان المحتملة من حساب أو عميل أو محفظة محددة باستخدام مجموعة من األدوات. يتم الحصول 

على دعم إضافي في شكل ضمانات وكفاالت حسب االقتضاء. تُـجرى عملية تقييم دقيقة لمدى االعتماد على حلول الحد من  

دد من األمور مثل قانونية هذه الحلول والقيمة السوقية ومخاطر الطرف المقابل للكفيل. مخاطر االئتمان المذكورة في ضوء ع

تتضمن أنواع الضمانات المؤهلة لخفض المخاطر: النقد والعقارات السكنية والتجارية والصناعية والموجودات الثابتة مثل 

والكفاالت البنكية، وغيرها. تتحكم سياسات خفض  المركبات والمنشآت واآلالت واألوراق المالية المدرجة في أسواق المال

 المخاطر في عملية اعتماد نوع الضمان.
 

يتم تقييم الضمانات وفقاً لسياسة الحد من المخاطر الخاصة بالمجموعة التي تنص على تواتر عملية التقييم ألنواع الضمانات 

ة. يتحكم مستوى تقلب األسعار في تواتر عملية التقييم وذلك لكل نوع المختلفة وصوالً لقيمها العادلة وتقييمات البنك المقابل

  من الضمان وطبيعة المنتج األساسية أو مدى التعرض للمخاطر.
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  األدوات المالية الخاضعة النخفاض القيمة -االئتمان التعرض لمخاطر 

 

يتضمن الجدول التالي تحليل تعرضات مخاطر االئتمان للموجودات المالية المعرضة لخسارة ائتمانية متوقعة. يمثل إجمالي 

 ك الموجودات: القيمة الدفترية للموجودات المالية في الصفحة التالية أقصى تعّرض للمجموعة لمخاطر االئتمان على تل
 

 2020  2019 

 المجموع   المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

تعرضات مخاطر االئتمان المتعلقة  

بالموجودات داخل الميزانية  

  العمومية كالتالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,503,806   619,820   -    -    619,820  البنوك المركزية نقد وأرصدة لدى 

الخسارة االئتمانية المتوقعة /  

 ( 100,927)  -    -    ( 100,927) خسارة االنخفاض في القيمة 

 

 - 

 1,503,806   518,893   -    -    518,893  القيمة الدفترية 

  مبالغ مستحقة من البنوك 

  659,784   157,725   -    -    157,725  درجة االستثمار

BB 92,335   7,592   -    -    7,592  + فأقل 

  165,317   -      -   165,317   752,119 

الخسارة االئتمانية المتوقعة /  

 ( 130) خسارة االنخفاض في القيمة 

 

  - 

 

  - 

 

(130 ) 

 

(221) 

 751,898   165,187   -    -    165,187  القيمة الدفترية 

          

           تعرضات العمالء 

          تصنيف المصرف المركزي 

 6,068,979   5,154,078   -    2,113,498   3,040,580  الدرجة القياسية 

 628,275   117,170   -    117,170   -   قائمة المراقبة 

 951,864   795,204   795,204   -    -   دون القياسية

 1,143,936   1,002,211   1,002,211   -    -   مشكوك في تحصيلها

 4,256,910   5,522,333   5,522,333   -    -   الخسارة 

  3,040,580   2,230,668   7,319,748   12,590,996   13,049,964 

الخسارة االئتمانية المتوقعة /  

 ( 41,368) خسارة االنخفاض في القيمة 

 

(184,695 ) 

 

(5,121,296 ) 

 

(5,347,359 ) 

 

(4,736,700) 

 8,313,264   7,243,637     2,198,452   2,045,973   2,999,212  القيمة الدفترية 

          

          

       االستثمارات في سندات الدين والصكوك

          

 117,490   110,190   -    -    110,190  درجة االستثمار

 ( 21)  ( 293)  -    -    ( 293) مخصص الخسارة 

 117,469   109,897   -    -    109,897  القيمة الدفترية 
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  إجمالي التعّرض
 

 بداية ونهاية الفترة السنوية:يوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي التعّرض بين  
 

  

 2020 

 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

        مبالغ مستحقة من البنوك 

 752,119   -    -    752,119  يناير 1إجمالي التعرض كما في 

 ( 586,802)  -    -    ( 586,802) التغيرات في التعرض 

 165,317   -    -    165,317  2020ديسمبر  31إجمالي التعرض كما في 

 752,119   -   -   752,119  2019ديسمبر  31إجمالي التعرض كما في 

        

        تعرضات العمالء 

 13,049,964   6,352,710     3,491,492   3,205,762  يناير 1إجمالي التعرض كما في 

  تحويالت 

 -    -    527,862   ( 527,862) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية 

 -    2,257   -    ( 2,257) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة 

 -    -    ( 844,838)  844,838  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

 -    779,058   ( 779,058)  -   تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة 

 -    -    -    -   المرحلة األولى تحويل من المرحلة الثالثة إلى 

 -    ( 121,614)  121,614   -   تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة الناتجة عن 

 ( 458,968)  307,337   ( 286,404)  ( 479,901) التعثر / مستوى التعرض الناتج عن التعثر

 12,590,996   7,319,748   2,230,668   3,040,580  2020ديسمبر  31في إجمالي التعرض كما 

 13,049,964   6,352,710   3,491,492   3,205,762  2019ديسمبر  31إجمالي التعرض كما في 

        

بالتكلفة   -االستثمارات في سندات الدين والصكوك  

        المطفأة 

 117,490   -    -    117,490  يناير 1إجمالي التعرض كما في 

 ( 7,300)  -    -    ( 7,300) التغيرات في التعرض 

 110,190   -    -      110,190  2020ديسمبر  31إجمالي التعرض كما في 

 117,490   -   -   117,490  2019ديسمبر  31إجمالي التعرض كما في 
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 مخصص الخسارة
 

 يوضح الجدول التالي التغيرات في مخصص الخسارة بين بداية ونهاية الفترة السنوية بسبب هذه العوامل:  

  

 2020 

   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

الخسارة   

االئتمانية  

المتوقعة لمدة  

  شهراً  12

الخسارة  

االئتمانية  

المتوقعة على  

  مدى العمر 

الخسارة  

االئتمانية  

المتوقعة على  

  مدى العمر 

 

 المجموع 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

        مبالغ مستحقة من البنوك 

 221   -    -    221  يناير 1مخصص الخسارة كما في 

التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة الناتجة عن 

 التعرض الناتج عن التعثرالتعثر / مستوى 
(91 ) 

 

  -    - 

 
(91 ) 

