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 صرف الهاللملمتقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية ال

م 

الم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعين. الة والسَّ ِّ العاملين، والصَّ
 الحمد هلل رب 

 م2022يناير  من 26، املوافق ه1443 جمادى اآلخرةمن  23 ، األربعاءيوم  صدر في

م"(مالصرفم)" صرف الهاللمإلى السادة الساهمين في 

الم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، وبعد:  السَّ

للم الداخلية  الشرعية  الرقابة  واملعايير ذات    صرف إن لجنة  القوانين واألنظمة  في  املنصوص عليها  للمتطلبات   
ً
)"اللجنة"( ووفقا

 )"السنة املالية"(.  م2021ديسمبر من عام  31للسنة املالية املنتهية في  (، تقدم تقريرها ”املتطلبات الرقابية“العالقة )

 مسؤولية اللجنة مم.1

 للمتطلبات الرقابية والئحتها التنظيمية تتحدد في إن مسؤولية اللجنة م
ً
الرقابة الشرعية على جميع أعمال، وأنشطة، وفقا

واملعايير املحاسبية، والعمليات واألنشطة  ، والسياسات، صرفومنتجات، وخدمــــات، وعقـــود، ومستندات، ومواثيق عمل امل 

ا والقوائم  األساس ي،  والنظام  التأسيس،  عام، وعقد  لل بشكل  والنفقات مصرف ملالية  الخسائر  األرباح وتحميل  وتوزيع   ،

ووضع   "( وإصدار قرارات شرعية بخصوصها، صرف)"أعمال امل  واملصروفات بين املساهمين وأصحاب حسابات االستثمار

والتزامها بالشريعة اإلسالمية في إطــــار القواعد واملبادئ واملعايير التي تضـــعها   صرفالضوابط الشرعية الالزمة ألعمال امل 

   ."(، لضـــمان توافقها مع أحكــــام الشـــــريعة اإلســــالميةالهيئةالهيئة العليا الشرعية )"

    صرفوتتحـــمل اإلدارة العليا مسؤولية التــــزام امل 
ً
لقرارات، وفتاوى، وآراء الهيئة، وقرارات اللجنة بالشــــريعة اإلسالمية وفقا

ذلك،   في إطار القواعد واملبادئ واملعايير التي تضعها الهيئة )"االلتزام بالشريعة اإلسالمية"( في جمـــيع أعمـــالها والـتأكـــد مــــن

 ويتحمــل مجلس اإلدارة املســؤولية النهائية في هـــذا الشـــأن. 

مالعايير الشرعيةم.2

على املعايير الشرعية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )"أيوفي"( معايير   ةاللجن   اعتمدت 

والتزمت بها في كل ما تفتي به أو تعتمده أو توافق عليه أو توص ي به فيما يتعلق بأعمال   ،للحد األدنى للمتطلبات الشرعية

  املنتهية دون استثناءخالل السنة املالية  صرفامل 
ً
 .   18/3/2018لقرار الهيئة رقم  وفقا

 األعمال التي قامت بها اللجنة خالل السنة الالية    مم.3

امل   بالرقابة الشرعية على أعمال  إدارة   عن طريقومراقبتها    صرف، من خالل مراجعة أعمال امل صرف لقد قامت اللجنة 

 لصالحيات اللجنة ومسؤولياتها واملتطلبات الالتدقيق الشرعي الداخلي،  إدارة  الرقابة الشرعية الداخلية و 
ً
في    رقابيةوفقا

 ومن األعمال التي قامت بها اللجنة ما يأتي:  هذا الشأن، 

 .اجتماعات خالل السنة املالية عشرةعقد  . أ

 .التي عرضت على اللجنة صرفعلق بأعمال املإصدار الفتاوى والقرارات وإبداء اآلراء فيما يت  . ب

اإلجرائية،   .ج واللوائح  السياسات،  املحاسبيةمراجعة  ومواثيق  واملعايير  واملستندات،  والعقود،  املنتجات،  وهياكل   ،

ابعة  صرفالعمل، والوثائق األخرى املقدمة من قبل امل  ما ، علما بأن اللجنة  ملوافقةأو ا  للجنة لالعتماد   ، وشركاته التَّ

 .صدد التحقق من توافق منتجات وخدمات مصرف الهالل اإلسالمي في كازاخستان مع املعايير الشرعيةب زالت 
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 ___________________________  رئيس اللجنة  جاسم علي الشامس ي الدكتور األستاذ  

   

 ___________________________  اللجنة   نائب رئيس إبراهيم علي املنصوري الدكتور 

   

 ___________________________  عضو اللجنة  الدكتور سالم علي آل علي
 

مع   التأكد من مدى توافق توزيع األرباح وتحميل النفقات واملصروفات بين أصحاب حسابات االستثمار واملساهمين .د

 الضوابط الشرعية املعتمدة من قبل اللجنة. 

إدارة .ه من خالل  امل   الرقابة  أعمال  الداخلي، على  الشرعي  والتدقيق  الداخلية،  الشرعية  ذلك    صرفالرقابة  في  بما 

املعامالت املنفذة واإلجراءات املتبعة، وذلك على أساس اختيار عينات من العمليات املنفذة، ومراجعة التقارير املقدمة 

 في هذا الخصوص. 

ابعة  صرفتقديم توجيهات إلى الجهات املعنية في امل  .و بتصحيح ما يمكن تصحيحه من املالحظات التي وردت   وشركاته التَّ

الرقابة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشرعي الداخلي، وإصدار قرارات بتجنيب    في التقارير املقدمة من قبل إدارة

 فات في تطبيقها لصرفها في وجوه الخير.  عوائد املعامالت التي وقعت مخال 

 الوقائية فيما يتعلق باألخطاء التي تم الكشف عنها ملنع حدوثها مرة أخرى.أو  اعتماد التدابير التصحيحية . ز

 .  صرفمقدار الزكاة الواجبة على السهم الواحد من أسهم امل  بيان .ح

 مقدار الزكاة الواجبة على احتياطي أرباح املودعين. بيان .ط

 متابعة حساب الخيرات والتأكد من مصادره ووجوه الصرف منه. .ي

 بالشريعة اإلسالمية. صرف، بخصوص التزام امل مصرفالتواصل مع مجلس اإلدارة واإلدارة العليا لل  .ك

 

بالشريعة   صرفوالتفسيرات التي اعتبرتها ضرورية للتأكد من التزام امل وقد سعت اللجنة للحصول على جميع املعلومات   

 اإلسالمية.

 استقاللية اللجنة م .4

تامـــــة، وقــد حصلت على التســـهيالت الالزمــــة من   تؤكد اللجنة بأنها أدت مسؤولياتها وقامت بجمــــيع أعمالها باستقاللية 

 لالطالع على جمـــيع الوثائق والبيانات، ومناقشـــــة التعديالت واملتطلبات الشرعية.  وإدارته العليا ومجلس إدارته صرفامل 

 بالشريعة اإلسالمية  صرفرأي اللجنة بخصوص التزام الم.5

بالشريعة اإلسالمية، فقد خلصت    صرفالتأكد من التزام امل   من أجل   بناء على ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات 

إال  الشريعة اإلسالمية أحكام متوافقة مع خالل السنة املالية صرفاللجنة بدرجة مقبولة من االطمئنان إلى أن أعمال امل

   وجهت اللجنة باتخاذ اإلجراءات املناسبة في هذا الخصوص.وقد بشأنها، تقارير ما لوحظ من مخالفات تم رفع 

 
.   والبيانات على املعلومات مبني   -املذكور أعاله  - ورأي اللجنة

ً
 التي اطلعت عليها خالل السنة املالية حصرا

م
 .وبركاته تعالى والسالم عليكم ورحمة هللا، القدير أن يحقق للجميع الرشاد والسداد  العليَّ  نسأل هللاه 

 
 

متوقيع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخليةم 



ابات المستقل إلى مساھممدقق الحستقریر 
مصرف الھالل ش.م.ع 

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة 

الرأي 
الھالل   لمصرف  الموحدة  المالیة  دققنا البیانات  والتي  –لقد  "المجموعة")،  بـ  معاً  إلیھا  (یشار  وشركاتھ التابعة  ("المصرف")،  ش.م.ع 

وبیان الدخل الموحد وبیان الدخل الشامل الموحد وبیان التغیرات في حقوق ٢٠٢١دیسمبر  ٣١تتضمن بیان المركز المالي الموحد كما في  
ویشمل ذلك ملخص  ةالمالیة الموحدالبیاناتواإلیضاحات حول  وحد وبیان التدفقات النقدیة الموحد للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ،  المالملكیة

السیاسات المحاسبیة الھامة. 

موحد للمجموعة كما في  في رأینا، إن البیانات المالیة الموحدة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادیة، عن المركز المالي ال
، وعن أدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١

المالیة. 

أساس إبداء الرأي 
مسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق  المعاییر تم توضیحھا في فقرة لقد قمنا بتدقیقنا وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة. إن مسؤولیاتنا بموجب ھذه

(بما في المھني للمحاسبین القانونیین  للقواعد الدولیة للسلوكمن ھذا التقریر. نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً البیانات المالیة الموحدة
األخرى إلى جانب متطلبات السلوك المھني("قواعد المجلس الدولي لمعاییر السلوك المھني للمحاسبین")  ذلك معاییر االستقاللیة الدولیة)

في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وقد التزمنا بمسؤولیاتنا المھنیة وفقاً لھذه المتطلبات  للمجموعة  ذات الصلة بتدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة  
الصادرة عن المجلس الدولي لمعاییر السلوك المھني للمحاسبین. وباعتقادنا إن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا  ومتطلبات السلوك المھني

كافیة ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبداء رأینا حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.

أمور التدقیق الھامة 
الحالیة. وقد تم  للسنةنا المھني، كان لھا أكبر أھمیة في تدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة إن أمور التدقیق الھامة ھي تلك األمور التي، في رأی

حول ھ ذه التعامل مع تلك األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة بشكٍل عام وعند تكوین رأینا حولھا، وال نبدي رأیًا منفصًال 
أدناه، فإن وصفنا لكیفیة التعامل مع ذلك األمر من خالل أعمال تدقیقنا موضح في ھذا األمور. وبخصوص كل أمر من األمور الموضحة  

السیاق. 

یتعلق لقد قمنا بتنفیذ مسؤولیاتنا الموضحة في فقرة مسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة من تقریرنا، بما في ذلك ما 
قیقنا تنفیذ اإلجراءات المصممة لالستجابة إلى تقییمنا لمخاطر األخطاء المادیة في البیانات المالیة  بھذه األمور. وبناًء علیھ، فقد تضمن تد

إلبداء الموحدة. وتوفر لنا نتائج إجراءات التدقیق التي قمنا بھا، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل مع األمور الموضحة أدناه، أساسًا  
لیة الموحدة المرفقة. رأینا حول تدقیق البیانات الما



الحسابات المستقل إلى مساھمقتقریر مدق
مصرف الھالل ش.م.ع (تتمة) 

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة) 

أمور التدقیق الھامة (تتمة)
واإلجارة ألنشطة التمویل اإلسالميالتقدیرات غیر المؤكدة فیما یتعلق بقیاس مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة 

كیف تم تناول األمر أثناء تدقیقنا وصف أمر التدقیق الھام 
من أنشطة التمویل قائمة إجمالي ذمم مدینة لدى المجموعة 

واإلجارة   درھم  ٧٫٨٧٣٫١١٣بمبلغاإلسالمي  كما ألف 
ب المتوقعة  لمخصصات  تحتفظ  االئتمان  قیمة بخسائر 

حیث تم ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ألف درھم كما في  ٢١٩٫٢١٨
بقیمة   مبلغ  منھ٢٥٫٨٩٩إدراج  درھم  السنة ا ألف  في 

اإلسالمي   التمویل  أنشطة  من  المدینة  الذمم  تمثل  الحالیة. 
من إجمالي موجودات المجموعة. ٪٥٦واإلجارة ما یقارب  

الذمم  على  المتوقعة  االئتمان  خسائر  مخصص  تحدید  إن 
المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي واإلجارة ُیعتبر عملیة  

تتطلب أحكام وتقدیرات ومدخالت ھامة.  

تقوم اإلدارة أوًال بتقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على  
واإلجارة   اإلسالمي  التمویل  أنشطة  من  المدینة  قد  الذمم 

لھا، ثم تقوم  ارتفعت بشكل جوھري منذ اإلدراج المبدئي 
بتطبیق نموذج انخفاض في القیمة مكون من ثالث مراحل  

الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة. 

م المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي واإلجارة للذمبالنسبة  
یوجد ارتفاع جوھري في  ١الُمصنفة ضمن المرحلة   (ال 

(یوجد ارتفاع جوھري في  ٢مخاطر االئتمان) والمرحلة  
مخاطر االئتمان)، یتم تقییم مخصصات الخسارة باستخدام  
عناصر   تتضمن  التي  المخاطر  عناصر  نمذجة  طریقة 
عن   الناتجة  والخسارة  التعثر،  احتمالیة  تشمل  رئیسیة، 

اد، والتعرض عند التعثر، ومعدالت الخصم  التعثر عن السد
ومدخالت االقتصاد الكلي. 

، ما یلي:  ولكنھا لم تقتصر علىتضمنت إجراءاتنا بشكل رئیسي، 
  خسائر بتقییم  المحیطة  العامة  الضوابط  حول  فھم  على  حصلنا  لقد 

االئتمان المتوقعة بما في ذلك الضوابط المتعلقة بالحوكمة ومراجعة  
تكنولوجیا المعلومات والتحقق من النماذج؛  السیاسات وضوابط

  الذمم المدینة لقد حصلنا على فھم حول تقییم اإلدارة لالنخفاض في قیمة
، وسیاسة مخصص االنخفاض من أنشطة التمویل اإلسالمي واإلجارة

في قیمة االئتمان للمجموعة وطریقة نمذجة خسائر االئتمان المتوقعة؛
الف عملیات  بتنفیذ  قمنا  إدراج لقد  عملیة  على  الضوابط  لتحدید  حص 

التشغیلیة  والفاعلیة  التصمیم  اختبرنا  كما  المتوقعة.  االئتمان  خسائر 
للضوابط الداخلیة التالیة المتعلقة بقیاس خسائر االئتمان المتوقعة:

o  تصنیف واعتماد  التمویل مراجعة  أنشطة  من  المدینة  الذمم 
اإلسالمي واإلجارة؛ 

o اإلدارة المنتظمة لما یلي: مراقبة
  المتوقعة االئتمان  وخسائر  المراحل  تحدید  للذمم  عملیة 

؛ المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي واإلجارة
  الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي واإلجارة  تحدید

مؤشرات االنخفاض في القیمة في إطار المرحلة  التي تظھر
الثالثة؛ 

قتصاد الكلي؛  متغیرات وتوقعات اال
؛ أداء نماذج خسائر االئتمان المتوقعة

o مراجعة واعتماد إحالالت اإلدارة؛
o.التحقق من صحة النموذج
  البیانات وصحة  اكتمال  مدى  باختبار  كذلك  قمنا  في  اللقد  مستخدمة 

؛على أساس العینةاحتساب مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة



الحسابات المستقل إلى مساھمتقریر مدقق 
مصرف الھالل ش.م.ع (تتمة) 

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة) 

أمور التدقیق الھامة (تتمة)
(تتمة) التقدیرات غیر المؤكدة فیما یتعلق بقیاس مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة ألنشطة التمویل اإلسالمي واإلجارة  

كیف تم تناول األمر أثناء تدقیقنا وصف أمر التدقیق الھام 
التمویل اإلسالمي واإلجارة ضمن المرحلة  لعمالءبالنسبة  

(المتعثر سدادھا والمنخفضة القیمة االئتمانیة)، یتم تقییم  ٣
النقدیة   التدفقات  تقدیر  طریق  عن  الخسارة  مخصصات 
اإلسالمي  التمویل  أنشطة  من  المخصومة  المستقبلیة 

.المقدمة للعمالءواإلجارة

األمور ام في  استخدمت اإلدارة كذلك درجة كبیرة من األحك 
كوفید   جائحة  تأثیر  تحدید  أثناء  أعاله  على ١٩المذكورة 

في   یلي  ما  أخذ  خالل  من  االئتمان  خسائر  مخصصات 
االعتبار: 

  المتغیرات ذلك  في  بما  المستقبلیة،  المعلومات 
الكلي   االقتصاد  سیناریوھات  في  المستخدمة 

والترجیحات المرتبطة بھا، 
 قطاعات ومجاالت محددة؛ والضغوط الواقعة على
 .تأثیر تدابیر الدعم الحكومي

التقدیرات   علیھ  تنطوي  الذي  الذاتي  للطابع  نتیجة 
المتوقعة  االئتمان  خسائر  مخصص  لتحدید  الموضوعة 

الحالیة والذي أدى إلى زیادة التقدیرات  ١٩وجائحة كوفید  
الكمیة   واألھمیة  المؤكدة،  أنشطة غیر  من  المدینة  للذمم 
واإلجارة اإلسالمي  المعرفة  و،  التمویل  استخدام 

تدقیق، تم تحدید ھذه الالعام المبذول في  المتخصصة والجھد
المسألة كأمر تدقیق ھام أثناء عملیة تدقیق البیانات المالیة  

للسنة الحالیة. 