 130   -    -    130  2020ديسمبر   31مخصص الخسارة كما في  

 221   -   -   221  2019ديسمبر   31مخصص الخسارة كما في  

        

        تعرضات العمالء 

 4,736,700   4,577,030   123,462   36,208  يناير 1مخصص الخسارة كما في 

  تحويالت 

 -    -    2,693   ( 2,693) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية 

 -    22   -    ( 22) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة 

 -    -    ( 2,032)  2,032  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

 -    42,032   ( 42,032)  -   المرحلة الثالثة تحويل من المرحلة الثانية إلى 

 -    -    -    -   تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى 

 -    ( 46,332)  46,332   -   تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة الناتجة عن 

 5,843  الناتج عن التعثرالتعثر / مستوى التعرض 

 

 56,272 

 

 548,544 

 

 610,659 

 5,347,359   5,121,296   184,695   41,368  2020ديسمبر   31مخصص الخسارة كما في  

 4,736,700   4,577,030   123,462   36,208  2019ديسمبر   31مخصص الخسارة كما في  

        

بالتكلفة   -والصكوك  االستثمارات في سندات الدين  

  المطفأة 

 

 

 

 

 

 

 21   -      -   21  يناير 1مخصص الخسارة كما في 

التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة الناتجة عن 

 272  التعثر / مستوى التعرض الناتج عن التعثر

 

  -    - 

 

 272 

 293   -    -    293  2020ديسمبر   31مخصص الخسارة كما في  

 21   -   -   21  2019ديسمبر   31الخسارة كما في  مخصص 
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 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان بحسب قطاع العمل

 

 2020  2019 

 المجموع  المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 

 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

          

 2,304,585  2,298,834  1,998,643  210,932  89,259 التصنيع

 3,734,310  3,753,975  2,915,548  512,357  326,070 اإلنشاءات

 2,070,027  1,857,734  795,191  823,294  239,249 العقارات

 1,213,847  1,156,207  702,843  276,173  177,191 التجارة

 108,309  112,644  26,217  75,947  10,480 النقل والتخزين واالتصاالت

 1,286,089  1,134,801  103,659  4,923  1,026,219 المؤسسات المالية

 808,128  849,221  209,140  32,659  607,422 خدمات أخرى

 434,098  422,573  -  -  422,573 الحكومة

 43,792  28,289  13,608  2,412  12,269  األفراد

 775,504  760,805  367,580  280,190  113,035  األفراد ذوو األصول الضخمة

 271,275  215,913  187,319  11,781  16,813 جميع القطاعات األخرى

 13,049,964  12,590,996  7,319,748  2,230,668  3,040,580 إجمالي القروض والسلفيات

      

      

 الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب قطاع الصناعة      9-5

 2020  2019 

 المجموع  المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 

 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

          

 1,428,351  1,492,143  1,467,374  23,871  898 التصنيع

 2,139,178  2,240,087  2,190,140  43,546  6,401 اإلنشاءات

 109,794  335,815  306,487  27,799  1,529 العقارات

 539,243  573,847  542,930  29,692  1,225 التجارة

 15,007  37,244  16,160  21,009  75 النقل والتخزين واالتصاالت

 86,344  85,757  85,027  54  676 المؤسسات المالية

 149,635  180,379  161,871  1,971  16,537 خدمات أخرى

 -  6,176  -  -  6,176 الحكومة

 13,854  16,648  9,999  646  6,003  األفراد

 173,274  222,521  186,791  34,501  1,229  األفراد ذوو األصول الضخمة

 82,020  156,742  154,517  1,606  619 جميع القطاعات األخرى

 4,736,700  5,347,359  5,121,296  184,695  41,368 مخصصات الخسارة 
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 الموجودات المالية األخرى المعرضة لمخاطر االئتمان كالتالي: 

 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 1,464,204  501,020 ودائع واحتياطيات لدى المصرف المركزي )باستثناء النقد في الصندوق(

 752,119  165,187 مبالغ مستحقة من البنوك

 117,490  110,190 سندات دين

 190,249  112,002 أوراق قبول للعمالء

 307,221  265,383 ائتمانيةخطابات اعتماد والتزامات غير قابلة لإللغاء بمنح تسهيالت 

 97,257  40,637 موجودات مالية أخرى
 1,194,419  2,928,540 

 

يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان لسندات الدين التي تستند إلى تصنيف سندات الدين المعنية. اعتمد التحليل على تصنيفات 

 إجمالي القيم.ستاندرد آند بورز )أو ما يعادلها( عند االقتضاء على 

 

 المجموع سندات مؤسسية  سندات حكومية 

 2020  2019  2020  2019  2020  2019 

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

            

 7,300  -  7,300  -  -   وأكثر A-مصنفة في 

 BB 110,190  110,190  -  -  110,190  110,190+ إلى  BBBمصنفة في 

 110,190  110,190  -  7,300  110,190  117,490 

 

 القروض والسلفيات التي تعرضت لالنخفاض في القيمة 

 

تتمثل القروض والسلفيات الخاضعة النخفاض القيمة في موجودات مالية ترى المجموعة أنه من المرجح أال تتمكن من 

األصلي والفائدة المستحقة عليها وفقاً للشروط التعاقدية التفاقية أو اتفاقيات القروض. ويتم تصنيف تحصيل إجمالي مبلغها 

هذه القروض على أنها دون المستوى القياسي أو مشكوك في تحصيلها أو خسائر، حسب االقتضاء، وفقاً للتوجيهات الصادرة 

 من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 

  

 قروض تأخر سدداها لكنها لم تتعرض النخفاض في القيمة  

 

وهي تشمل القروض والسلفيات التي تم التأخر في سداد الفائدة التعاقدية المستحقة عليها أو المبلغ األصلي لها ولكن المجموعة  

ينة المخصصة ومستوى التأمين / الضمان ترى أن انخفاض القيمة أمر غير مناسب استناداً إلى مصدر السداد مثل الذمم المد

 المتاح و/أو النطاق المحتمل لتحصيل المبالغ المستحقة إلى المجموعة. 
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 مخصصات االنخفاض في القيمة

 

مخصصاً لخسائر انخفاض القيمة يمثل تقديرها للخسائر في محفظة القروض. تشمل العناصر الرئيسية في  ترصد المجموعة  

هذا المخصص الخسائر المحددة التي تتعلق بالتعرضات الفردية الهامة، كما يتم رصد مخصص جماعي النخفاض القيمة 

لم يتم تحديدها للقروض غير الهامة في حالتها الفردية   عن مجموعات الموجودات المماثلة فيما يتعلق بالخسائر المتكبدة التي

إضافة إلى التعرضات الفردية الهامة التي خضعت للتقييم الفردي لفحص انخفاض القيمة ولكن لم يتم التوصل إلى أي انخفاض 

خفاض القيمة ألن فردي في قيمتها. ال تخضع الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الختبار ان

 قياس القيمة العادلة يعكس جودة االئتمان لكل أصل. 