بأمر التدقیق الھام   تم تقدیم المزید من المعلومات المتعلقة 
اإلیضاح  في  رقم  ھذا  المالیة  ١٣و١٢ین  البیانات  حول 

الموحدة.

  في المخاطر والنمذجة لدینا لمراجعة  لقد قمنا بإشراك فریق متخصص
والتي   المجموعة  استخدمتھا  التي  المتوقعة  االئتمان  خسائر  نماذج 
لتحدید  المستقبلیة المستخدمة  والعوامل  االفتراضات  اختبار  تضمنت 
التعرض عند التعثر، والخسارة الناتجة عن التعثر واحتمالیة التعثر؛

  تكنولوجیا المعلومات الداخلیین لدینا بھدف لقد قمنا بإشراك مختصي
یتعلق  فیما  المعلومات  تكنولوجیا  تطبیقات  على  الضوابط  اختبار 

لقد قمنا خسائر االئتمان المتوقعة.  حساب  في  ةالمستخدماتبالتطبیق
عملیتي   على  والضوابط الیدویة  النظام  على  القائمة  الضوابط  بتقییم 

؛قعةخسائر االئتمان المتوإدراج وقیاس 
  من لعینة  بإعادة  المتعاملینبالنسبة  قمنا  الرئیسیة  ،  الخطوات  إجراء 

المتوقعة   االئتمان  خسائر  حساب  نتائج  لعملیات  بتقییم  تطبیقوقمنا 
النموذج للتأكد من دقتھا؛ 

 لقد قمنا بمراجعة التأثیر على خسائر االئتمان المتوقعة في ظل جائحة
ترجیحات ١٩كوفید   تقییم  إعادة  على  خاص  بشكل  التركیز  مع 

األعمال   قطاعات  على  المالیة  الضغوط  وتأثیر  الكلي،  االقتصاد 
المختلفة، وأخذ تدابیر الدعم الحكومي في االعتبار؛ و  

االئ خسائر  أرقام  بتسویة  البیانات قمنا  مع  اإلجمالیة  المتوقعة  تمان 
في   الواردة  اإلفصاحات  مالءمة  مدى  بتقییم  وقمنا  الموحدة  المالیة 

البیانات المالیة الموحدة.



تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى مساھم
مصرف الھالل ش.م.ع (تتمة) 

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة) 

المعلومات األخرى  
بخالف البیانات المالیة الموحدة وتقریر مدقق  لجنة الرقابة الشرعیة الداخلیةتقریر  لومات الواردة في  تتضمن المعلومات األخرى المع  ،

عن المعلومات األخرى. مسؤولینواإلدارة اإلدارة مجلس یعتبرالحسابات. 

حولھا. يیشمل المعلومات األخرى ولن نبدي أي استنتاج تدقیقإن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة ال 

تقییم  وفیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة، تتمثل مسؤولیتنا في قراءة المعلومات األخرى المذكورة أعاله، ومن خالل تلك القراءة 
الموحدة أو المعرفة التي حصلنا علیھا خالل التدقیق أو فیما ما إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض بشكٍل جوھري مع البیانات المالیة

في تلك المعلومات األخرى، فإنھ مادیة. وفي حال توصلنا إلى استنتاج بوجود أخطاء  مادیةإذا كانت المعلومات األخرى تتضمن أخطاًء  
ولیس لدینا ما نبلغ عنھ في ھذا الصدد.،یتطلب منا اإلبالغ عن ذلك

الحوكمة عن البیانات المالیة الموحدة يرة ومسؤولمسؤولیة اإلدا
للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ووفقاً   لألحكام إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لھذه البیانات المالیة الموحدة وفقاً 

م  ، وعن نظا ٢٠١٥) لسنة ٢المعنیة من عقد التأسیس والنظام األساسي للمصرف والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (
.تعتبره اإلدارة ضروریًا إلعداد بیانات مالیة موحدة خالیة من األخطاء المادیة، سواًء كان ذلك نتیجًة الحتیال أو خطأ ذيالرقابة الداخلیة ال

اإلفصاح،  عند إعداد البیانات المالیة الموحدة، تتحمل اإلدارة مسؤولیة تقییم قدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة، وعن
مبدأ االستمراریة واستخدام مبدأ االستمراریة كأساس محاسبي، إال إذا كانت نیة اإلدارة تصفیة بكما ھو مناسب، عن األمور ذات العالقة  

المجموعة أو إیقاف أعمالھا أو عدم وجود أي بدیل واقعي آخر سواء القیام بذلك. 

إعداد التقاریر المالیة الموحدة للمجموعة.مسؤولیة اإلشراف على عملیةالحوكمةیتحمل مسؤولو 

مسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة
أو إن ھدفنا ھو الحصول على تأكید معقول بأن البیانات المالیة الموحدة، ككل، خالیة من األخطاء المادیة، سواًء كان ذلك نتیجًة الحتیال  

من عالٍ خطأ، وإصدار تقریر مدقق الحسابات الذي یتضمن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة. إن التأكید المعقول ھو عبارة عن مستوى 
تنشأ كید، لكنھ لیس ضماناً بأن التدقیق الذي تم إجراؤه وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة سوف یكتشف دائماً األخطاء المادیة عند وجودھا. قدالتأ 

األخطاء نتیجة الحتیال أو خطأ، وتعتبر مادیة إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادیة 
لمستخدمین والتي تم اتخاذھا بناًء على تلك البیانات المالیة الموحدة.ل



تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى مساھم
مصرف الھالل ش.م.ع (تتمة) 

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة) 

مسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة)
لمعاییر التدقیق الدولیة، نقوم بممارسة االجتھاد المھني والمحافظة على الشك المھني خالل عمل یة كجزء من عملیة التدقیق الذي یتم وفقاً 

التدقیق. كما نقوم بما یلي: 

،وتصمیم وتنفیذ إجراءات تحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في البیانات المالیة الموحدة، سواًء كان ذلك نتیجًة الحتیال أو خطأ
التدقیق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء رأینا حول البیانات المالیة الموحدة. 

قد یتضمن إن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ المادي الناتج عن االحتیال أعلى من المخاطر الناتجة عن األخطاء، نظرًا ألن االحتیال  
التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز الرقابة الداخلیة.

 الحصول على فھم حول نظام الرقابة الداخلیة المعني بتدقیق البیانات المالیة الموحدة لتصمیم إجراءات تدقیق مناسبة للظروف، ولیس
الداخلیة للمجموعة. بھدف إبداء رأي حول فعالیة نظم الرقابة 

 .تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا اإلدارة
  التي تم الحصول التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي وتقییم، بناًء على أدلة التدقیق

علیھا، ما إذا كان ھناك حالة جوھریة من عدم التأكد تتعلق بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوھریة حول قدرة المصرف على 
ت االستمرار. إذا توصلنا إلى استنتاج أن ھناك حالة جوھریة من عدم التأكد ، فإنھ یتعین علینا أن نلفت االنتباه في تقریر مدقق الحسابا

اإلفصاحات ذات الصلة في البیانات المالیة أو تعدیل رأینا إذا كانت ھذه اإلفصاحات غیر كافیة. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقیق إلى
التي حصلنا علیھا حتى تاریخ إصدار تقریر مدقق الحسابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تتسبب في توقف 

ستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة. المجموعة عن اال
تقییم العرض العام ومحتوى البیانات المالیة الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة تمثل المعامالت

واألحداث بشكٍل یحقق العرض العادل للبیانات المالیة الموحدة. 
 صوص المعلومات المالیة للمنشآت أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة بغرض إبداء الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة بخ

ونتحمل المسؤولیة ،رأٍي حول البیانات المالیة الموحدة. إننا مسؤولون عن توجیھ واإلشراف على وإنجاز عملیة التدقیق للمجموعة
عن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة. 

الحوكمة بخصوص، من بین أموٍر أخرى، نطاق التدقیق وتوقیتھ ومالحظات التدقیق الھامة، والتي تتضمن نقوم بالتواصل مع مسؤولي
نقاط الضعف الجوھریة في نظام الرقابة الداخلیة التي نحددھا خالل عملیة التدقیق. 

ستقاللیة، ویتم إبالغھم بكافة العالقات واألمور طلبات السلوك المھني المتعلقة باالتزامنا بمتكما نقوم بتزوید مسؤولي الحوكمة بما یفید ال 
واإلجراءات المتخذة للحد من التھدیدات أو الضوابط التي من شأنھا أن  األخرى التي تظھر انھا قد تؤثر بشكل معقول على استقاللیتنا،  

تحافظ على استقاللیتنا، إن وجدت.

نقوم بتحدید األمور التي نرى أنھا كانت أكثر أھمیة في تدقیق البیانات المالیة  ومن تلك األمور التي یتم التواصل بھا مع مسؤولي الحوكمة،
و الموحدة للفترة الحالیة، والتي تمثل أمور التدقیق الھامة. ونقوم بوصف تلك األمور في تقریر مدقق الحسابات، إال إذا كانت القوانین أ

ن العواقب ت نادرة جدًا، نرى أنھ یجب عدم اإلفصاح عن ھذا األمر في تقریرنا ألالتعلیمات تمنع اإلفصاح عن ھذا األمر للعامة أو، في حاال
فصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنھ. السلبیة المتوقعة عن اإل
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والتنظیمیة األخرىتقریر حول المتطلبات القانونیة 
للسنة المنتھیة في بالنسبة  إلى ما یليفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة٢٠١٥) لسنة  ٢، وفقاً لمتطلبات القانون االتحادي رقم (نشیركما 
: ٢٠٢١دیسمبر ٣١

یضاحات التي رأیناھا ضروریة ألغراض تدقیقنا؛ لقد حصلنا على جمیع المعلومات واإل)١

في ٢٠١٥) لسنة  ٢لقد تم إعداد البیانات المالیة الموحدة، من كافة النواحي الجوھریة، وفقاً لألحكام المعنیة من القانون االتحادي رقم ()٢
دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وعقد التأسیس والنظام األساسي للمصرف؛ 

تحتفظ المجموعة بسجالت محاسبیة منتظمة؛)٣

اال)٤ إدراج  رقم  ستثمارتم  اإلیضاح  ضمن  المالیة  واألوراق  األسھم  في  المشتریات ١٤ات  ویشمل  الموحدة،  المالیة  البیانات  حول 
؛ ٢٠٢١دیسمبر ٣١ات التي قامت بھا المجموعة خالل السنة المنتھیة في ستثمارواال

مع األطراف ذات العالقة والشروط التي اعتمدت حول البیانات المالیة الموحدة اإلفصاحات المتعلقة بالمعامالت  ٣٧یبین اإلیضاح رقم  )٥
وعلیھا؛

انتباھنا ما یستوجب االعتقاد بأن المصرف قد خالف، خالل السنة المالیة المنتھیة استنادًا إلى المعلومات التي تم توفیرھا لنا، لم یسترعِ )٦
في دولة اإلمارات العربیة المتحدة أو  ٢٠١٥) لسنة  ٢، أي من األحكام المعنیة من القانون االتحادي رقم (٢٠٢١دیسمبر  ٣١في  

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١النظام األساسي للمصرف على وجھ قد یكون لھ تأثیر مادي على أنشطتھ أو مركزه المالي الموحد كما في 

لرقابة الخاضعةللجھاتتدقیق البیانات المالیة بشأن  ٢٠١٧) لسنة  ١أبوظبي للمحاسبة رقم (جھازقرار رئیس  لووفقاً ذلك،  إلىوباإلضافة
یستوجب االعتقاد بانتباھنا  سترعِ ، لم یاتخاذھا والمعلومات المقدمة إلینا على اإلجراءات التي تم  أنھ بناءً نشیر إلى، فإننا  الجھاز أن ما 

أنشطتھعلى على وجھ قد یكون لھ تأثیر جوھري،  المعمول بھا حكام التالیة  األ ، ألي من  كافة النواحي الجوھریة، من  یمتثللم  المصرف
:٢٠٢١دیسمبر ٣١أو البیانات المالیة الموحدة كما في 

و؛ قانون التأسیس)١

.المصرفاألحكام ذات الصلة من القوانین والقرارات والتعامیم المعمول بھا التي تنظم عملیات )٢

بتوقیع:
أنثوني اوسلیفن 

شریك
إرنست ویونـغ

٦٨٧رقم القید: 

٢٠٢٢فبرایر  ١٤
أبوظبي 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

١١

بیان المركز المالي الموحد 
٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھمات إیضاح 

الموجودات 
١٠١٫٣٦٥٫٣٧٠١٫١١٨٫٧١٣النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة 

١١٤٠٤٫٢٣٠٤٥٠٫٤٣٠الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك، صافي 
١٢٥٫٩٦٩٫٥٥٦٦٫٦٦٠٫٨٧٥الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 

١٣١٫٦٨٤٫٣٣٩٢٫٠٩٦٫٠٤٦اإلجارة 
١٤٣٫٣٦٧٫٢٧٠٣٫٠٦٦٫٩٩٩االستثمارات في األوراق المالیة 

١٥٥٦٫٨٧٥٥٨٫٨٧٥االستثمارات العقاریة 
١٦٥٤٥٫٨٨٩٤٩٧٫٥٥٩الممتلكات والمعدات، صافي 

١٧٥٦٫٦٥٦٥٣٫٨٨٤االستثمارات في الشركات الزمیلة  
١٨١٧٤٫٩٦٠١١٨٫٦٠٠الموجودات األخرى 

١٣٫٦٢٥٫١٤٥١٤٫١٢١٫٩٨١إجمالي الموجودات 

المطلوبات 
١٩٨٫٢٣٦٫٠٥٠٩٫٥٧٢٫٤٦٣ودائع من المتعاملین  

١٫٢٧٤٫١٦٣٤٧٤٫٥٣٧ودائع الوكالة من البنوك 
٢٠١٫٩١٨٫٠٤٥١٫٩١٧٫٨٣٦تمویل متوسط األجل

٣٤٨١٫٨٨٩١٥٧٫٥٨٣مشتقات األدوات المالیة اإلسالمیة 
٢١٤٠٢٫٩٥٤٣٥٨٫١٠٠مطلوبات أخرى 

١١٫٩١٣٫١٠١١٢٫٤٨٠٫٥١٩إجمالي المطلوبات 

حقوق الملكیة 
٢٢٤٫٧٥٠٫٠٠٠٤٫٧٥٠٫٠٠٠رأس المال 

٢٢١٧٥٫١١٤١٧٠٫٢٨٠االحتیاطي النظامي 
) ١٤٦٫٣٥٣()١٤٨٫٤٠٩(٢٣االحتیاطات األخرى 
)٣٫١٣٢٫٤٦٥()٣٫٠٦٤٫٦٦١(الخسائر المتراكمة 

١٫٧١٢٫٠٤٤١٫٦٤١٫٤٦٢إجمالي حقوق الملكیة 

١٣٫٦٢٥٫١٤٥١٤٫١٢١٫٩٨١إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 

رورا أراجیش عیدروس عبد الشكیل عالء عریقات 
المدیر المالي رئیس التنفیذي  الرئیس مجلس اإلدارة 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة.٤١إلى ١من المرفقةتشكل اإلیضاحات



مصرف الهالل ش.م.ع. 

١٢

ل الموحد بیان الدخ 
٢٠٢١دیسمبر ٣١لسنة المنتھیة في ا

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھمات إیضاح 

الربح إیرادات 
٢٤٤٠٣٫٣٤٠٤٥٠٫٨٩٠التمویل اإلسالمي، صافي إیرادات أنشطة 

٢٥٧٨٫٢١٩١٠٣٫٩٩٨إیرادات اإلجارة، صافي 
١٢٠٫٢٣٠١٢٣٫٣٢٩إیرادات من االستثمارات 

) ١٤٫٩٩١()٣١٫٥٨٨(الخسارة من استثمارات الوكالة 

٥٧٠٫٢٠١٦٦٣٫٢٢٦إجمالي إیرادات الربح 
) ٢٣٩٫٣٨٦()١٥٣٫٩٨٨(٣١األرباح حصة المودعین وحاملي الصكوك من 

٤١٦٫٢١٣٤٢٣٫٨٤٠صافي إیرادات الربح 
٢٦٣٢٫٠٣٨٣١٫٤٨٥إیرادات الرسوم والعموالت، صافي 

٢٧١٠٫٧٨٢٦٫٩٥٢إیرادات المتاجرة، صافي  
٢٨٢٥٫٠٣٨١٧٫٥٨٨إیرادات تشغیلیة أخرى  

٦٧٫٨٥٨٥٦٫٠٢٥

٤٨٤٫٠٧١٤٧٩٫٨٦٥اإلیرادات التشغیلیة  
) ٣٨٢٫٠٠٥()٣٦٠٫٦٧٩(٢٩تشغیلیة المصاریف ال

) ٦٣٫١٤٣()٦٢٫٧٥٢(١٦االستھالك

٦٠٫٦٤٠٣٤٫٧١٧اإلیرادات التشغیلیة قبل رسوم االنخفاض في القیمة  
)٩٫٩٦٤()١٥٫٧٥٦(٣٠رسوم االنخفاض في القیمة، صافي  

٣٫٦٩٥٤٫٢٨٣الحصة من أرباح شركات زمیلة  

٤٨٫٥٧٩٢٩٫٠٣٦اإلیرادات التشغیلیة من العملیات المستمرة 

العملیات غیر المستمرة
) ١٥٫٥٦٣(-صافي الخسارة من العملیات غیر المستمرة 

٤٨٫٥٧٩١٣٫٤٧٣رباح للسنة  صافي األ

جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة.٤١إلى ١من المرفقةاإلیضاحاتتشكل 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

١٣

بیان الدخـل الشامل الموحد 
٢٠٢١دیسمبر ٣١المنتھیة في السنة 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٤٨٫٥٧٩١٣٫٤٧٣صافي األرباح للسنة

الدخل / (الخسارة) الشامل اآلخر  

البنود التي لن یتم إعادة تصنیفھا في وقت الحق إلى بیان الدخل الموحد 
)١٫٢٢٠(-إعادة قیاس التزام المنافع المحددة 

-)١٫٢٢٠(

البنود التي قد یتم إعادة تصنیفھا في وقت الحق إلى بیان الدخل الموحد 
صافي تغیرات القیمة العادلة على استثمار في أوراق مالیة مصنفة بالقیمة  

)٤٫٢١٧(٣٫١٣٣العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
) ١٦٫١٤٧()٥٫١٨٩(فروقات صرف العمالت من تحویل عملیات أجنبیة 

) ٢١٫٥٨٤()٢٫٠٥٦(للسنة الخسارة الشاملة األخرى

)٨٫١١١(٤٦٫٥٢٣الشامل للسنة ) الخسارةالدخل (إجمالي 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٤١إلى ١من المرفقة تشكل اإلیضاحات 



ش.م.ع. مصرف الهالل 

١٤

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد 
٢٠٢١دیسمبر ٣١المنتھیة في السنة 

االحتیاطي النظاميرأس المال 
احتیاطي تحویل  
العمالت األجنبیة 

احتیاطي القیمة  
اإلجمالي الخسائر المتراكمة العادلة

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھم ألف 

١٫٦٤١٫٤٦٢) ٣٫١٣٢٫٤٦٥(٦٩٫٣٧١) ٢١٥٫٧٢٤(٢٠٢١٤٫٧٥٠٫٠٠٠١٧٠٫٢٨٠ینایر ١الرصید  في  

٤٨٫٥٧٩٤٨٫٥٧٩----الربح للسنة 

) / الدخل الشامل اآلخر الخسارة(
ستثمارات في أوراق مالیة تم تعیینھا بالقیمة  الالعادلةالتغیرات في القیمة  

٣٫١٣٣-٣٫١٣٣---من خالل الدخل الشامل اآلخر العادلة 
) ٥٫١٨٩(--) ٥٫١٨٩(--فروقات صرف العمالت األجنبیة من تحویل عملیات أجنبیة  

------إعادة قیاس التزام المنافع المحددة 

٣٫١٣٣٤٨٫٥٧٩٤٦٫٥٢٣) ٥٫١٨٩(--الشامل اآلخر للسنةالدخل (الخسارة) / إجمالي 

معامالت مع مالك المصرف 
٢٤٫٠٥٩٢٤٫٠٥٩----الزكاة 

-) ٤٫٨٣٤(--٤٫٨٣٤-تحویل إلى االحتیاطي النظامي 

-١٩٫٢٢٥٢٤٫٠٥٩--٤٫٨٣٤

١٫٧١٢٫٠٤٤) ٣٫٠٦٤٫٦٦١(٧٢٫٥٠٤) ٢٢٠٫٩١٣(٢٠٢١٤٫٧٥٠٫٠٠٠١٧٥٫١١٤دیسمبر ٣١الرصید كما في  

جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة.٤١إلى ١من المرفقة تشكل اإلیضاحات 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

١٥

(تابع)بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد 
٢٠٢١دیسمبر ٣١لسنة المنتھیة في ا

االحتیاطي النظامي رأس المال 
احتیاطي تحویل  
العمالت األجنبیة 

احتیاطي القیمة  
اإلجمالي  الخسائر المتراكمة  العادلة 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٫٦٧٣٫٦٣٢)٣٫١١٩٫٣١٧(٧٣٫٥٨٨) ١٩٩٫٥٧٧(٢٠٢٠٤٫٧٥٠٫٠٠٠١٦٨٫٩٣٨ینایر ١الرصید  في 

١٣٫٤٧٣١٣٫٤٧٣----الربح للسنة 

(الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر   
التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات في أوراق مالیة تم تعیینھا بالقیمة  

)٤٫٢١٧(-)٤٫٢١٧(---العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
)١٦٫١٤٧(--)١٦٫١٤٧(--فروقات صرف العمالت األجنبیة من تحویل عملیات أجنبیة  

)١٫٢٢٠()١٫٢٢٠(----إعادة قیاس التزام المنافع المحددة 

)٨٫١١١(١٢٫٢٥٣)٤٫٢١٧()١٦٫١٤٧(--إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر للسنة 

------معامالت مع مالك المصرف 
)٢٤٫٠٥٩()٢٤٫٠٥٩(----الزكاة 

-)١٫٣٤٢(--١٫٣٤٢-تحویل إلى االحتیاطي النظامي 

-٢٤٫٠٥٩()٢٥٫٤٠١(--١٫٣٤٢(

١٫٦٤١٫٤٦٢)٣٫١٣٢٫٤٦٥(٦٩٫٣٧١) ٢١٥٫٧٢٤(٢٠٢٠٤٫٧٥٠٫٠٠٠١٧٠٫٢٨٠دیسمبر ٣١الرصید كما في 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٤١إلى ١من المرفقة تشكل اإلیضاحات 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

١٦

بیان التدفقات النقدیة الموحد
٢٠٢١دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم 

األنشطة التشغیلیة
٤٨٫٥٧٩١٣٫٤٧٣الربح للسنة
تسویات لـ: 
٦٢٫٧٥٢٦٣٫١٤٣االستھالك 

) ٤٫٢٨٣() ٣٫٦٩٥(الحصة من ربح شركة زمیلة 
٧٨٫٩٩٠٥١٫٨٧٠رسوم االنخفاض في القیمة  

٢٫٠٠٠١٫٨٧٥خسارة القیمة العادلة من استثمار عقاري 
) ٩٫٦٩٨() ٨٫٢٥٩(عكس التمویالت الُمعاد التفاوض علیھا 

١٥٫٥٩٣-صافي الخسارة من استبعاد شركة تابعة 

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات  
١٨٠٫٣٦٧١٣١٫٩٧٣والمطلوبات التشغیلیة

التغیرات في: 
) ٤٤(-الودائع واألرصدة المستحقة من بنوك ذات استحقاقات ألكثر من ثالثة أشھر 

٦٣٤٫٤٥٤٦٨١٫٧٦٣الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 
٣٨٧٫٦٩٤٥٢٠٫٣٧٥اإلجارة 

٧٤٫٢٦٤) ٧٥٫٦٩٤(مشتقات األدوات المالیة اإلسالمیة  
٨٫٨٣٧) ٥٦٫٣٦٠(الموجودات األخرى

)٣٫٤٩٤٫٧٧٠() ١٫٣٣٦٫٤١٣(ودائع من المتعاملین  
٢-ودائع الوكالة من البنوك 

) ١٤٥٫٤٨٨(٧٢٫٣٨٨المطلوبات األخرى

)٢٫٢٢٣٫٠٨٨()١٩٣٫٥٦٤(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التشغیلیة 

االستثماریة األنشطة 
) ٢٦٫٣٧٢()١١١٫٠٨٢(صافي االستحواذ على ممتلكات ومعدات 

) ١٤٩٫٩٥٦()٦٣٤٫٦٩٣(االستحواذ على استثمارات في األوراق المالیة 
٣٣٨٫٨٢٢٤٢٣٫٦٢٤استثمارات في األوراق المالیةمتحصالت من بیع  

٩٢٣٥٠٫٠٦١متحصالت من استثمار في شركات زمیلة  
) ٥٠٫٠٠٠(-استثمار في شركة تابعة مستبعدة خالل السنة  

) ١٨٫٩٠٤(-صافي التدفقات النقدیة الخارجة من استبعاد شركة تابعة 

٢٢٨٫٤٥٣)٤٠٦٫٠٣٠(من األنشطة االستثماریة/(المستخدمة في)صافي التدفقات النقدیة 

األنشطة التمویلیة 
) ٤٨٢٫٩٥٦(٢٠٩تمویل متوسط األجل  )سدادإصدار / (

) ٤٨٢٫٩٥٦(٢٠٩األنشطة التمویلیة)المستخدمة في(/ منصافي التدفقات النقدیة 

)٢٫٤٧٧٫٥٩١()٥٩٩٫٣٨٥(صافي النقص في النقد وما یعادلھ 

١٫٠٩٤٫٩٣٨٣٫٥٧٢٫٥٢٩النقد وما یعادلھ في بدایة السنة 

٤٩٥٫٥٥٣١٫٠٩٤٫٩٣٨)٣٢(إیضاح النقد وما یعادلھ في نھایة السنة 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٤١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٧

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة ١

بموجب ٢٠٠٧یونیو  ١٨تأسس مصرف الھالل ش.م.ع. ("المصرف") في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة ("اإلمارات") في  
عامة بموجب القانون االتحادي لدولة ، بمسؤولیة محدودة، وتم تسجیلھ كشركة مساھمة  ٢٠٠٧لسنة  ٢١المرسوم األمیري رقم  

لسنة ١٠(وتعدیالتھ) والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم  ١٩٨٤) لسنة  ٨اإلمارات العربیة المتحدة رقم (
رقم  ١٩٨٠ المتحدة  العربیة  اإلمارات  لدولة  االتحادي  والقانون  اإلسالم١٩٨٥لسنة  ٦(وتعدیالتھ)  بالمصارف  یة والمتعلق 

یة. ستثماروالمؤسسات المالیة والشركات اال

، أبوظبي، دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ٦٣١١١إن العنوان المسجل للمصرف ھو أبراج البحر، ص.ب 

على المصرف وشركاتھ التابعة المدرجة في  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١تشتمل ھذه البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في  
اإلسالمیة  ٣٦اح  إیض( المصرفیة  باألنشطة  للمجموعة  الرئیسي  النشاط  ویتمثل  "المجموعة")،  بـ  معاً  إلیھا  (ویشار  لألفراد  ) 

ویقوم المصرف بإجراء عملیاتھ من خالل فروعھ في اإلمارات العربیة المتحدة وشركاتھ التابعة في اإلمارات العربیة ،والشركات
المتحدة وكازاخستان.

سابقًا ٢٠١٩ینایر  ٢٩بتاریخ   ش.م.ع  الوطني  االتحاد  بنك  إدارة  ومجلس  ش.م.ع  بنك أبوظبي التجاري  إدارة  مجلس  وافق   ،
المال الصادر للمصرف من قبل البنك  ١٠٠وأوصوا المساھمین المعنیین بدمج البنكین واالستحواذ على ما نسبتھ   ٪ من رأس 

اد الوطني سابقاً). المندمج (أي بنك أبوظبي التجاري وبنك االتح 

) من ١(٢٨٣للمادة  اً وفقالدمج المقترح، وافق مساھمو بنك أبوظبي التجاري وبنك االتحاد الوطني على  ٢٠١٩مارس  ٢١في  
في بنك أبوظبي  جدید  سھم  ٠٫٥٩٦٦من خالل إصدار  ٢٠١٥لسنة  ٢القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم  

كل   مقابل  عملیة الدمج،  التجاري  بعد  وأحكام الدمج.  لشروط  وفًقا  الوطني،  بنك االتحاد  بنك أبوظبي امتلكسھم في  مساھمو 
إلغاء  في التاریخ الفعلي لعملیة الدمج، تم  و،، على التواليالمدمج٪ من البنك  ٢٤٪ و٧٦التجاري وبنك االتحاد الوطني حوالي  

لألإدراج أبوظبي  سوق  من  الوطني  االتحاد  بنك  المالیةأسھم  البنك  و،وراق  أبوظبي  جمالمداحتفظ  لبنك  القانونیة  بالسجالت 
التجاري.