 

 سياسة الشطب

 

تقوم المجموعة بشطب القروض/األوراق المالية )وأي مخصصات متعلقة بخسائر انخفاض القيمة( عندما تقرر أنه ال مجال 

القرار بعد األخذ باالعتبار بعض المعلومات مثل حدوث تغيرات  لالسترداد وال يمكن تحصيل تلك القروض. ويتم اتخاذ هذا

هامة في الوضع المالي للمقترض مثل عدم إمكانية المقترض على االستمرار في الوفاء بااللتزامات المترتبة عليه أو أن 

السبل األخرى   المتحصالت الممكن تحصيلها من الضمان لن تكون كافية لتغطية التعرض بأكمله وقد تم استنفاد كافة

 للتحصيل، وذلك بتخفيض الدين إلى قيمته االسمية.

 

 الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى

 

تحتفظ المجموعة بضمانات على التسهيالت التمويلية الممولة وغير الممولة في شكل هوامش نقدية ورهن أو حجز على  

وأوراق مالية أخرى مسجلة على الموجودات وضمانات. تقبل المجموعة الضمانات أساساً من  الودائع وفوائد رهن عقاري 

البنوك / المؤسسات المالية المحلية والدولية ذات السمعة الجيدة والمؤسسات المحلية أو متعددة الجنسيات المرموقة والشركات 

عادلة إلى قيمة الضمانات المقدرة في وقت االقتراض والتي الكبيرة واألفراد ذوي الثروة العالية. تستند تقديرات القيمة ال

ً في ضوء الظروف  تخضع للتحديث عموماً خالل المراجعات السنوية أو في وقت أبكر بحسب ما تراه المجموعة مالئما

المالية  واتجاه السوق أو األوضاع. ال يتم االحتفاظ بضمانات على القروض والسلفيات المقدمة إلى البنوك أو المؤسسات

 األخرى، إال عندما يتم االحتفاظ باألوراق المالية كجزء من نشاط إعادة الشراء العكسي واالقتراض باألوراق المالية. 

 

تهدف سياسة المجموعة إلى ضمان تقديم القروض إلى العمالء بما يتناسب مع قدرتهم على سداد الفائدة ومبلغ القرض  

تماد الزائد على التأمينات / الضمانات. وعليه، وبناء على الجدارة االئتمانية للعمالء ونوع المنتجات، األصلي بدال من االع

قد ال تخضع التسهيالت لضمانات. على الرغم من هذا، يعتبر الضمان ويمكن أن يكون عامال هاما للحد من مخاطر االئتمان.

 

وغيرها من تحسينات الضمان المحتفظ بها مقابل القروض والسلفيات للعمالء. تعكس فيما يلي تقدير القيمة العادلة للضمانات  

 قيم الضمان الحد األقصى للتعرض أو قيمة الضمان، أيهما أقل. 
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 )تابع(مخاطر االئتمان  (ب)
 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

    التي لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمةمقابل 

 2,255,023  2,025,753 نقد

 1,592,834  1,291,702 عقارات تجارية وصناعية

 381,367  348,099 أسهم

 235,361  132,170 أخرى 

 3,797,724  4,464,585 

    مقابل التي تأخر سدادها ولكن لم تتعرض لالنخفاض في القيمة

 61,623  13,354 نقد

 109,434  59,055 عقارات تجارية وصناعية

 502  13,191 أسهم

 51,938  41,937 أخرى 

 127,537  223,497 

    مقابل التي تعرضت لالنخفاض في القيمة 

 58,866  56,499 نقد

 1,041,855  897,408 عقارات تجارية وصناعية

 9,178  5,010 أسهم

 157,174  266,703 أخرى 

 1,225,620  1,267,073 

 5,955,155  5,150,881 مجموع الضمانات المحتفظ بها
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 )تابع(إدارة المخاطر  27
   

 )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(
 

ً لمتطلبات اإلفصاح بموجب بازل  وإرشادات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، فإن تركيز  3الدعامة  2وفقا

 مخاطر االئتمان حسب قطاع العمل والعملة على النحو التالي: 

 

  

 مبالغ مستحقة من البنوك  سندات دين  قروض وسلفيات  

 2020  2019  2020  2019  2020  2019 

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

إجمالي التعرض لمخاطر  

االئتمان بحسب قطاع  

 العمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الزراعة والصيد  

 -  -  -  -  103  235 واألنشطة ذات العالقة 

 -  -  -  -  3,610  2,753 التعدين والمحاجر

 -  -  -  -  2,304,585  2,298,834 التصنيع

 -  -  -  -  3,734,310  3,753,975 اإلنشاءات 

 -  -  -  -  2,070,027  1,857,734 العقارات 

 -  -  -  -  1,213,847  1,156,207 التجارة

 النقل والتخزين

 -  -  -  -  108,309  112,644 واالتصاالت 

 752,119  165,187  -  -  1,286,089  1,134,801 المؤسسات المالية 

 -  -  -  -  808,128  849,221 خدمات أخرى 

 -  -  110,190  110,190  434,098  422,573 الحكومة 

 -  -  -  -  43,792  28,289 قروض لألفراد 

قروض لألفراد ذوي  

 -  -  -  -  775,504  760,805 األصول الضخمة 

 -  -  7,300  -  267,562  212,925 أخرى 

 752,119  165,187  117,490  110,190  13,049,964  12,590,996 المجموع 

            

إجمالي التعرض لمخاطر  

 االئتمان بحسب العملة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 314,269  88,743  117,490  110,190  399,793  229,990 العملة األجنبية 

 437,850  76,444  -  -  12,650,171  12,361,006 درهم

 752,119  165,187  117,490  110,190  13,049,964  12,590,996 المجموع 

            

            التركيز بحسب الموقع 

            

 اإلمارات العربية  

 المتحدة  

 

12,092,051 

  

12,521,148 

  

110,190 

  

117,490 

  

97,961 

  

546,230 

 دول مجلس التعاون  

 الخليجي األخرى   

 

21,824  

 

24,060  

 

-  

 

-  

 

6,652  

 