كما وافق مساھمو بنك أبوظبي التجاري على إصدار سندات إلزامیة قابلة للتحویل من قبل بنك أبوظبي التجاري ("السندات") 
١١٧٫٦٤٧٫٠٥٨للمصرف بالكامل. تم تحویل ھذه السندات إلى  الصادرستحواذ على رأس المال  اللكسعرلمساھم المصرف  

.المصرف٪ من رأس مال ١٠٠یمتلك بنك أبوظبي التجاري بنك أبوظبي التجاري. بعد االستحواذ، فيسھم 

.٢٠١٩مایو ١كان التاریخ الفعلي للدمج واالستحواذ ھو 
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١٨

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة (تابع)١

ستراتیجیة، أبرم المصرف اتفاقیة تحویل رئیسیة مع بنك أبوظبي التجاري لتحویل و / أو  كجزء من إدارة المیزانیة العمومیة اال
التنازل عن بعض موجودات ومطلوبات المصرف. بناًء على ھذه االتفاقیة، قام المصرف بتحویل و / أو التنازل إلى بنك أبوظبي  

حقوق المصرف كافة، مع اً نك أبوظبي التجاري معالمحفظة التي تم تحدیدھا من قبل المصرف وبموجوداتالتجاري عن بعض 
الخاصة بموجودات المتعاملیناتفاقیات  ب ) بموجب وفیما یتعلق  كما ھو مناسبوالواجبات وااللتزامات (المنافعووحقوق الملكیة  

وكافةالمحفظة  لموجوداتالمتعاملالمحفظة ھذه بما في ذلك، وبدون حصر، المبالغ المستحقة للمصرف بموجب أي اتفاقیات مع  
یرجى  المحفظة. (لمزید من التفاصیل  بموجوداتالمطالبات والدعاوى وأسباب الدعوى وأي حقوق أخرى للمصرف فیما یتعلق  

).٣٠و ١٩و ١٢رقمیضاحاتاإلالرجوع إلى

. ٢٠٢٢فبرایر ١٤تم اعتماد إصدار البیانات المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  

تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ٢

للمعاییر  المجلس الدولي  عن  الصادرة  المالیة  إلعداد التقاریر  الدولیة  المعاییر  التالیة على  التعدیالت  المجموعة بتطبیق  قامت 
. لم یكن لتطبیق ھذه التعدیالت  ٢٠٢١ینایر  ١المحاسبیة والتي تصبح فّعالة بشكل إلزامي للفترة المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد  

ة إلعداد التقاریر المالیة أي تأثیر مادي على المبالغ المدرجة للفترة الحالیة والفترات السابقة ولكن قد تؤثر  على المعاییر الدولی
على محاسبة المعامالت أو الترتیبات المستقبلیة للمجموعة.

 ١٦المالیة رقم تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر :٢٠٢١یونیو ٣٠بعد ١٩امتیاز اإلیجار المتعلق بكوفید
  ومعیار المحاسبة الدولي ٩: تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٢المرحلة  –تعدیل معیار معدل الربح ،

، والمعیار الدولي  ٤، والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٧، والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٣٩رقم  
١٦التقاریر المالیة رقم إلعداد

المالیة رقم   إلعداد التقاریر  الدولي  المعیار  التعدیالت على  المجموعة  طبقت  الحالیة،  السنة  إلعداد  ٩خالل  الدولي  والمعیار   ،
باإلضافة  ١٦المالیة رقم ، والمعیار الدولي إلعداد التقاریر ٤، والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٧التقاریر المالیة رقم 

") IASBالمرحلة الثانیة الصادرة عن المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة ("-إلى التعدیالت فیما یتعلق بتعدیل معیار معدل الربح  
وضح  . لقد أدى ذلك إلى إفصاحات إضافیة كما ھو م٢٠٢١ینایر  ١والتي تعتبر فعالة بشكل إلزامي لفترة محاسبیة تبدأ في أو بعد  

أدناه. 
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تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة (تابع) ٢

تتضمن المرحلة الثانیة من تعدیل معدل إیبور عددًا من اإلعفاءات واإلفصاحات اإلضافیة. تنطبق اإلعفاءات عند انتقال أداة مالیة 
یلزم إجراء تغییرات على األساس المستخدم لتحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة نتیجًة  من معدل إیبور إلى معدل خاٍل من المخاطر. 

لتعدیل معیار معدل الربح كإجراء عملي یتم التعامل معھ كتغیرات في معدل الربح العائم، شریطة أن یتم االنتقال من معدل إیبور  
اس مكافئ اقتصادیاً. توفر المرحلة الثانیة من تعدیل معدل إیبور المرجعي لألداة المالیة إلى المعدل الخالي من المخاطر على أس

إعفاءات مؤقتة تسمح لعالقات التحوط للمجموعة باالستمرار عند استبدال معیار معدل الربح المرجعي الحالي بمعدل ربح خاٍل  
یتضمن ذلك إعادة تعریف المخاطر  عفاءات من المجموعة تعدیل تصنیفات التحوط وعملیة توثیق التحوط.  من المخاطر. تتطلب اإل

المتحوط لھا لتستند إلى معدل الربح الخالي من المخاطر، وإعادة تعریف وصف أداة التحوط و / أو البند المتحوط لھ لیستندان  
إلى معدل الربح الخالي من المخاطر وتعدیل طریقة تقییم مدى فاعلیة التحوط. یجب إجراء تحدیثات على عملیة توثیق التحوط 

بحلول نھایة فترة التقاریر المالیة التي تتم فیھا عملیة االستبدال. قد تقوم المجموعة بتصنیف معدل ربح كمكون مخاطر غیر محدد 
ومتحوط لھ للتغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة للبند المتحوط لھ، بشرط أن یكون مكون مخاطر معدل الربح   تعاقدیاً 

كل منفصل، على سبیل المثال، أن یكون معیار محدد یتم استخدامھ على نطاق واسع في السوق لتسعیر التمویالت قابًال للتحدید بش
والمشتقات. بالنسبة إلى معاییر الربح الخالیة من المخاطر الجدیدة التي لم یتم تحدیدھا بعد، یتم تقدیم إعفاء من ھذا المتطلب بشرط  

٢٤أن یصبح معدل الربح الخالي من المخاطر قابًال للتحدید بشكل منفصل في غضون  أن تقوم المجموعة بشكل معقول بتوقع
شھرًا. بالنسبة لعملیات التحوط الخاصة بمجموعات البنود، یتوجب على المجموعة أن تقوم بتحویل تلك األدوات التي تستند إلى  

من عملیة تعدیل ٢وط تم إیقافھا قبل تطبیق المرحلة  معدالت الربح الخالیة من المخاطر إلى مجموعات فرعیة. إن أي عالقات تح 
من عملیة ٢معدل إیبور فقط بسبب عملیة تعدیل معدل إیبور، وتستوفي المعاییر المؤھلة لمحاسبة التحوط عند تطبیق المرحلة  

تعدیل معدل إیبور، فیجب إعادتھا عند التطبیق المبدئي. 

التأثیر على السیاسات واألحكام المحاسبیة 

إدراج إیرادات األرباح 

بأن تتم معاملة التغیرات على األساس المستخدم لتحدید ٢تسمح المرحلة   من عملیة تعدیل معدل إیبور باعتبارھا إجراًء عملیاً 
التدفقات النقدیة التعاقدیة كتغیرات في معدل الربح العائم، بشرط استیفاء شروط معینة. تتضمن الشروط أن یكون التغییر ضروریاً 

كنتیجة مباشرة لعملیة تعدیل معدل إیبور وأن یتم االنتقال على أساس مكافئ اقتصادي. 

یتطلب اعتماد المرحلة الثانیة من عملیة تعدیل معدل إیبور باعتبارھا إجراًء عملیاً أن تتم معاملة التغییرات على األساس المستخدم  
لتحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة الضروریة كنتیجة مباشرة لعملیة تعدیل معدل إیبور، على أنھا تغییر في معدل الربح العائم بشرط  

الخالي من المخاطر على أساس مكافئ اقتصادیاً. بالنسبة للتغییرات التي ال تتطلبھا  الربحنتقال من معدل إیبور إلى معدل  أن یتم اال 
عملیة تعدیل معدل إیبور، تطبق المجموعة أحكامھا لتحدید ما إذا كانت ستؤدي ھذه التغییرات إلى استبعاد األداة المالیة أو تعدیل  

خاٍل من المخاطر، تطبق المجموعة أحكاماً لتقییم  ربحعند انتقال األدوات المالیة من معدل إیبور إلى معدل  قیمتھا الدفتریة. لذلك،
ما إذا كان قد تم االنتقال على أساس مكافئ اقتصادیاً. عند إجراء ھذا التقییم، تأخذ المجموعة في االعتبار مدى أیة تغییرات في  

عن االنتقال والعوامل التي أدت إلى التغییرات، مع مراعاة العوامل الكمیة والنوعیة.التدفقات النقدیة التعاقدیة الناتجة 
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تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة (تابع) ٢

اختبار مدفوعات المبلغ األساسي والربح 

خاٍل من المخاطر، إذا كان  ربحفي سیاق عملیة تعدیل معدل إیبور، ومع انتقال الموجودات المالیة من معدل إیبور إلى معدل  
التغییر جوھریاً، عندھا سوف یتم استبعاد األداة القدیمة وإدراج أداة جدیدة. سوف تحتاج المجموعة إلى تطبیق األحكام لتحدید ما  

والمبلغ األساسي فقط. وكذلك یتوجب  الربحازالت تمثل مدفوعات  میة التعاقدیة المعدلة لألصل بعد االنتقال،  إذا كانت التدفقات النقد
على المجموعة تقییم توقیت انتقال األدوات المالیة، وما إذا كان األساس الجدید لتحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة مكافئاً اقتصادیاً 

لألساس السابق. 

ودات والمطلوبات المالیة استبعاد الموج

في سیاق عملیة تعدیل معدل إیبور، یتم إجراء تقییم المجموعة لمعرفة ما إذا كان التغییر في أداة مالیة بالتكلفة المطفأة جوھریاً،  
االنتقال من  بعد تطبیق اإلجراء العملي الذي قدمتھ المرحلة الثانیة من عملیة تعدیل معدل إیبور. یتطلب ھذا األمر أن تتم معاملة

العائم. الربحخاٍل من المخاطر كتغییر على معدل ربحمعدل إیبور إلى معدل 

بھا. في  باستبعادتقوم المجموعة   ھناك تعدیل جوھري في الشروط واألحكام الخاصة  كان  الموجودات والمطلوبات المالیة إذا 
سیاق عملیة تعدیل معدل إیبور، تم بالفعل تعدیل بعض األدوات المالیة أو سوف یتم تعدیلھا خالل السنوات القادمة عند انتقالھا  

لألداة المالیة، قد یتم إجراء تغییرات  الربحباإلضافة إلى تغییر معدل  خالیة من المخاطر.  ربحمن معدالت إیبور إلى معدالت  
بالتكلفة المطفأة، تطبق المجموعة أوًال  قیاسھا  التي تم  لألدوات المالیة  االنتقال. بالنسبة  على شروط األداة المالیة أثناء  أخرى 

خاٍل من المخاطر. ثانیاً، بالنسبة ألي تغییرات ربحل المرجعي من إیبور إلى معدالربحاإلجراء العملي لتعكس التغییر في معدل 
ال تتم تغطیتھا من قبل اإلجراء العملي، تقوم المجموعة بتطبیق أحكامھا لتقییم ما إذا كانت التغییرات جوھریة وفي حال كانت 

ریة، تقوم المجموعة بتعدیل إجمالي  كذلك، یتم استبعاد األداة المالیة ویتم إدراج أداة مالیة جدیدة. في حال لم تكن التغییرات جوھ
بح  القیمة الدفتریة لألداة المالیة بالقیمة الحالیة للتغییرات التي ال تتم تغطیتھا من قبل اإلجراء العملي، مخصومًة باستخدام معدل الر 

الفعلي المعدل.

محاسبة التحوط 

مح لعالقات التحوط للمجموعة باالستمرار عند استبدال معیار  توفر المرحلة الثانیة من عملیة تعدیل معدل إیبور إعفاءاتٍ مؤقتة تس
معدل الربح الحالي بمعدل ربح خاٍل من المخاطر. 

تطبق المجموعة اإلعفاءات المؤقتة التي ُتمّكن محاسبة التحوط الخاصة بھا من االستمرار خالل فترة عدم الیقین، قبل استبدال  
خاٍل من المخاطر إلى حٍد ما. لغرض تحدید ما إذا كانت المعاملة المتوقعة محتملًة إلى  بدیلربحالحالي بمعدل  الربحمعیار معدل  

حٍد كبیر، تتطلب اإلعفاءات أن یتم افتراض أن معدل إیبور الذي تستند إلیھ التدفقات النقدیة المتحوط لھا لم یتم تغییره كنتیجة  
لعملیة تعدیل معدل إیبور.



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٢١
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محاسبة التحوط (تابع) 

یوفر اعتماد المرحلة الثانیة من عملیة تعدیل معدل إیبور إعفاءاتٍ مؤقتة لتمكین محاسبة التحوط للمجموعة من االستمرار عند 
الفردیة الخالیة من المخاطر  الربحخالیة من المخاطر. بموجب أحد اإلعفاءات، بالنسبة لمعدالت  ربحاستبدال معدل إیبور بمعدالت  

العادلة أو للتدفقات النقدیة للبند المتحوط لھ المتعلق بالتغیرات الناتجة عن مكون غیر محدد تعاقدیاً لمخاطر المصنفة كتحوط للقیمة  
خاٍل ربح، یجوز للمجموعة أن تعتبرھا مستوفیًة لمتطلبات البنود القابلة للتحدید بشكل منفصل. بالنسبة لكل معدل  الربحمعدالت  

الربح ترى المجموعة أن كًال من حجم وسیولة السوق لألدوات المالیة التي تستند إلى معدل من المخاطر تم تطبیق اإلعفاء علیھ، 
شھرًا مما سیؤدي  ٢٤خاٍل من المخاطر، سوف یزدادان خالل فترة ربحالخالي من المخاطر والتي یتم تسعیرھا باستخدام معدل 

مكون مخاطر معدل   یصبح  أن  قا الربحإلى  مكوناً  المخاطر  بًال للتحدید بشكل منفصل عند تغییر القیمة العادلة أو  الخالي من 
التدفقات النقدیة للبند المتحوط لھ. 

التأثیر على إدارة مخاطر معدالت الربح 

تأكدت المجموعة بعد قرار الھیئات التنظیمیة العالمیة باالستغناء التدریجي عن معدالت إیبور واستبدالھا بمعدالت مرجعیة بدیلة،  
كل عقد من عقودھا التي یمكن أن تتأثر. من انتقال 

الخالیة من المخاطر  الربحإن المجموعة على ثقة من تمتعھا بالقدرة التشغیلیة على معالجة الكم الكبیر من التحوالت إلى معدالت 
لمعدالت   السنوات القادمة  خالل  إجراؤھا  سیقتضي  متاحًة  الربح التي  كونھا  عن  ستتوقف  التي  لیبالمرجعیة  بالدوالر مثل  ور 

للیلة واحدة. بالنسبة لمعدالت الربح المعیاریة األخرى التي تم  المضموناألمریكي وبالتالي سوف یتم استبدالھا بمعدل التمویل  
تعدیلھا وبالتالي یمكن أن یستمر العمل بھا، فلن تحتاج األدوات المالیة التي تستند إلى تلك المعدالت إلى االنتقال. ُتعّرض عملیة 

ح (ج)المجموعة لمخاطر مختلفة والتي یعمل  ٧٫٢٤ح معدل إیبور الواردة ضمن المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  إصال
تشمل ھذه المخاطر على سبیل المثال ال الحصر ما یلي: المشروع على إدارتھا ومراقبتھا عن كثب.

  واألطراف المقابلة في السوق بسبب التعدیالت المطلوبة على المتعاملینمخاطرالسلوك المالي الناشئة عن المناقشات مع
العقود الحالیة الالزمة لتفعیل عملیة تعدیل معدل إیبور. 

  إیبور مما قد یؤدي  المخاطر المالیة التي قد تتعرض لھا المجموعة وعمالئھا من تعطل األسواق نتیجًة لعملیة تعدیل معدل
إلى وقوع خسائر مالیة. 

 معدالت إیبور وأصبحت معلومات السوق فیما لو انخفضت السیولة في  مخاطر التسعیر الناتجة عن النقص المحتمل في 
الخالیة من المخاطر غیر سائلة وغیر قابلًة للرصد. الربحمعدالت 

ات تكنولوجیا المعلومات لدى المجموعة، وكذلك مخاطر تعطل  المخاطر التشغیلیة الناشئة عن التغییرات في أنظمة وعملی
المدفوعات في حال عدم توفر معدالت إیبور. 

  المخاطر المحاسبیة التي قد تنشأ في حالة عجز عالقات التحوط للمجموعة، وقد تنتج عن تقلبات بیان الدخل التي ال تمثل
خالیة من المخاطر. ربحت التعرض للمخاطر عندما تتحول األدوات المالیة إلى معدال
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٢٢

تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة (تابع) ٢

التأثیر على إدارة مخاطر معدالت الربح (تابع) 

یوضح الجدول أدناه تعرض المجموعة في نھایة السنة لمخاطر جوھریة من معدالت إیبور الخاضعة للتعدیل والتي لم تنتقل بعد  
حتى یتم التوقف عن استخدام معدالت إیبور  الربحإلى معدالت   الخالیة من المخاطر. سوف تظل ھذه التعرضات قائمًة تعاقدیاً 

یستبعد الجدول حاالت التعرض لمخاطر معدل إیبور التي سوف تنتھي قبل أن یكون االنتقال  وبالتالي سوف تتحول في المستقبل.
لمدى التعرض للمخاطر التي تدیرھا المجموعة من خالل   المشتقة قیمًة تقریبیًة  مطلوباً. توفر القیمة االسمیة ألدوات التحوط 

عالقات التحوط. 

موجودات مالیة غیر 
مشتقات التحوط  مشتقة 

القیمة االسمیة القیمة الدفتریة 
ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
١٦٫٠٨٢١٫٠٨٢٫٤٣٣لستة أشھر معدل لیبور الدوالر األمریكي 

-١٥٣٫٥٩٥معدل لیبور الدوالر األمریكي الثني عشر شھراً 

١٦٩٫٦٧٧١٫٠٨٢٫٤٣٣

بخالف ما ُذكر أعاله، لم تكن ھناك أي معاییر دولیة إلعداد التقاریر المالیة أو تعدیالت أو تفسیرات جوھریة أخرى دخلت حیز  
.٢٠٢١ینایر ١التنفیذ للمرة األولى للسنة المالیة التي تبدأ في أو بعد 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

أساس اإلعداد٣٫١

الصادرة عن  )IFRSإعداد البیانات المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ االستمراریة ووفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (لقد تم 
) المحاسبیة  للمعاییر  الدولي  عن  .  )IASBالمجلس  الصادرة  المعاییر المحاسبیة  المالیة  إلعداد التقاریر  المعاییر الدولیة  تشمل 

والمتطلبات ،)IFRICاییر المحاسبیة، وكذلك التفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة (المجلس الدولي للمع
المعمول بھا من القوانین. 

: ٢٠٢٠ألف درھم (٦٫٧٨٩٫٧٧١، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمصرف موجوداتھ المتداولة بمبلغ  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
قیمتھ  ٦٫٧٧٩٫٩٤١ ما  المتراكمة  الخسائر  بلغت  التاریخ  ذلك  من  واعتبارًا  درھم)،  (٣٫٠٦٤٫٦٦١ألف  :  ٢٠٢٠درھم 
المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ االستمراریة حیث  تم إعداد البیاناتو،٪ من رأس المال٥٠ألف درھم) والتي تجاوزت ٣٫١٣٢٫٤٦٥

وافق مساھم المجموعة على تزوید المصرف بالدعم المالي الكافي لتمكینھ من الوفاء بمطلوباتھ والتزاماتھ المالیة في المستقبل  
.٢/٢٠١٥المنظور. عقد مساھم المجموعة اجتماعاً وقرر عدم حل المجموعة وفقاً لمتطلبات القانون االتحادي رقم  
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)٣

أساس القیاس ٣٫٢

تم إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء ما یلي: 

أساس القیاس البنود 

القیمة العادلة مشتقات األدوات المالیة اإلسالمیة
القیمة العادلة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر الموجودات المالیة 

القیمة العادلة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
القیمة العادلة االستثمارات العقاریة

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المدرجة والتي تم تصنیفھا
التكلفة المطفأة المعدلة للتغیرات في القیمة العادلة مؤھلة لتحوط القیمة العادلة كبنود تحوط في عالقات

العائدة على المخاطر التي تم التحوط لھا
القیمة الدفتریة أو القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع، موجودات محتفظ بھا للبیع 

أیھما أقل 

العملة الوظیفیة وعملة العرض ٣٫٣

العرض  وعملة  الوظیفیة  العملة  وھو  (درھم)،  المتحدة  العربیة  اإلمارات  بدرھم  الموحدة  المالیة  البیانات  وعرض  إعداد  یتم 
للمجموعة. باستثنتاء ما سوف تتم اإلشارة إلیھ، فقد تم تقریب المعلومات المالیة المعروضة بالدرھم اإلماراتي ألقرب ألف.  

التقدیرات واألحكام استخدام ٣٫٤

المحاسبیة   السیاسات  تطبیق  على  تؤثر  وافتراضات  وتقدیرات  أحكام  وضع  اإلدارة  من  الموحدة  المالیة  البیانات  إعداد  یتطلب 
قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. و،والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف

تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة باستمرار. یتم إدراج التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا  
تعدیل التقدیرات وفي أیة فترات مستقبلیة متأثرة.  

ثناء تطبیق السیاسات المحاسبیة والتي  إن المعلومات المتعلقة بالجوانب الھامة للتقدیرات غیر المؤكدة واألحكام الھامة المستخدمة أ 
. ٦لھا التأثیر الجوھري األكبر على المبالغ المدرجة في البیانات المالیة الموحدة مبینة في اإلیضاح رقم 
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اإلسالمي المدینة  ذمم التمویل٣٫٥

المرابحة )١
موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة وغیر مدرجة في سوق نشط، وإن عقد المرابحة ھو بیع للسلع مع  تعتبر المرابحة  

ھامش ربح متفق علیھ على تكلفة السلع، وتنقسم عقود المرابحة إلى فئتین، ففي الفئة األولى یقوم المصرف بشراء السلع وعرضھا  
ا، وأما بالنسبة للفئة الثانیة یقوم المصرف بشراء السلع التي یطلبھا المتعامل  للبیع دون أي وعد مسبق من قبل المتعامل لشرائھ

من طرف ثالث ثم یقوم ببیعھا لنفس المتعامل، وفي ھذه الحالة یقوم المصرف بشراء السلع فقط بعد أخذ وعد من المتعامل بشرائھا  
من المصرف. 

اإلجارة المنتھیة بالتملیك )٢
جر إلى المستأجر، في نھایة فترة  اً عقود اإلجارة بحیث تتضمن وعدھي شكل من أشكال   من المؤجر لتحویل ملكیة العقار المْؤ

اإلجارة. 

الوكالة )٣
مبالغ مالیة ستثمارھي عقد بین المصرف ومتعاملیھ یقوم بموجبھ أحد الطرفین ("الموكل") بتكلیف الطرف األخر ("الوكیل")، ال

محددة وفقاً لشروط وأحكام الوكالة مقابل رسوم ثابتة باإلضافة إلى أي أرباح تتجاوز األرباح المتوقعة كحوافز للوكیل على أدائھ  
سوء تصرفھ أو إھمالھ أو مخالفتھ لشروط وأحكام الوكالة؛ فیما عدا ذلك یتحمل   خسائر ناتجة عن  ویتحمل الوكیل أي  الجید، 

رة. الموكل الخسا

المضاربة  )٤
ن المضاربة ھي شراكة في الربح بین رأس المال  إھي اتفاقیة تعاقدیة یقوم بموجبھا طرفان أو أكثر بالقیام بنشاط اقتصادي. حیث  

یة بصفتھم مقدمي األموال والمصرف بصفتھ المضارب، ویعلن المصرف  استثماروالعمل، وقد یتم إجراؤھا بین أصحاب حسابات  
یة، ویتم تقاسم األرباح على النحو المتفق علیھ بین الطرفین ویتم تحمیل  ستثمارلقبول أموال أصحاب الحسابات االعن استعداده

ھمال أو مخالفة الشروط المتفق علیھا مع اإلالخسائر على مقدمي األموال، إال إذا كانت الخسارة ناتجة عن سوء التصرف أو  
الخسائر. المصرف، ففي ھذه الحالة یتم تحمیل المصرف

الصكوك )٥
كان األصل  سواء  شائعة في ملكیة أصل محدد (مؤجر أو سیتم تأجیره وذلك  حصصاً  وتمثل  شھادات متساویة في القیمة  ھي 

أو في ملكیة ذمم البضائع موجودًا أو سیتم إنشاؤه في المستقبل) أو في ملكیة ذمم نقدیة مدینة ناتجة عن بیع أصل موجود ومملوك  
لحصصھم  المدینة أو في ملكیة موجودات المضاربة أو الشراكات، وفي جمیع الحاالت، یجب أن یكون حملة الصكوك مالكاً 

الشائعة في الموجودات المؤجرة أو الذمم النقدیة المدینة أو ذمم البضائع المدینة أو في موجودات الشراكة أو المضاربة. 

المشاركة )٦
طرفین أو أكثر لدمج موجوداتھم أو خدماتھم أو التزاماتھم ومطلوباتھم وذلك بھدف تحقیق األرباح،  ھي اتفاقیة بین إن المشاركة 

ویتم توزیع أرباح المشاركة وفقاً للنسبة المتفق علیھا في حین یتم توزیع الخسائر بناًء على نسبة مشاركة كل شریك.
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حید أساس التو٣٫٦

الشركات التابعة 
تتضمن البیانات المالیة الموحدة البیانات المالیة للمصرف والشركات الخاضعة لسیطرتھ وشركاتھ التابعة. تتحقق السیطرة في  

المصرف: كانحال 

 لدیھ سلطة على الجھة المستثمر فیھا؛
معرضاً لعوائد متغیرة أو یمتلك حقوقاً جّراء مشاركتھ في الجھة المستثمر فیھا؛ و
 لى استخدام سلطتھ للتأثیر على عوائد الجھة المستثمر فیھا. لدیھ القدرة ع

یقوم المصرف بإعادة تقییم ما إذا كانت لدیھ سیطرة على الجھة المستثمر فیھا إذا أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغییرات  
في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة المذكورة أعاله.

من أغلبیة حقوق التصویت في الجھة المستثمر فیھا، تظل لدیھ سلطة على الجھة المستثمر فیھا عندما  أقلللمصرفعندما یكون 
تكون حقوق التصویت كافیة لمنحھ القدرة العملیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة بالجھة المستثمر فیھا من جانب واحد. یأخذ  

ند قیامھ بتقییم ما إذا كانت حقوق التصویت التي یمتلكھا في الجھة  المصرف كافة الوقائع والظروف ذات الصلة في االعتبار ع
المستثمر فیھا كافیة لمنحھ السلطة علیھا أم ال، ویشمل ذلك: 

حجم ما یملكھ المصرف من حقوق تصویت مقابل حجم ما یملكھ حملة حقوق التصویت اآلخرین وتوزیعھا فیما بینھم؛
رف؛ حقوق التصویت المحتملة المملوكة للمص
 الحقوق الناشئة من جّراء أي ترتیبات تعاقدیة أخرى؛ و
  أي وقائع أو ظروف أخرى تشیر إلى أن المصرف قادر، أو غیر قادر، في الوقت الحالي على توجیھ األنشطة ذات الصلة

حین یقتضي األمر اتخاذ القرار، بما في ذلك أنماط التصویت في اجتماعات المساھمین السابقة. 

السیطرة  المصرفعلى حق السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف عندما یفقد المصرفالشركة التابعة عندما یحصل یبدأ توحید
علیھا. یتم إدراج إیرادات ومصاریف الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل السنة في بیان الدخل الموحد والدخل  

على حق السیطرة على الشركة التابعة حتى تاریخ انتھاء سیطرة  المصرفالشامل اآلخر اعتبارًا من التاریخ الذي یحصل فیھ  
علیھا. المصرف

والحقوق غیر المسیطرة. كما یعود المصرفألرباح أو الخسائر وكل مكون من مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي  تعود ا
مالكي   لو أدى ذلك إلى عجز في رصید المصرفإجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة إلى  حتى  المسیطرة  والحقوق غیر 

الحقوق غیر المسیطرة. 

تعد إجراء  یتم  اللزوم،  السیاسات  عند  مع  المحاسبیة  سیاساتھا  تتسق  حتى  للشركات التابعة  الموحدة  المالیة  البیانات  على  یالت 
. للمصرفالمحاسبیة 

یتم استبعاد كافة األرصدة واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة الناتجة عن المعامالت فیما بین شركات للمجموعة بالكامل  
عند التوحید. 
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أساس التوحید (تابع) ٣٫٦

الشركات التابعة (تابع) 
في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان المصرف لسیطرتھ على الشركات یتم احتساب التغیرات في حصص ملكیة المصرف  

حصص المصرف ذات   التابعة كمعامالت حقوق ملكیة. یتم تعدیل القیمة الدفتریة لحصص المصرف بما یعكس التغیرات في 
حقوق غیر المسیطرة والقیمة العادلة  الصلة في الشركات التابعة. كما یتم تعدیل أي فرق بین المبلغ الذي یتم من خاللھ تعدیل ال

لالعتبار المدفوع أو المستلم مباشرًة في حقوق الملكیة وُینسب إلى مساھمي المصرف. 