55,088 

 35,019  700  -  -  166,492  126,530 دول عربية أخرى 

دول أوروبا الغربية  

 115,782  59,874  -  -  338,264  350,591 ودول أخرى 

 752,119  165,187  117,490  110,190  13,049,964  12,590,996 المجموع 
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 )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(
 

يوًما فما فوق التي تعرضت لالنخفاض في القيمة بحسب قطاع العمل والموقع الجغرافي  90القروض متأخرة السداد لمدة 

 كما هو محدد من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي:

 

2020 

متأخرة السداد  

يوماً   90لمدة 

  وأكثر 

الخسارة  

االئتمانية  

المتوقعة / 

مخصص  

االنخفاض في  

  القيمة 

صافي  

الموجودات  

التي تعرضت  

النخفاض  

  القيمة 

 تعديالت 

 مستردات   حذوفات 

          التركيز بحسب قطاع العمل 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 298  -  2,155  599  2,753  التعدين والمحاجر

 2,787  19,557  559,407  1,467,374  2,026,781 التصنيع

 11,029  48,831  1,304,740  2,496,627  3,801,367 اإلنشاءات والعقارات 

 6,135  8,496  183,061  542,930  725,991 التجارة

 68  390  51,284  16,160  67,444 النقل والتخزين واالتصاالت 

 -  -  18,632  85,027  103,659 المؤسسات المالية 

 1  -  48,334  161,871  210,205 خدمات أخرى 

 543  2,161  4,364  9,999  14,363 لألفراد قروض 

 2,440  4,735  233,628  186,791  420,419 قروض لألفراد ذوي األصول الضخمة

 -  478  33,347  153,917  187,265 أخرى 

 23,301  84,648  2,438,952  5,121,295  7,560,247 المجموع 
          

          التركيز بحسب المنطقة 
 

         

 23,301  84,648  2,387,310  5,054,778  7,442,088 اإلمارات العربية المتحدة 

 -  -  51,642  66,518  118,159 أخرى 

 23,301  84,648  2,438,952  5,121,296  7,560,247 المجموع 

          

2019          

          التركيز بحسب قطاع العمل 
 

         

 -  -  1,918  1,690  3,608  التعدين والمحاجر

 4,741  130  249,194  1,380,203  1,629,397 التصنيع

 -  -  -  -  - الكهرباء والغاز والمياه 

 15,789  23  961,073  2,173,160  3,134,233 اإلنشاءات والعقارات 

 1,703  10  109,093  521,066  630,159 التجارة

 -  -  10,453  14,501  24,954 والتخزين واالتصاالت النقل 

 -  -  19,076  83,433  102,509 المؤسسات المالية 

 94  -  47,544  144,591  192,135 خدمات أخرى 

 1,248  74  3,634  13,387  17,021 قروض لألفراد 

 765  4,973  266,845  167,433  434,278 قروض لألفراد ذوي األصول الضخمة

 140  -  106,851  77,566  184,416 أخرى 

 24,480  5,210  1,775,681  4,577,030  6,352,710 المجموع 
          

          التركيز بحسب المنطقة 
 

         

 24,480  5,210  1,722,264  4,518,566  6,240,829 اإلمارات العربية المتحدة 

 -  -  53,417  58,464  111,881 أخرى 

 24,480  5,210  1,775,681  4,577,030  6,352,710 المجموع 
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 )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(
 

 : 2تحليل تعّرض المجموعة وفقاً للنهج الموحد بموجب بازل 
 كافة المبالغ بآالف الدراهم اإلماراتية  

2020 

الميزانية  داخل  

  العمومية 

خارج الميزانية  

  تخفيف مخاطر االئتمان   العمومية 

الموجودات  

المرّجحة  

 بالمخاطر 

 فئات الموجودات 

 إجمالي  

  المستحق 

إجمالي  

  المستحق 

 التعّرض قبل 

تخفيف مخاطر  

  االئتمان 

تخفيف مخاطر  

  االئتمان 

 بعد 

تخفيف مخاطر  

   االئتمان 

مطالبات على صناديق  

 149,697  1,034,581  -  1,034,580  -  1,135,507 سيادية

 81,136  213,247    264,567  99,250  165,317  مطالبات على البنوك

مطالبات على  

مؤسسات وجهات  

 3,690,293  5,789,953  2,236,418  6,970,084  2,744,481  4,269,569 تابعة للحكومة 

مطالبات مدرجة في  

 52,577  165,627  97,444  231,778  158,385  73,908 األفراد* محفظة 

مطالبات مضمونة  

 242,061  276,755  34,693  327,125  62,963  264,162 بعقارات تجارية 

 3,057,756  2,610,522  61,022  2,877,867  585,488  7,307,988 قروض متأخرة السداد 

 686,061  457,374  -  457,374  -  733,435 فئات مرتفعة المخاطر 

 389,302  407,707  -  407,706  -  411,660 موجودات أخرى 

 8,348,882  10,955,766  2,429,578  12,571,081  3,650,567  14,361,546 المجموع 

2019            

            فئات الموجودات 

مطالبات على صناديق  

 109,873  2,008,940  -  2,008,940  -  2,008,940 سيادية

 233,955  806,180  -  1,198,722  446,603  752,119  مطالبات على البنوك

مطالبات على  

مؤسسات وجهات  

 3,858,999  5,619,742  1,757,937  6,641,847  2,409,974  4,244,465 تابعة للحكومة 

مطالبات مدرجة في  

 1,480,580  2,058,075  581,049  2,819,537  1,689,178  1,145,163 محفظة األفراد* 

مطالبات مضمونة  

 351,735  375,966  24,231  421,151  56,481  364,670 بعقارات تجارية 

 3,106,481  2,630,240  100,922  2,918,225  690,530  6,713,232 قروض متأخرة السداد 

 776,976  517,984  -  517,984  -  733,435 فئات مرتفعة المخاطر 

 479,655  519,025  -  519,025  -  541,498 موجودات أخرى 

 10,398,254  14,536,152  2,464,139  17,045,431  5,292,766  16,503,522 المجموع 

 

 61مليون درهم( بمبلغ  75إلى *تتضمن مطالبات على محفظة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )عمالء بمبيعات سنوية تصل 

مليون درهم(    1,005:  2019مليون درهم )   158مليون درهم( للبنود داخل الميزانية العمومية وبمبلغ    672:  2019مليون درهم )

  للبنود خارج الميزانية العمومية.
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 )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(

 

 تعرضات مصنفة وغير مصنفة خارجيًا: - 2تحليل تعّرض المجموعة وفقاً للنهج الموحد بموجب بازل 

 