عندما یفقد المصرف سیطرتھ على شركة تابعة لھ، یتم إدراج األرباح أو الخسائر في بیان الدخل الموحد ویتم احتسابھا كالفرق  
) القیمة الدفتریة السابقة للموجودات (بما ٢ة لالعتبار المستلم والقیمة العادلة ألي ربح محتفظ بھا و () مجموع القیمة العادل١بین (

في الدخل   في ذلك الشھرة) والمطلوبات في الشركة التابعة وأي حقوق غیر مسیطرة. یتم احتساب كافة المبالغ المدرجة سابقاً 
ما لو كان المصرف قد استبعد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة في الشركة  الشامل اآلخر فیما یتعلق بتلك الشركة التابعة ك

التابعة بشكل مباشر (أي تتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل أو تحویلھا إلى فئة أخرى ضمن حقوق الملكیة كما ھو محدد / مسموح  
بھا). أما ا بموجب المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة المعمول  محتفظ بھ في الشركة التابعة بھ  لقیمة العادلة ألي استثمار 

بموجب   لغرض المحاسبة الالحقة  اإلدراج المبدئي  العادلة عند  أنھا القیمة  لھا على  السابقة، في تاریخ فقدان السیطرة، فینظر 
المبدئي لالستثمار في شركة زمیلة أو  أو، حسبما یكون مالئماً، التكلفة عند اإلدراج٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

. ٣٦تم إدراج الشركات التابعة الموحدة في البیانات المالیة للمجموعة ضمن اإلیضاح رقم شركة ائتالف.

العمالت األجنبیة ٣٫٧

معامالت بالعمالت األجنبیة )١
لشركات المجموعة وفقاً لمعدالت الصرف السائدة في تاریخ  یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة المعنیة 

المعامالت.

یتم إعادة تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة في تاریخ التقاریر المالیة إلى العملة الوظیفیة وفقاً لمعدالت  
ت األجنبیة على البنود النقدیة بالفرق بین التكلفة المطفأة  الصرف السائدة في ذلك التاریخ، یمثل الربح أو الخسارة من تحویل العمال

بالعملة األجنبیة التي تم  خالل السنة، والتكلفة المطفأة  بالعملة الوظیفیة في بدایة السنة المعدلة للربح الفعلي والمبالغ المدفوعة 
تحویلھا وفقاً لمعدالت الصرف السائدة في نھایة السنة. 

والمطلوبات غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة وفقاً لمعدالت الصرف السائدة  یتم تحویل الموجودات
ة في التاریخ الذي یتم فیھ تحدید القیمة العادلة، ویتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا على أساس التكلفة التاریخیة بالعمل

لصرف السائدة في تاریخ المعاملة المبدئیة، ویتم إدراج الفروقات في المعامالت األجنبیة الناتجة عن األجنبیة باستخدام معدالت ا
نقدیة المدرجة بالقیمة العادلة الستثناء فروقات العمالت األجنبیة الناتجة من تحویل البنود غیر ا التحویل في بیان الدخل الموحد، ب 

خر. راجھا في الدخل الشامل اآلخر والتي یتم إدمن خالل الدخل الشامل اآل
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العملیات األجنبیة )٢
یتم تحویل موجودات ومطلوبات العملیات األجنبیة بما في ذلك الشھرة وتعدیالت القیمة العادلة الناتجة عن االستحواذ إلى الدرھم 

ومصاریف العملیات األجنبیة إلى الدرھم وفقًا وفقاً   السائدة في تاریخ التقاریر المالیة، ویتم تحویل إیرادات  لمعدالت الصرف 
لمتوسط معدالت الصرف السائدة للسنة.

(احتی  األجنبیة  العمالت  تحویل  احتیاطي  تجمیعھا في  ویتم  اآلخر  الشامل  الدخل  األجنبیة في  العمالت  فروقات  إدراج  اطي  یتم 
. حقوق غیر المسیطرةالتحویل)، باستثناء فرق التحویل الذي یتم تخصیصھ إلى ال 

تصنیف المبلغ المتراكم في احتیاطي التحویل   السیطرة، یتم إعادة  العملیات األجنبیة بحیث یتم فقدان  إحدى  عندما یتم استبعاد 
األرباح أو الخسائر عند االستبعاد، وفي حال قیام المجموعة باستبعاد  المتعلق بالعملیة األجنبیة إلى بیان الدخل الموحد كجزء من 

جزء فقط من حصتھا في شركة تابعة والتي تشتمل على عملیات أجنبیة مع االحتفاظ بالسیطرة، یتم إعادة النسبة ذات الصلة للمبلغ  
المتراكم إلى الحقوق غیر المسیطرة. 

متوقع في المستقبل المنظور تسویة بند نقدي مدین من أو بند نقدي مستحق إلى عملیة في حال لم یتم التخطیط أو أنھ لیس من ال
في العملیة األجنبیة ویتم إدراجھا  ستثمارأجنبیة فإن فروقات صرف العمالت األجنبیة الناتجة من البند تشكل جزءًا من صافي اال

ضمن الدخل الشامل اآلخر ویتم تجمیعھا في احتیاطي التحویل ضمن حقوق الملكیة.

الممتلكات والمعدات ٣٫٨

اإلدراج والقیاس )١
قیمة المتراكمة إن یتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاریخیة ناقصاً االستھالك واإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في ال

وجدت، وتشتمل التكلفة التاریخیة على المصاریف العائدة مباشرًة إلى االستحواذ على ھذه البنود، وتتم رسملة البرامج المشتراة،  
والتي ُتعتبر جزءًا ال یتجزأ من األداء الوظیفي للمعدات ذات الصلة كجزء من المعدات، وإذا كانت لدى أجزاء جوھریة لبند من  

د الممتلكات والمعدات أعمار انتاجیة مختلفة عندھا یتم احتسابھا كبنود منفصلة (مكونات رئیسیة) من الممتلكات والمعدات، بنو
ویتم إدراج األرباح والخسائر من استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات في بیان الدخل الموحد. 

التكالیف الالحقة)٢
ھو مناسب فقط عندما یكون من  یتم إدراج التكالیف الالحقة ضمن ا كما  كأصل منفصل  لقیمة الدفتریة لألصل أو یتم إدراجھا 

المحتمل أن المنافع االقتصادیة المستقبلیة المرتبطة بالبند سوف تتدفق إلى المجموعة ویمكن قیاس تكلفة ھذا البند بصورة موثوقة،  
اإلصالحات والصیانة األخرى ضمن بیان الدخل الموحد خالل الفترة  ویتم شطب القیمة الدفتریة للبند المستبدل، ویتم تحمیل كافة  

المالیة التي یتم تكبدھا فیھا. 
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االستھالك واإلطفاء)٣
الموجودات األخرى باستخدام طریقة القسط الثابت لتوزیع تكلفتھا أو ال یتم استھالك األراضي، ویتم احتساب االستھالك على  

المبالغ المعاد تقییمھا إلى القیم المتبقیة على مدى أعمارھا االنتاجیة المقدرة على النحو التالي: 

سنة٤٠المباني 
سنوات  ١٠–٧تحسینات على ممتلكات مؤجرة 

سنوات ٤أنظمة الحاسب اآللي 
سنوات  ٦-٤وتجھیزاتأثاث 

یتم مراجعة القیم المتبقیة واألعمار االنتاجیة وطرق االستھالك للموجودات، ویتم تعدیلھا إذا أمكن في نھایة كل فترة تقاریر مالیة. 

أعلى من قیمتھ المقدرة یتم خفض القیمة الدفتریة لألصل على الفور إلى قیمتھ القابلة لالسترداد إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل  
القابلة لالسترداد. 

األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز ٣٫٩

یتم إدراج الممتلكات أو الموجودات قید اإلنشاء ألغراض االنتاج أو التورید أو ألغراض إداریة بالتكلفة ناقصاً أي خسارة انخفاض  
المباشرة العائدة إلى تصمیم وإنشاء الممتلكات بما في ذلك تكالیف الموظفین  في القیمة مدرجة، وتتضمن التكلفة كافة التكالیف  

ذات الصلة، وللموجودات المؤھلة تكالیف التمویل المرسملة وفقاً للسیاسة المحاسبیة للمجموعة، وعندما تكون الموجودات جاھزة  
لممتلكات والمعدات المناسبة ویتم استھالكھا وفقاً لسیاسات لالستخدام المقصود، یتم تحویل األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز إلى فئة ا

المجموعة.

حسنالقرض ال٣٫١٠

إن ذمم القرض الحسن المدینة ھي ذمم تمویل مدینة ال تخضع لربح، حیث یقترض المتعامل أمواًال لفترة زمنیة معینة ویتم سداد  
المبلغ في نھایة الفترة المتفق علیھا. 

ادل معامالت التب٣٫١١

ومعدالت الربح ھي   أسعار العمالت  معامالت تبادل  مجموعة أخرى، تعھداتإن  مقابل  مجموعة من التدفقات النقدیة  لتحویل 
التبادل تبادل اقتصادي للعمالت أو معدالت الربح (على سبیل المثال معدل ثابت مقابل معدل متغیر)، أو خلیط وعودوینتج عن  

تمثل مخاطر االئتمان للمجموعة الخسائر المحتملة  تبادل معدالت الربح للعمالت المتقاطعة)، وودوعمن كافة ھذه المعامالت (أي  
في حالة فشل األطراف المقابلة في الوفاء بالتزاماتھم. 
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االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة ٣٫١٢

األعمار االنتاجیة غیر المحددة (مثل األراضي أو الشھرة أو الموجودات غیر الملموسة غیر الجاھزة  ال تخضع الموجودات ذات 
لالستخدام) لإلطفاء ویتم اختبارھا سنویاً لالنخفاض في القیمة، ویتم مراجعة الموجودات التي تخضع لإلطفاء لالنخفاض في القیمة  

ن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد، ویتم إدراج خسارة االنخفاض  عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أ 
في القیمة للمبلغ الذي تتجاوز بھ القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد. إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة  

لى، وألغراض تقییم االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات لألصل ناقصاً تكالیف البیع أو القیمة قید االستخدام، أیھما أع 
وفقاً ألدنى المستویات ذات التدفقات النقدیة القابلة للتحدید بشكل منفصل (الوحدات المولدة للنقد)، ویتم إدراج خسائر االنخفاض  

بلة لالسترداد. في القیمة إذا تجاوزت القیمة الدفتریة ألصل أو للوحدة المولدة للنقد القیمة القا

یتم مراجعة الموجودات غیر المالیة ما عدا الشھرة التي تعرضت النخفاض في القیمة الحتمالیة عكس االنخفاض في القیمة في  
تاریخ كل تقاریر مالیة. 

في القیمة  ال یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة المتعلقة بالشھرة، وبالنسبة للموجودات األخرى یتم عكس خسارة االنخفاض
فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فیھ القیمة الدفتریة لألصل القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا صافیة من االستھالك أو 

اإلطفاء في حال لم یتم إدراج خسارة انخفاض في القیمة.

النقد وما یعادلھ ٣٫١٣

ودائع الالمركزیة والبنوكا یعادلھ على النقد في الصندوق واألرصدة لدى  لغرض بیان التدفقات النقدیة الموحد، یشتمل النقد وم
البنوك ذات استحقاقات أصلیة ألقل من ثالثة أشھر والتي تخضع لمخاطر غیر جوھریة للتغیرات في  ة منقواألرصدة المستح 

قیمتھا العادلة ویتم استخدامھا من قبل المجموعة في إدارة التزاماتھا قصیرة األجل. 

.الموحدیتم إدراج النقد وما یعادلھ بالتكلفة المطفأة في بیان المركز المالي

ال رأس الم ٣٫١٤

یتم تصنیف األسھم العادیة كحقوق ملكیة، ویتم إدراج التكالیف اإلضافیة العائدة مباشرًة إلى إصدار أسھم عادیة جدیدة كخصومات  
ة.یمن حقوق الملك

احتیاطي القیمة العادلة ٣٫١٥

یمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،  ات في األوراق المالیة المصنفة بالقستثماریتعلق احتیاطي القیمة العادلة بإعادة تقییم اال
. ٣٫١٧وتم إدراج السیاسة ذات الصلة في إیضاح 

وكالة من البنوك ال المتعاملین وودائع ودائع منال٣٫١٦

المتعاملین وودائع الوكالة من البنوك مبدئیاً بالقیمة العادلة ناقصاً تكالیف المعاملة ویتم الحقاً قیاسھا بالتكلفة  الودائع منیتم إدراج 
المطفأة.
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األدوات المالیة ٣٫١٧

تحلیل الموجودات المالیة للمجموعة كما یلي: تتألف األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تم 

؛ المركزیةالنقد واألرصدة لدى البنوك
 ؛وأرصدة مستحقة من البنوكودائع
؛ ذمم مدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي
؛ اإلجارة
وات في أوراق مالیة؛ استثمار
.المشتقات المتوافقة مع الشریعة

خالل األرباح  یتم قیاس الموجودات المالیة   بالقیمة العادلة من  الحقاً  یتم احتساب األصل المالي  بالقیمة العادلة، وإذا لم  مبدئیاً 
والخسائر فإن القیاس المبدئي یتضمن تكالیف المعاملة العائدة مباشرًة إلى االستحواذ على أو إنشاء األصل. 

ا أعمال  نموذج  أساس  على  بأكملھا  المالیة  الموجودات  تصنیف  وخصائص  یتم  المالیة  الموجودات  إلدارة  المستخدم  لمجموعة 
التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة. یتم قیاس الموجودات المالیة إما بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة. 

) اإلدراج ١

إدراجھا   یتم  التي  اإلسالمیة  المشتقات  عقود  (بخالف  التسویة  تاریخ  أساس  على  المالیة  الموجودات  كافة  واستبعاد  إدراج  یتم 
شراء أو بیع األصل المالي بموجب عقد تتطلب شروطھ تسلیم األصل المالي  یتمواستبعادھا على أساس تاریخ المتاجرة) عندما  

قبل من  المحدد  الزمني  اإلطار  تلك ضمن  باستثناء  المعاملة،  تكالیف  زائدًا  العادلة،  بالقیمة  مبدئیاً  قیاسھ  ویتم  المعني،  السوق 
الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. إن تاریخ التسویة ھو التاریخ الذي تستلم فیھ المجموعة 

المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من  ل مباشر إلى االستحواذ على الموجوداتالعائدة بشكتكالیف المعاملة  إدراج  الموجودات. یتم  
. األرباح والخسائرفي مباشرةً األرباح والخسائرخالل 

عندما یختلف سعر المعاملة لألداة عن القیمة العادلة عند إنشائھا وتعتمد القیمة العادلة على أسلوب التقییم باستخدام المدخالت التي  
إیرادات صافي ضمن الفرق بین سعر المعاملة والقیمة العادلة بإدراجالمصرفحظتھا فقط في معامالت السوق، یقوم یمكن مال

القیمة العادلة على نماذج ال یمكن مالحظة بعض المدخالت الخاصة بھا، یتم تأجیل الفرق  عندما تعتمدالمتاجرة. في تلك الحاالت،  
یتم استبعاد عندما تصبح المدخالت ملحوظة، أو عندما فقط  األرباح والخسائرفي  إدراجھیتم  بین سعر المعاملة والقیمة العادلة و

. األداة

الربح أو الخسارة في الیوم األول 

فقط یستخدمتعتمد القیمة العادلة على أسلوب تقییم  عندما  وإنشائھا عندما یختلف سعر المعاملة لألداة المالیة عن القیمة العادلة عند  
صافي  ضمنالفرق بین سعر المعاملة والقیمة العادلة  المصرف بإدراجالمدخالت التي یمكن مالحظتھا في معامالت السوق، یقوم  

، یتم تأجیل الفرق بین  ھا مدخالتالمتاجرة. في الحاالت التي تستند فیھا القیمة العادلة إلى نماذج ال یمكن مالحظة بعض  إیرادات
عندما تصبح المدخالت ملحوظة، أو عندما تصبح األداة  فقط  األرباح أو الخسائرضمنإدراجھسعر المعاملة والقیمة العادلة ویتم  

. مستبعدة
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التصنیف ) ٢

المالیة بالتكلفة المطفأةالموجودات 
یتم قیاس الموجودات المالیة الحقاً بالتكلفة المطفأة، إذا تم استیفاء المعیارین التالیین: 

  إذا كان األصل محتفظًا بھ ضمن نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لغرض تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة؛
و

  عن البنود كان ینشأ  بدفعات المبالغ األساسیة  إذا  تدفقات نقدیة في تواریخ محددة متعلقة حصریاً  التعاقدیة لألصل المالي 
والربح المتعلق بالمبلغ األساسي القائم. 