 كافة المبالغ بآالف الدراهم اإلماراتية  2020
 إجمالي التعرضات االئتمانية 

  غير مصنّفة  مصنفة فئات الموجودات

التعّرض قبل تخفيف 

 مخاطر االئتمان

      

 1,034,580  1,025,317  110,190 صناديق سيادية*مطالبات على 

 264,567  77,993  186,574  مطالبات على البنوك

 6,970,084  7,014,051  - مطالبات على مؤسسات وجهات تابعة للحكومة

 231,778  232,293  - مطالبات مدرجة في محفظة األفراد 

 327,125  327,125  - مطالبات مضمونة بعقارات تجارية

 2,877,867  7,893,476  - قروض متأخرة السداد 

 457,374  733,435  - فئات مرتفعة المخاطر

 407,706  411,660   موجودات أخرى

 12,571,081  17,715,350  296,764 المجموع

 

2019   

 إجمالي التعرضات االئتمانية 

  غير مصنّفة  مصنفة فئات الموجودات

تخفيف التعّرض قبل 

 مخاطر االئتمان

      

 2,008,940  2,008,940  - مطالبات على صناديق سيادية*

 1,198,722  130,303  1,068,419  مطالبات على البنوك

 6,641,847  6,647,139  7,300 مطالبات على مؤسسات وجهات تابعة للحكومة

 2,819,537  2,834,341  - مطالبات مدرجة في محفظة األفراد 

 421,151  421,151  - مطالبات مضمونة بعقارات تجارية

 2,918,225  7,403,762  - قروض متأخرة السداد 

 517,984  733,435  - فئات مرتفعة المخاطر

 519,025  541,498  - موجودات أخرى

 17,045,431  20,720,569  1,075,719 المجموع

 

 التعرض حيث يتم احتساب الموجودات المرجحة بالمخاطر باستخدام تصنيف خارجي.*يشتمل التعرض المصنّف على 
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  مخاطر السيولة )ج(

 

الوفاء بالتزاماتها المرتبطة تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر المتعلقة بالصعوبات التي قد تواجهها المجموعة عند 

 بالمطلوبات المالية عند استحقاقها وبتكلفة معقولة. يمكن تقسيم مخاطر السيولة إلى ثالث فئات: 

 

مخاطر عدم التطابق أو مخاطر السيولة الهيكلية: المخاطر في الهيكل الحالي لبيان المركز المالي الموحد للمجموعة   (1)

 االستحقاق في التدفقات النقدية للمراكز الفردية. بسبب تحول 
 

ً أكبر بكثير من توقعات المجموعة.  (2) ً نقديا مخاطر السيولة الطارئة: مخاطر أن األحداث المستقبلية قد تتطلب مبلغا

ألجل(، منها ويمكن أن يحدث هذا بسبب االنحرافات غير المعتادة في توقيت التدفقات النقدية )مخاطر السيولة محددة ا

على سبيل المثال التمديدات غير التعاقدية للقروض أو السحب غير المتوقع على تسهيالت القروض الملتزم بها 

 )مخاطر السيولة للتسهيالت تحت الطلب / السحوبات(.

 

ركز بسعر مخاطر سيولة السوق: تتمثل في المخاطر التي قد تنتج عن عدم قدرة المجموعة على تسوية أو إنهاء م (3)

 السوق بسهولة بسبب عدم استقرار السوق أو عدم وجود عمق كافي للسوق. 

 

 إدارة مخاطر السيولة

 

ظلت إدارة مخاطر السيولة على رأس عملية إدارة المخاطر وتحظى باهتمام كبير من مجلس اإلدارة. تتمثل طريقة المجموعة 

ستكون لديها دائماً سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل كل من الظروف  في إدارة السيولة في التأكد من أنها  

العادية والمتأزمة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بأضرار لسمعة المجموعة. تخضع جميع سياسات وإجراءات 

مطلوبات. وتعمل المجموعة على تعزيز إطار  السيولة للمراجعة والموافقة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة الموجودات وال

السيولة ومخاطر السوق بما في ذلك وضع إطار إلدارة الحدود ومراقبة حدود المؤسسات المالية. والعناصر الرئيسية 

 الستراتيجية السيولة لدى المجموعة كالتالي: 

  

العمالء )األفراد والشركات( وودائع المؤسسات الكبيرة واالحتفاظ االحتفاظ بقاعدة تمويلية متنوعة تتألف من ودائع  (1)

بتسهيالت في حاالت الطوارئ وإعداد الموازنة السنوية ووضع الخطط تشكل جميعها األساس لتطوير استراتيجية 

  التمويل لدى البنك.

  المقابلة وتواريخ االستحقاق. االحتفاظ بمحفظة من الموجودات السائلة عالية الجودة متنوعة من حيث األطراف (2)

متابعة معدالت السيولة )معدل الموجودات السائلة المؤهلة ومعدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ومعدل القروض  (3)

إلى الودائع( واالختالفات في تواريخ االستحقاق وسمات الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة والمدى الذي  

 المجموعة مقيدة برهن وغير متاحة الستخدامها كضمان محتمل للحصول على تمويل.تكون فيه موجودات 

 إجراء اختبار الضغط لمركز سيولة المجموعة.  (4)

  االحتفاظ بمصدات كافية للسيولة.  (5)

السيولة  التواصل الفعال مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي فيما يتعلق بمتطلبات السيولة وطلب دعم  (6)

  فيما يتعلق بتلك المتطلبات.

  

 التعّرض لمخاطر السيولة

  

إن المقياس الرئيسي الذي تستخدمه المجموعة إلدارة مخاطر السيولة هو معدل الموجودات السائلة، معدل صافي الموجودات  

لوبات بحسب تاريخ استحقاقها( ومعدل القروض السائلة، )أي مجموع الموجودات بحسب تاريخ استحقاقها مقابل مجموع المط

 إلى الودائع. تراقب اإلدارة آجال االستحقاق لضمان االحتفاظ بالسيولة الكافية. 
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 )تابع( مخاطر السيولة )ج(
 

 آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات

 

 

الحسابات الجارية وودائع مليون درهم من  1,772أشهر" على مبلغ  3تشتمل الودائع من العمالء في مجموعة "أقل من 

 درهم(. عالوة على ذلك، تم تجديد أغلبية الودائع المستحقة عند االستحقاق. 2,054:  2019حسابات االدخار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أقل من 

  أشهر 3

 أشهر 3

  إلى سنة واحدة

 سنة واحدة

  وأكثر

 