یتم الحقاً قیاس الموجودات المالیة األخرى بالقیمة العادلة. 

)  ”FVTPL“الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر (
اال تقم المجموعة بتصنیف  ستثمار یتم تصنیف  ما لم  خالل األرباح والخسائر،  حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من  ات في أدوات 

غیر محتفظ بھ لغرض المتاجرة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند اإلدراج المبدئي. استثمار

والخسائر.   األرباح  خالل  من  العادلة  بالقیمة  المطفأة  التكلفة  معاییر  تستوفي  ال  التي  األخرى  المالیة  الموجودات  تصنیف  تم 
ة التي تستوفي معاییر التكلفة المطفأة ولكن تم تصنیفھا بالقیمة العادلة من  وباإلضافة إلى ذلك، تم تصنیف بعض الموجودات المالی

خالل األرباح والخسائر عند اإلدراج المبدئي بالتماشي مع نموذج أعمال المجموعة. یمكن تصنیف أصل مالي بالقیمة العادلة من  
أو یقلل من عدم تطابق القیاس أو اإلدراج الذي قد  خالل األرباح والخسائر عند اإلدراج المبدئي إذا كان ھذا التصنیف یستبعد  

یظھر عند قیاس الموجودات أو المطلوبات أو إدراج األرباح أو الخسائر علیھا بأسس مختلفة. 

) إذا:FVTPLیعتبر األصل المالي مدرجاً بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر (
 المستقبل القریب؛تم االستحواذ علیھ بشكل أساسي لغرض بیعھ في
دلیل على نمط فعلي حدیث للحصول  ا كان األصل عند اإلدراج المبدئي جزءًا من أداة مالیة محددة تدیرھما المجموعة معاً ولھ

على أرباح قصیرة األجل، أو 
 كضمان مالي. وغیر مصنف وفّعال كأداة تحوط أو المتوافقة مع الشریعة كان أحد البدائل لمشتقات األدوات المالیة

من التكلفة المطفأة إلى القیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر عندما یتم تغییر نموذج الموجودات المالیةیتم إعادة تصنیف  
العمل بحیث ال یتم استیفاء معاییر التكلفة المطفأة. ال ُیسمح بإعادة تصنیف الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل  

ألرباح والخسائر عند اإلدراج المبدئي.ا
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") FVTOCIالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ("
ات  استثمارعند اإلدراج المبدئي، یمكن للمجموعة أن تقوم بشكل غیر قابل لإللغاء باختیار (على أساس كل أداة على حدة) تصنیف  

أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

استوفت كال الشرطین التالیین وإذا لم یتم تصنیفھا یتم قیاس أداة صكوك بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا  
بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر: 

 إذا كان األصل محتفظاً بھ ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ من خالل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات
المالیة؛ و 

عن البنود التعاقدیة لألصل الم كان ینشأ  بدفعات المبالغ األساسیة  إذا  الي تدفقات نقدیة في تواریخ محددة متعلقة حصریاً 
والربح المتعلق بالمبلغ األساسي القائم. 

القیاس ) ٣

الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة
ذلك الذمم   بما في  واالیتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة  واإلجارة  من أنشطة التمویل اإلسالمي  في  ستثمارالمدینة 

األوراق المالیة للصكوك بالتكلفة المطفأة ناقصاً أي تخفیض لالنخفاض في القیمة. یتم احتساب التكلفة المطفأة باستخدام طریقة  
یة، ضمن القیمة الدفتریة لألداة المعنیة  معدل الربح الفعلي. یتم إدراج العالوات والخصومات، بما في ذلك تكالیف المعاملة األول

ویتم إطفاؤھا بناًء على معدل الربح الفعلي لألداة.

لدى   والودائع  األرصدة  واإلجارة  بنوكإن  والمرابحة  مالیة  مؤسسات  لدى  والمضاربة  والمرابحة  أخرى  مالیة  ومؤسسات 
دفعات ربح ثابتة أو متوقعة. إن ھذه الموجودات غیر والمضاربة وبعض التمویالت اإلسالمیة األخرى ھي موجودات مالیة ذات

مدرجة في سوق نشط. تنشأ ھذه الموجودات المالیة عندما تقوم المجموعة بتقدیم أموال بشكل مباشر ألحد المتعاملین مع عدم 
زامات تعاقدیة بتقدیم  وجود نیة للتداول في الذمم المدینة. إن المطلوبات المالیة ھي المطلوبات التي تفرض على المجموعة الت

مبالغ نقدیة أو موجودات مالیة أخرى أو استبدال أدوات مالیة بموجب شروط معینة قد تكون في غیر صالح المجموعة. 

یتم تصنیف اإلجارة كعقد إیجار تمویلي عندما یتعھد المصرف ببیع الموجودات المؤجرة للمستأجر من خالل اتفاقیة مستقلة عند 
اإل عقد  إلى  استحقاق  المؤجرة  الموجودات  ھذه  بملكیة  المتعلقة  والمنافع  المخاطر  كافة  تحویل  البیع  عملیة  على  ویترتب  یجار 

المستأجر. تمثل الموجودات المؤجرة عقد إیجار تمویلي لموجودات لفترات معینة والتي تكون إما قاربت أو تخطت فترة كبیرة  
القائم في عقود اإلیجار  ستثمارإدراج الموجودات المؤجرة بمبالغ تساوي صافي االمن العمر اإلنتاجي المقدر لھذه الموجودات. یتم  

المدرجة بما في ذلك اإلیرادات المكتسبة بموجبھا ناقصاً مخصصات االنخفاض في القیمة.
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") FVTPLالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر (" 
یتم قیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بالقیمة العادلة في نھایة كل فترة تقاریر مالیة، مع إدراج  

یتم إدراج صافي األرباح أو الخسائر المدرجة في بیان الدخل  أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القیاس في بیان الدخل الموحد.  
ات".ستثمار الموحد ضمن "إیرادات اال

") FVTOCIالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ("
ات في األوراق المالیة التي اختارت المجموعة بشكل غیر قابل لإللغاء تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل  ستثماریتم قیاس اال

رباح  الشامل اآلخر وأدوات الصكوك مبدئیاً بالقیمة العادلة زائدًا تكالیف المعامالت. الحقاً، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة ویتم إدراج األ 
غیرات في القیمة العادلة في بیان الدخل الشامل اآلخر الموحد ویتم إضافة التغیرات المتراكمة في القیم  والخسائر الناتجة عن الت

العادلة ضمن حقوق الملكیة. 

الخسائر   أو  األرباح  فإن  اآلخر،  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقیمة  المقاسة  الصكوك  باستثناء  الموجودات،  استبعاد  عند 
التغیرات المتراكمة في القیم العادلة ال یتم تحویلھا إلى بیان الدخل الموحد ولكن یتم إعادة  فيمسبقاً  تراكمھا تم  المتراكمة والتي  

تصنیفھا إلى األرباح المحتجزة. ال یتطلب إجراء اختبار انخفاض في القیمة للموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر. 

ة للصكوك المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي تم استبعادھا، یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر  بالنسب
.المتراكمة المدرجة سابقاً في بیان الدخل الشامل اآلخر الموحد من حقوق الملكیة إلى بیان الدخل الموحد

نشط، یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى األسعار السوقیة المعلنة.ات المدرجة في سوق ستثماربالنسبة لال

ات األخرى التي ال یوجد لھا أسواق نشطة، تعتمد القیمة العادلة عادًة على إحدى الطرق التالیة: ستثماربالنسبة لال

روط وسمات مخاطر مماثلة التدفقات النقدیة المتوقعة المخصومة بمعدالت األرباح الحالیة المطبقة للبنود ذات ش
 أسعار الوسطاء المعلنة
معامالت السوق الحدیثة

ات في أدوات حقوق الملكیة في بیان الدخل الموحد عندما ینشأ حق للمجموعة في  ستثماریتم إدراج توزیعات األرباح على اال
. ستثماراسترداد لجزء من تكلفة االاستالم ھذه التوزیعات، إال إذا كانت ھذه التوزیعات تمثل بشكل واضح 
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انخفاض قیمة الموجودات المالیة 

المتوقعة: ن قیاس خسائر االئتما
لنموذج خسارة   االئتمان المتوقعة الوارد ضمن المعیار الدولي إلعداد یتم احتساب االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وفقاً 

.  یقدم المعیار نموذجاً جدیدًا منفردًا لقیاس خسائر االنخفاض في القیمة لكافة الموجودات المالیة بما في ذلك  ٩التقاریر المالیة رقم  
فأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي واإلجارة والصكوك المقاسة بالتكلفة المط

اآلخر. یشتمل نموذج خسائر االئتمان المتوقعة على منھج مكون من ثالث مراحل والذي یعتمد على التغییر في جودة ائتمان  
توقعات معقولة ویتطلب استخدامخسائر االئتمان المتوقعة نموذج تطلعيالموجودات المالیة منذ اإلدراج المبدئي. یستخدم نموذج

وقیاس االئتمان  مخاطر  للدعم عن الظروف االقتصادیة المستقبلیة أثناء تحدید االرتفاع الجوھري في  مخاطر االئتمان  وقابلة 
المتوقعة.

ات تقوم المجموعة بقیاس مخصصات الخسارة بمبلغ مساٍو لخسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة، باستثناء األدو
شھرًا  ١٢خسارة االئتمان المتوقعة لمدة  رالمالیة التي لم ترتفع فیھا مخاطر االئتمان بشكل جوھري منذ إدراجھا المبدئي. تعتب

جزءًا من خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة والتي تنتج عن أحداث التعثر في السداد على أداة مالیة والتي  
شھرًا بعد تاریخ التقاریر المالیة. ١٢دوث خالل تكون محتملة الح 

بضرب ثالثة مكونات رئیسیة، وھي احتمالیة التعثر، والخسارة الناتجة عن التعثر في السداد یتم احتساب خسارة االئتمان المتوقعة
بتطویر مجموعة من النماذج لتقدیر ھذه  والتعرض عند التعثر في السداد، والخصم بمعدل الربح الفعلي المبدئي. قامت المجموعة  

المكونات. بالنسبة للمحافظ التي تتوفر لھا بیانات تاریخیة كافیة، قامت المجموعة بتطویر نموذج إحصائي، أما بالنسبة للمحافظ  
.األخرى فتم تطویر نماذج تعتمد على األحكام

تسھیالت تمویلیة معاد التفاوض بشأنھا 
ذلك تمدید   ھیكلة التسھیالت التمویلیة بدًال من االستحواذ على ضمانات. وقد یشمل  إعادة  أمكن، إلى  حیثما  یسعى المصرف، 
اتفاقیات الدفع واالتفاق على شروط جدیدة. تقوم اإلدارة باستمرار بمراجعة التسھیالت التي ُأعید التفاوض بشأنھا للتأكد من أن  

من المتوقع حدوثھا إلى حٍد كبیر.  كافة المدفوعات المستقبلیة 

عند إعادة التفاوض على شروط أصل مالي أو تعدیلھا أو عند استبدال أصل مالي قائم بأصل جدید نتیجة للصعوبات المالیة التي  
االئتمان المتوقعةخسارة  یواجھھا المتعامل الحاصل على التمویل، عندھا یتم تقییم ما إذا كان یجب استبعاد األصل المالي وقیاس

:على النحو التالي

  إذا لم تؤد إعادة الھیكلة المتوقعة إلى استبعاد األصل الحالي، فإنھ یتم إدراج التدفقات النقدیة المتوقعة الناشئة عن األصل
المالي المعدل  في عملیة احتساب العجز النقدي لألصل الحالي.  
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(تابع) تسھیالت تمویلیة معاد التفاوض بشأنھا 
  إذا أدت إعادة الھیكلة المتوقعة إلى استبعاد األصل الحالي، عندھا یتم التعامل مع القیمة العادلة المتوقعة لألصل الجدید على

أنھا تدفقات نقدیة نھائیة من األصل المالي الحالي عند استبعاده. یتم إدراج ھذا المبلغ أثناء احتساب العجز النقدي من األصل 
خصم العجز النقدي من التاریخ المتوقع لالستبعاد إلى تاریخ التقاریر المالیة باستخدام معدل الربح الفعلي  المالي الحالي. یتم 

سوف یؤدي الفرق بین القیمة الدفتریة المعدلة والقیمة العادلة لألصل المالي الجدید بالشروط  األصلي لألصل المالي الحالي.  
وف یكون لألصل المالي الجدید مخصص خسارة یتم قیاسھ بناًء على خسائر  الجدیدة إلى ربح أو خسارة عند االستبعاد. س

الجدید منخفض القیمة االئتمانیة.التمویلشھر باستثناء الحاالت النادرة التي ُیعتبر فیھا ١٢االئتمان المتوقعة لمدة 

موجودات المالیة المنخفضة القیمة االئتمانیة التي تم شراؤھا أو تولیدھاال
تقوم المجموعة بقیاس خسارة االئتمان المتوقعة على أساس العمر المتوقع لألدوات المنخفضة القیمة االئتمانیة التي تم شراؤھا أو 
تولیدھا على مدى عمر األداة. ومع ذلك، ال یتم إدراج خسارة االئتمان المتوقعة في مخصص خسارة منفصل عند اإلدراج المبدئي  

ة االئتمانیة التي تم شراؤھا أو تولیدھا حیث أن خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة  لألدوات المنخفضة القیم
مدى العمر  خسائر االئتمان المتوقعة على  بإدراج التغیر في  متأصلة في إجمالي القیمة الدفتریة لألدوات. تقوم المجموعة  تعد 

دئي، في بیان الدخل ویتم إدراج التغیرات المتراكمة كمخصص للخسارة. عندما تكون المتوقع لألداة والتي تنشأ بعد اإلدراج المب
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألدوات المنخفضة القیمة االئتمانیة التي تم شراؤھا أو تولیدھا أقل من تلك  

انخفاض في القیمة في بیان الدخل (وخسارة انخفاض في  الموجودة عند اإلدراج المبدئي، یتم إدراج الفروق اإلیجابیة كأرباح
القیمة عندما تكون خسائر االئتمان المتوقعة أكبر).

تسھیالت البطاقات الُمغطاة 
یشمل عرض منتجات المجموعة مجموعة متنوعة من تسیھالت البطاقات المغطاة، والتي یحق فیھا للمجموعة إلغاء و / أو تقلیل 

مھلة قصیرة. ال تحد المجموعة من تعرضھا لخسائر االئتمان لفترة اإلشعار التعاقدي، ولكن بدًال من ذلك التسھیالت في غضون
على مدى فترة تعكس توقعات المجموعة لسلوك المتعامل، واحتمالیة تعثره في السداد  تقوم باحتساب خسارة االئتمان المتوقعة

ة، والتي یمكن أن تتضمن تخفیض أو إلغاء التسھیالت.وإجراءات التحدید من المخاطر المستقبلیة للمجموع

لھذه خسارة االئتمان المتوقعةبناًء على الخبرة السابقة وتوقعات المجموعة، یتم تقدیر الفترة التي تقوم فیھا المجموعة باحتساب
یكون باإلمكان الحد من خسائر االئتمان من  المنتجات، بناًء على الفترة التي تتعرض فیھا المجموعة لمخاطر االئتمان وعندما ال 

خالل إجراءات اإلدارة. 