 المجموع

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

        2020ديسمبر  31في 

        الموجودات

 518,893  9,182  -   509,711  نقد وودائع لدى البنوك المركزية

 165,187  -  -   165,187  مبالغ مستحقة من البنوك

 122,515  109,897  -   12,618  استثمارات في أوراق مالية

 7,243,637  4,188,639  2,482,605   572,393  قروض وسلفيات للعمالء

 112,002  -  16,249   95,753  مديونيات عمالء بموجب قبوالت

 571,583  523,382  27,440   20,761  موجودات أخرى

 8,733,817  4,831,100  2,526,294   1,376,423  مجموع الموجودات
        

        المطلوبات وحقوق الملكية

 388,485  -  -   388,485  مبالغ مستحقة إلى البنوك

 7,147,460  12,453  4,638,845   2,496,162  ودائع من العمالء

 112,002  -  16,249   95,753  مطلوبات بموجب قبوالت

 176,053  43,877  42,269   89,907  مطلوبات أخرى

 7,824,000  56,330  4,697,363   3,070,307  مجموع المطلوبات

 909,817  4,774,770  (2,171,069)  (1,693,884) صافي مراكز السيولة
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 )تابع( والمطلوباتآجال استحقاق الموجودات 
 

 

 للمطلوبات الماليةاالستحقاق التعاقدي المتبقي 

   

يوضح الجدول التالي التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية للمجموعة على أساس أقرب تاريخ استحقاق تعاقدي 

ممكن. وقد تختلف التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة من هذه األدوات بشكل جوهري عن هذا التحليل. فعلى سبيل المثال، 

ن المتوقع أن تؤدي الودائع تحت الطلب من العمالء إلى أرصدة مستقرة أو متزايدة وليس من المتوقع أن يتم سحب التزامات م

 القروض غير المعترف بها في الحال. 

  

 أقل من 

  أشهر 3

 أشهر 3

  إلى سنة واحدة

 سنة واحدة

  وأكثر

 

 المجموع

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

        2019ديسمبر  31في 

        الموجودات

 1,503,806  9,182     -    1,494,624  نقد وودائع لدى البنوك المركزية

 751,898  -     -   751,898  البنوكمبالغ مستحقة من 

 261,703  117,490     -   144,213  استثمارات في أوراق مالية

 8,313,264  4,624,997  3,097,772   590,496  قروض وسلفيات للعمالء

 190,249  691    60,729   128,828  مديونيات عمالء بموجب قبوالت

 683,597  572,556  70,454   40,587  موجودات أخرى

 11,704,517  5,324,916  3,228,955   3,150,646  مجموع الموجودات
        

        المطلوبات وحقوق الملكية

 164  -      -   164  مبالغ مستحقة إلى البنوك

 9,906,117  60,152  5,046,289   4,799,677  ودائع من العمالء

 190,249  691  60,729   128,828  قبوالتمطلوبات بموجب 

 322,000  38,069  79,028   204,903  مطلوبات أخرى

 10,418,530  98,912    5,186,046   5,133,572  مجموع المطلوبات

 1,285,987  5,226,004  (1,957,091)  (1,982,926) صافي مراكز السيولة
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 المتبقي للمطلوبات الماليةاالستحقاق التعاقدي  

   

  القيمة الدفترية 

التدفقات النقدية 

  غير المخصومة

  3أقل من 

  أشهر

 أشهر 3

  إلى سنة واحدة

سنة واحدة إلى 

 سنوات 5

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  2020

مطلوبات مالية غير 

          مشتقة 

 -   -   (388,566)  (388,566)  388,485 مستحقة إلى البنوكمبالغ 

 (12,922)  (4,788,116)  (2,518,033)  (7,319,071)  7,147,460 ودائع من العمالء

 -   (16,249)  (95,753)  (112,002)  112,002 مطلوبات بموجب قبوالت

 (43,877)  (42,269)  (89,907)  (176,053)  176,053 مطلوبات أخرى

 (56,799)  (4,846,634)  (3,092,259)  (7,995,692)  7,824,000 مجموع المطلوبات

          

2019          

مطلوبات مالية غير 

          مشتقة 

 -   -   ( 164)  ( 164)  164 مبالغ مستحقة إلى البنوك

 ( 60,631)  (5,270,141)  (4,856,628)  ( 10,187,400)  9,906,117 ودائع من العمالء

 ( 691)  ( 60,729)  ( 128,828)  ( 190,249)  190,249 مطلوبات بموجب قبوالت

 ( 38,069)  ( 79,028)  ( 204,903)  ( 322,000)  322,000 مطلوبات أخرى

 ( 99,391)  (5,409,898)  (5,190,523)  ( 10,699,813)  10,418,530 مجموع المطلوبات

  

 مخاطر السوق )د(
   

مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بالتغيرات في أسعار السوق مثل معدالت الفائدة وأسعار األسهم ومعدالت صرف 

أدوات مالية. إن الهدف من إدارة  العمالت األجنبية التي يكون لها تأثير مستقبلي على أرباح المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من 

مخاطر السوق هو إدارة التعرضات لمخاطر السوق ومراقبتها من خالل مقاييس مقبولة تضمن مالءة المجموعة مع ترشيد 

 العائد على المخاطر.

  

 إدارة مخاطر السوق 

  

وأخرى لغير المتاجرة. تشمل محفظة المتاجرة أساساً المراكز   تصنف المجموعة تعّرضها لمخاطر السوق بين محافظ للمتاجرة

الناتجة عن الدخول في السوق واالستحواذ على مراكز السوق باإلضافة إلى الموجودات والمطلوبات المالية التي تدار على 

 أساس القيمة العادلة. 

 

غير معرضة ألي مخاطر كبيرة في السوق فيما يتعلق بمحفظة  لدى المجموعة محفظة متاجرة محدودة للغاية، وبالتالي فهي

 المتاجرة.
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 )تابع( مخاطر السوق )د(

   
  التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 

  
الخسارة الناجمة عن التقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية الخطر الرئيسي الذي تتعرض له المحافظ لغير المتاجرة هو خطر  

أو القيم العادلة لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. تدار مخاطر أسعار الفائدة أساساً من خالل رصد  

 لغير المتاجرة:فروق أسعار الفائدة. وفيما يلي ملخص لوضع فروق أسعار الفائدة للمجموعة في المحافظ 
  

 آجال إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات
 

معدل الفائدة   

  الفعلي % 

  3أقل من  

  أشهر 

 أشهر إلى   3

  سنة واحدة 

أكثر من سنة  

  واحدة 

غير حساس  

 المجموع   للفائدة 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    

            الموجودات 

نقد وودائع لدى البنوك 

 518,893  188,786   -    -    330,107  0.79 المركزية

 165,187  95,187   -    -    70,000  0.66 مبالغ مستحقة من البنوك

 122,515  12,618   109,897     -   -  3.35 استثمارات في أوراق مالية 

 7,243,637  -    30,552   1,028,063   6,185,022  5.21 قروض وسلفيات للعمالء 

مديونيات عمالء بموجب  

 112,002  112,002   -    -    -   قبوالت 

 571,583  571,583   -    -    -   موجودات أخرى 

            

 8,733,817  980,176   140,449   1,028,063   6,585,129   مجموع الموجودات 

            المطلوبات 

 388,485    273,099   -    -    115,386   مبالغ مستحقة إلى البنوك

 7,147,460  1,771,845   54,649   3,499,175   1,821,791  2.59 ودائع من العمالء

 112,002  112,002   -    -    -   مطلوبات بموجب قبوالت 

 176,053  176,053   -    -    -   مطلوبات أخرى      

 7,824,000  2,332,999   54,649   3,499,175   1,937,177   مجموع المطلوبات 

            2020ديسمبر   31كما في 

 909,817  ( 1,352,823)  85,800   ( 2,471,112)  4,647,952   فرق حساسية أسعار الفائدة 

فرق حساسية أسعار الفائدة  

     2,262,640     2,176,840   4,647,952   المتراكم:

            

            2019ديسمبر   31كما في 

 11,704,517  2,084,352   182,722   3,203,645   6,233,798   مجموع الموجودات 

 10,418,530  2,588,860   247,885   4,872,418   2,709,367   مجموع المطلوبات 

            

 1,285,987  (504,508)  (65,163)  (1,668,773)  3,524,431   فرق حساسية أسعار الفائدة 

فرق حساسية أسعار الفائدة  

     1,790,495   1,855,658   3,524,431   المتراكم:
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النهائية أو فترات إعادة تسعير الفوائد لقد تم تحديد آجال إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات على أساس فترة االستحقاق 

في تاريخ التقرير، أيهما أسبق. يعد التطابق والرقابة على عدم التطابق في آجال االستحقاق وأسعار الفائدة للموجودات 

ما يكون والمطلوبات أمراً أساسياً لدى إدارة المجموعة. ليس من المعتاد لدى البنوك حدوث تطابق تام ألن نشاط العمل غالباً  

غير محدد المدة وعلى أنواع مختلفة. وقد يعمل مركز عدم التطابق على تحسين الربحية، لكنه يزيد أيضاً من مخاطر حدوث 

الخسائر. إن آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات والقدرة على استبدال المطلوبات المحملة بالفوائد بتكلفة مقبولة عند 

 قييم سيولة المجموعة ومدى تعرضها للتغيرات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف. استحقاقها هي عوامل مهمة في ت

  

 مخاطر أسعار الفائدة -تحليل الحساسية  

  

مخاطر أسعار الفائدة هي حساسية قيم الموجودات والمطلوبات تجاه التغيرات في هيكل أسعار الفائدة أو التقلب في أسعار 

الفائدة. تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من األدوات المالية المحملة بالفائدة وتمثل إمكانية أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة سلباً 

ً من خالل مراقبة فجوات أسعار الفائدة  على قيمة األدوات المالية واإليرادات ذات الصلة. تدير المجموعة المخاطر أساسا

تسعير للموجودات والمطلوبات. وتقوم المجموعة أيضاً بتقييم تأثير الحركة المحددة في منحنيات عائد ومطابقة آجال إعادة ال

 الفوائد على صافي إيرادات الفوائد. وفيما يلي تأثير حركة أسعار الفائدة على صافي إيرادات الفوائد ورأس المال التنظيمي.

 

 2019  2020 التغير في منحنى العائد

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 42,053  52,755 نقطة أساس  200+

 

تأثيرات حساسية أسعار الفائدة المبينة أعاله هي ألغراض التوضيح فحسب، واستُخدمت فيها تصّورات مبسطة. كما أن 

 أسعار الفائدة.حساسية أسعار الفائدة ال تنطوي على أي إجراءات يمكن لإلدارة اتخاذها للحد من تأثير الحركات في 

  

 مخاطر أسعار األسهم 

  

الهدف الرئيسي من استراتيجية االستثمار لدى المجموعة هو زيادة عوائد االستثمار. يمتلك البنك استثمارات محدودة للغاية 

 في األسهم وبالتالي فهو غير معرض لمخاطر أسعار األسهم.
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 مخاطر العمالت األجنبية
 

تعمل المجموعة في محفظة محدودة للتداول في العمالت األجنبية لحسابها الخاص. وأنشطة الخزينة الخاصة بها موجهة 

ً لمساعدة عمالئها في إدارة تعرضاتهم للعمالت  األجنبية. يوجد نظام لحدود التعرض للمخاطر من أجل التحكم في  أساسا

مخاطر األسعار على تعرضات العمالت األجنبية، كما يوجد نظام لحدود االئتمان الفردية للتحكم في مخاطر الطرف المقابل. 

قوق الملكية على أساس تقلب تعكس المبالغ المذكورة في الجدول أدناه التأثير المحتمل المعادل ولكن المعاكس على الربح وح

، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. وفي تاريخ التقرير، كان لدى المجموعة صافي  %1سلبي أو إيجابي للعملة بنسبة 

 التعرضات المفتوحة التالية تجاه العمالت:

  

 

  إن الدرهم اإلماراتي مربوط بالدوالر األمريكي.

 

 مخاطر التشغيل )هـ(
  

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة وغير المباشرة التي قد تنتج عن أسباب متنوعة مرتبطة بعمليات المجموعة 

التحتية وعوامل خارجية أخرى بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل والموظفين والتقنيات والبنية  

تلك التي تنتج عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموماً لألداء المؤسسي. تنتج مخاطر التشغيل عن كافة 

 عمليات المجموعة وتتعرض لها كافة المنشآت االقتصادية.

 

يتمثل هدف المجموعة في إدارة مخاطر التشغيل بإحداث التوازن بين تفادي الخسائر المالية وعدم اإلضرار بسمعة المجموعة 

مع االقتصاد بشكل  عام في التكاليف، وأيضاً لتفادي اإلجراءات الرقابية التي تحد من روح المبادرة واالبتكار. وفي جميع 

 وعة على االلتزام بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة.األحوال، تنص سياسة المجم

 

اتخذت المجموعة تدابير لتطبيق األدوات المطلوبة بما في ذلك التقييم الداخلي للمخاطر والرقابة ومؤشرات الخطر الرئيسية 

لمجموعة أيضاً تدابير لتنفيذ عمليات وسياسات وجمع بيانات الخسارة، لتحديد ومعالجة مثل هذه المخاطر التشغيلية. واتخذت ا

 للتخفيف من المخاطر إلى مستوى مقبول ولتجنب أو تقليل الخسائر المالية واألضرار التي تلحق بسمعة المجموعة. 

 

اخلي. ويتم مشاركة يتم ضمان االمتثال لمعايير المجموعة من خالل برنامج للمراجعات الدورية يتولى تنفيذه قسم التدقيق الد

نتائج مراجعات التدقيق الداخلي مع لجنة التدقيق واالمتثال لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمجموعة. ويتم تعزيز االمتثال 

للسياسات واإلجراءات من خالل مراجعات التدقيق الداخلي، بينما يتم تعزيز االمتثال للمتطلبات التنظيمية من قبل قسم  

  االمتثال.

  

 2020 2019 

 

  المجموع

التأثير على 

  الربح

التأثير على 

حقوق 

  المجموع  الملكية

التأثير على 

  الربح

التأثير 

على 

حقوق 

 الملكية

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

            

 5,252   5,252   525,156   2,198   2,198   219,842  دوالر أمريكي

 (5)  (5)  ( 479)  (8)  (8)  (824) جنيه إسترليني

 (15)  (15)  ( 1,482)  (8)  (8)  (769) يورو
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 2إدارة مخاطر رأس المال ومتطلبات بازل  )و(

   

 تخصيص رأس المال  

   

يضطلع المشّرع الرئيسي للمجموعة، المتمثل في مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، بوضع متطلبات رأس المال 

 عليها. التنظيمية والرقابة 

   

 فيما يلي أهداف المجموعة من إدارة رأس المال:  

   

 حماية قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة وزيادة عائدات المساهمين. - 

 المركزي.االلتزام بمتطلبات رأس المال التنظيمية الموضوعة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة  - 

   

تتبع المجموعة سياسة المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية للحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والتطوير المستقبلي 

لألعمال. كما تدرك المجموعة تأثير مستوى رأس المال على عائدات المساهمين وضرورة تحقيق التوازن بين العائدات 

 قد تكون محتملة من خالل تزايد نسبة المديونية وبين المميزات والضمانات التي يتحملها مركز رأسمالي سليم.العالية التي 

 

كذلك تقوم المجموعة داخلياً بتقييم متطلبات رأس المال مع األخذ في االعتبار متطلبات التطوير وخطط العمل باإلضافة إلى  

الجوهرية التي يواجهها البنك. إن المخاطر مثل مخاطر أسعار الفائدة في المحفظة البنكية ومخاطر تقييم لجميع المخاطر 

التركز والمخاطر االستراتيجية والمخاطر القانونية ومخاطر االلتزام ومخاطر الضغط ومخاطر التأمين ومخاطر السمعة 

 تمثل جزًءا من حسابات عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. 

 

)وفقًا   %11.5ما نسبته    2020ديسمبر    31، يبلغ رأس المال المطلوب كما في  3وفقاً ألحكام المصرف المركزي بشأن بازل  

. مع ذلك، %1لإلعفاء المؤقت المقدم بموجب برنامج خطة الدعم االقتصادي الموجهة( ويشمل مصد حماية رأس المال بنسبة  

اإلمارات العربية المتحدة المركزي المتعلقة ببرنامج خطة الدعم االقتصادي الموجهة   ووفقًا للمعايير الصادرة عن مصرف

دون أي عواقب رقابية، اعتباًرا    %60، يُسمح للبنوك باالستفادة من مصد حماية رأس المال بحد أقصى  19-بسبب أزمة كوفيد

 . 2020مارس  15من 

 

 يجب أن يلتزم البنك بمتطلبات الحد األدنى التالية: 

 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 يبلغ الشق األول من رأس المال  .2

شق الثاني من رأس المال يجب أن يبلغ مجموع رأس المال المحتسب وفقاً لناتج جمع الشق األول من رأس المال وال .3

 على األقل من الموجودات المرّجحة بالمخاطر. 10.5%

 

تحتسب نسبة كفاية رأس المال على أساس التعميمات الصادرة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً  

 . 3لبازل 

 

  



 بنك االستثمار ش.م.ع
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 )تابع(إدارة المخاطر  27

 

 )تابع( 2ومتطلبات بازل إدارة مخاطر رأس المال  )و(
   

 ديسمبر: 31فيما يلي مركز رأس المال التنظيمي للمجموعة كما في  

 

    الشق األول من رأس المال 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

   3,180,982   3,180,982  رأس المال 

 ( 477,857)  (477,857) تخفيض السهم

 450,688   -  احتياطي قانوني

 450,688   -  احتياطي خاص

 ( 103,730)  (41,169) احتياطي القيمة العادلة 

 (2,214,784)  (1,805,577) أرباح محتجزة

 1,285,987   856,379  مجموع الشق األول من رأس المال

    

     الشق الثاني من رأس المال

 129,978   104,361  مخصصات عامة 

 129,978   104,361  الثاني من رأس المال مجموع الشق 

 1,415,965   960,740  مجموع رأس المال التنظيمي

    

    الموجودات المرّجحة بالمخاطر

 10,398,254   8,348,882  مخاطر االئتمان

 59,822   32,390  مخاطر السوق

 1,040,501   1,005,239  مخاطر التشغيل

   11,498,577   9,386,511  الموجودات المرّجحة بالمخاطرمجموع 

    

مجموع رأس المال التنظيمي المبين كنسبة من الموجودات المرجحة 

 % 12.31  %10.24 بالمخاطر

    

مجموع الشق األول من رأس المال المبين كنسبة )%( من الموجودات 

 المرجحة بالمخاطر

9.12%  11.18 % 

 

 كالتالي:  3الدعامة   2إجمالي رأس المال المطلوب لمخاطر السوق بموجب المقاربة الموحدة وفقاً لبازل  

 

  األحداث الالحقة 28

 
 .   2ال توجد أحداث الحقة أخرى غير تلك الواردة في اإليضاح رقم  

 

 ألف درهم 2019 ألف درهم  2020  

 

رأس المال 

  المطلوب

الموجودات 

المرّجحة 

  بالمخاطر

رأس المال 

  المطلوب

الموجودات 

المرّجحة 

 بالمخاطر

   -   -   -  - مخاطر أسعار الفائدة

 25,530  2,042  2,482  199 مخاطر مركز األسهم

 34,292  2,743  29,908  2,244 مخاطر صرف العمالت األجنبية

 59,822  4,785  32,390  2,443 مجموع رأس المال المطلوب
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