الشطب
یتم شطب الموجودات المالیة (إما جزئیاً أو كلیاً) عندما ال یكون ھناك احتمال واقعي لالسترداد. یكون ھذا ھو الحال بشكٍل عام 

السترداد المبالغ من المتعاملین. ومع ذلك، یمكن أن تخضع الموجودات عندما تستنفذ المجموعة كافة الجھود القانونیة واإلصالحیة  
.المالیة المشطوبة لألنشطة التنفیذیة من أجل االمتثال إلجراءات المجموعة المتعلقة باسترداد المبالغ المستحقة
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(تابع) ) القیاس  ٣

تقییم الضمانات 
یسعى المصرف الستخدام الضمانات، حیثما أمكن، بھدف تقلیل المخاطر على الموجودات المالیة. تأخذ الضمانات عدة أشكال  
مثل النقد واألوراق المالیة وخطابات االعتماد / الضمان والعقارات والذمم المدینة والمخزون والموجودات غیر المالیة األخرى  

سینات االئتمانیة مثل اتفاقیات التسویة. یتم تقییم القیمة العادلة للضمانات بشكٍل عام كحد أدنى عند التأسیس وبناًء على جدول والتح 
التقاریر للمصرف، وإلى الحد الذي یكون فیھ من الممكن للمصرف استخدام البیانات السوقیة النشطة لتقییم الموجودات المالیة 

یتم تقییم الموجودات المالیة األخرى التي ال تمتلك قیمة سوقیة قابلة للتحدید بسھولة باستخدام النماذج. یتم المحتفظ بھا كضمانات.  
تقییم الضمانات غیر المالیة، كالعقارات بناًء على البیانات مثل معامالت السوق وعوائد اإلیجار والبیانات المالیة المدققة. 

ستبعاد  اال) ٤

(بما في ذلك انتھاء الصالحیة   تقوم المجموعة باستبعاد أصل مالي فقط عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة لألصل 
الناشئ عن التعدیل بشروط مختلفة إلى حٍد كبیر)، أو عندما یتم تحویل األصل المالي وكافة مخاطر ومنافع ملكیة األصل إلى  

وعة بتحویل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الملكیة إلى حٍد كبیر واستمرت في السیطرة على شركة أخرى. إذا لم تقم المجم
بھا في األصل وااللتزام المرتبط بھ مقابل المبالغ التي قد یتوجب علیھا   حصتھا المحتفظ  األصل المحول، عندھا تقوم بإدراج 

فع ملكیة األصل المالي المحول، عندھا تستمر في إدراج األصل  دفعھا. إذا احتفظت المجموعة إلى حٍد كبیر بكافة مخاطر ومنا 
المضمون مقابل المتحصالت المستلمة.التمویلالمالي وكذلك إدراج 

عند استبعاد األصل المالي بالكامل، یتم إدراج الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل ومجموع االعتبار المستلم والمستحق واألرباح / 
التي كان قد تم إدراجھا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكیة في األرباح أو الخسائر، باستثناء الخسائر المتراكمة

إعادة تصنیف  حیث ال یتم الحقاً  بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،  كُمقاس  حقوق الملكیة المصنف  االستثمار في 
سا  والمدرجة  المتراكمة  الخسارة   / األرباح  الربح  إلى  تحویلھا  یتم  ولكن  الخسائر  أو  األرباح  إلى  اآلخر  الشامل  الدخل  في  بقاً 

المحتجزة. 

مقاصة األدوات المالیة )٥

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم إدراج صافي المبلغ في بیان المركز المالي الموحد عندما یكون ھناك حق قانوني  
دئ الشریعة اإلسالمیة لمقاصة المبالغ المدرجة ولدى المجموعة النیة في التسویة على أساس صافي  واجب التطبیق یتناسب مع مبا 

في آٍن واحد. االلتزاموتسویة األصلالمبلغ أو تحقیق  

قیاس التكلفة المطفأة٣٫١٨

االلتزام المالي بھ عند اإلدراج المبدئي، مطروحًا  إن التكلفة المطفأة لألصل أو االلتزام المالي ھي المبلغ الذي یتم قیاس األصل أو  
منھ دفعات السداد الرئیسیة، زائدًا أو ناقصاً اإلطفاء التراكمي باستخدام طریقة الربح الفعلي ألي فرق بین المبلغ األولي المدرج  

ل الذي یخصم بالضبط المدفوعات ومبلغ االستحقاق مطروحاً منھ أي تخفیض لالنخفاض في القیمة. إن معدل الربح الفعلي ھو المعد
النقدیة المستقبلیة المقدرة خالل العمر المتوقع لاللتزام المالي، أو عند اللزوم خالل فترة أقصر، إلى صافي القیمة الدفتریة لألصل  

المالي أو االلتزام المالي.
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وعة بقیاس موجوداتھا ومطلوباتھا المالیة بسعر السوق الذي قد تحصل علیھ مقابل بیع أصل أو تقوم بدفعھ لتحویل تقوم المجم
التزام في معاملة منّظمة بین المشاركین في السوق في تاریخ القیاس في السوق الرئیسیة، أو في حالة غیاب السوق الرئیسیة، في 

وبات. تعتبر المجموعة أن السوق الرئیسیة ھي السوق التي تتمتع بأكبر حجم ومستوى السوق األكثر منفعًة للموجودات والمطل
من النشاط للموجودات والمطلوبات المالیة. 

قدرة المشارك في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة   االعتبار  یأخذ في  بسعر  موجوداتھا غیر المالیة  تقوم المجموعة بقیاس 
أفضل حاالتھا. باستخدام الموجودات في أقصى و

إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سوف یتم استالمھ مقابل بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منّظمة بین المشاركین في  
السوق في تاریخ القیاس في السوق الرئیسیة، أو في حالة غیاب السوق الرئیسیة، في السوق األكثر منفعة والذي یمكن للمجموعة  
الوصول إلیھا في ذلك التاریخ في ظل ظروف السوق الحالیة بغض النظر عما إذا كان ھذا السعر یمكن مالحظتھ أو تقدیره بشكل 

مباشر باستخدام أسلوب تقییم آخر. تعكس القیمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم األداء. 

السعر المدرج في سوق نشطة لتلك األداة. ُیعتبر السوق نشًطا  حیثما ینطبق، تقوم المجموعة بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام
إذا حدثت معامالت األصل أو االلتزام بتكرار وحجم كافیین لتوفیر معلومات التسعیر على أساٍس مستمر.

ن مالحظتھا  عندما ال یكون ھناك سعر مدرج في سوق نشطة، تستخدم المجموعة أسالیب تقییم تزید من استخدام المدخالت التي یمك
وتقّلل من استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. یتضمن أسلوب التقییم الُمختار كافة العوامل التي قد یأخذھا المشاركون في  

السوق في االعتبار عند تسعیر أي معاملة.

أي القیمة العادلة لالعتبار المدفوع أو  إن أفضل دلیل على القیمة العادلة ألداة مالیة عند اإلدراج المبدئي عادًة ھو سعر المعاملة،
المستلم. إذا قررت المجموعة أن القیمة العادلة عند اإلدراج المبدئي تختلف عن سعر المعاملة وأنھ ال یتم إثبات القیمة العادلة من 

استخدام البیانات من خالل سعر مدرج في سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل وال بناًء على أسلوب التقییم الذي یعتمد فقط على  
بالقیمة العادلة، بعد تعدیلھا لتأجیل الفرق بین القیمة العادلة عند اإلدراج   األسواق التي یمكن مالحظتھا، یتم قیاس األداة مبدئیاً 

موعد المبدئي وسعر المعاملة. الحقاً، یتم إدراج الفرق في األرباح أو الخسائر على أساس مناسب على مدى عمر األداة ولكن في  
ال یتجاوز التاریخ الذي یصبح فیھ التقییم مدعوماً بالكامل ببیانات السوق التي یمكن مالحظتھا أو في حال إغالق المعاملة. 

إذا كان لألصل أو االلتزام الذي تم قیاسھ بالقیمة العادلة سعر عرض أو سعر طلب، تقوم المجموعة بقیاس الموجودات ومراكز  
ما یتم قیاس المطلوبات ومراكز البیع بسعر الطلب. الشراء بسعر العرض بین

یتم قیاس محافظ الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المعّرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان التي تدیرھا المجموعة على  
ل بیع مركز شراء أساس صافي التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، على أساس السعر الذي سوف یتم استالمھ مقاب 

المحفظة   مستوى  التعدیالت على  ھذه  تخصیص  یتم  معینة.  لمخاطر  تعرض  ألي  صاٍف)  بیع  مركز  لتحویل  دفعھ  (أو  صاٍف 
للموجودات والمطلوبات الفردیة على أساس تسویة المخاطر ذات الصلة لكل من األدوات الفردیة في المحفظة. 
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مدخالت أسالیب التقییم في اإلیضاح رقم   بناًء على  العادلة  للقیمة  مناقشة المستویات المختلفة للتسلسل الھرمي  تتمثل  ٧تمت   .
الحدث أو التغیر في  سیاسة المجموعة في إدراج التحویالت من وإلى مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة اعتبارًا من تاریخ  

الظروف الذي تسبب في التحویل . 

محاسبة التحوط ٣٫٢٠

معامالتمن أجل إدارة مخاطر معدالت الربح، تدخل المجموعة في اتفاقیات متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة بما في ذلك  
بالتكلفة، وھي القیمة العادلة في تاریخ العقد، ویتم إعادة قیاسھا الحقًا الربحتبادل معدالت   . یتم قیاس ھذه األدوات المالیة مبدئیاً 
یتم إدراج كافة ھذه المشتقات المتوافقة مع الشریعة بقیمھا العادلة كموجودات عندما تكون القیم العادلة موجبة بالقیمة العادلة.

وكمطلوبات عندما تكون القیم العادلة سالبة. یتم الوصول إلى القیم العادلة بشكل عام بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة، ونماذج  
.ج التسعیر المعترف بھا كما ھو مناسبالتدفقات النقدیة المخصومة ونماذ

من أجل التأھل لمحاسبة التحوط، یتوجب أن یكون التحوط فعاًال إلى حد كبیر، أي أنھ یجب أن تعمل التغیرات في القیمة العادلة  
أن تكون قابلة للقیاس  أو التدفقات النقدیة ألداة التحوط على مقاصة التغییرات المقابلة في البند المتحوط لھ بشكل فّعال ویجب  

بشكل موثوق بھ. عند بدایة عملیة التحوط ، یتم توثیق أھداف واستراتیجیات إدارة المخاطر بما في ذلك تحدید أداة التحوط، والبند  
المتحوط لھ ذو الصلة، وطبیعة المخاطر التي یتم التحوط منھا، وكیفیة تقییم المجموعة لفاعلیة عالقة التحوط. بعد ذلك، یجب  

.تقییم التحوط وتحدید ما إذا كان تحوطاً فعاًال على أساس مستمر

القیمة العادلة ات تحوط
عندما یتم تعیین أحد المشتقات كأداة تحوط للتغیر في القیمة العادلة ألصل أو التزام مدرج أو التزام مؤكد والذي یمكن أن یؤثر  

العادلة لھذه المشتقات مباشرًة في بیان الدخل الموحد مع التغیرات في القیمة  على الربح أو الخسارة، یتم إدراج التغیرات في القیمة  
المتحوط  العادلة للبند المتحوط العائد إلى المخاطر المتحوطة (في نفس البند في بیان الدخل الموحد والدخل الشامل اآلخر للبند  

).لھ

التدفقات النقدیة ات تحوط
المشتقات كأداة تحوط للتغیرات في التدفقات النقدیة العائدة إلى مخاطر محددة مرتبطة بأصل أو التزام مدرج عندما یتم تعیین أحد  

قد یؤثر على األرباح أو الخسائر، یتم إدراج الجزء الفعال للتغیرات في القیمة العادلة للمشتقات في الدخل الشامل اآلخر ویتم  
یة. یتم إدراج أي جزء غیر فعال للتغیرات في القیمة العادلة للمشتقات مباشرًة  عرضھا في احتیاطي التحوط ضمن حقوق الملك

في بیان الدخل الموحد. یتم إعادة تصنیف المبالغ المدرجة في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح والخسائر كتعدیالت إعادة التصنیف  
الدخل الموحد، وفي نفس البند في بیان الدخل الموحد والدخل  في نفس الفترة التي تؤثر فیھا التدفقات النقدیة المحمیة على بیان

الشامل اآلخر. 

یتم إدراج التغییرات في القیمة العادلة لمشتقات األدوات المالیة اإلسالمیة التي لم یتم تعیینھا كأدوات تحوط في بیان الدخل الموحد.
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محاسبة التحوط (تابع) ٣٫٢٠

إیقاف محاسبة التحوط 
یتم إیقاف محاسبة التحوط عند انتھاء فترة أداة التحوط أو إنھاؤھا أو استخدامھا أو في حالة أن عملیة التحوط لم تعد مستوفیة  

أداة التحوط والتي تم  لشروط محاسبة التحوط. عندھا، في حالة تحوط التدفقات النقدیة، تبقى أي أرباح أو خسائر متراكمة على  
إذا لم یعد من المتوقع أن تتم المعاملة إدراجھا سابقاً في بیان الدخل الشامل الموحد ضمن حقوق الملكیة حتى تتم المعاملة المتوقعة.  

. المتحوطة، یتم تحویل صافي األرباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة مبدئیاً ضمن حقوق الملكیة إلى بیان الدخل الموحد

في حالة تحوط القیمة العادلة، بالنسبة للبنود المتحوطة المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي، یتم إطفاء 
إذا تم استبعاد  . الفرق بین القیمة الدفتریة للبند المتحوط عند اإلنھاء والقیمة االسمیة على مدى الفترة المتبقیة من التحوط األصلي

.البند المتحوط، یتم إدراج تعدیل القیمة العادلة غیر المطفأة مباشرًة في بیان الدخل الموحد

إدراج اإلیرادات ٣٫٢١

تقوم المجموعة بإدراج اإلیرادات عندما یكون باإلمكان قیاس مبلغ اإلیرادات بصورة موثوقة، ویكون من المحتمل أن المنافع  
إلى المجموعة وعندما یتم استیفاء معاییر محددة لكل نشاط من أنشطة المجموعة كما ھو مبین االقتصادیة المستقبلیة سوف تتدفق

أدناه، وتستند المجموعة في تقدیراتھا على النتائج التاریخیة، مع األخذ في االعتبار نوع المتعامل ونوع المعاملة وتفاصیل كل  
اتفاقیة.

إیرادات الربح  )١

تخدام طریقة معدل الربح الفعلي.یتم إدراج إیرادات الربح باس

إن "معدل الربح الفعلي" ھو المعدل الذي یتم بموجبھ خصم المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة على مدى األعمار المتوقعة 
فعلي تقوم لألصل المالي (أو، كما ھو مناسب، على مدى فترة أقل) إلى القیم الدفتریة لألصل المالي، وعند احتساب معدل الربح ال

االئتمان   خسائر  ولیس  المالي  لألصل  التعاقدیة  الشروط  كافة  باالعتبار  األخذ  مع  المستقبلیة  النقدیة  التدفقات  بتقدیر  المجموعة 
المستقبلیة.  

یتضمن احتساب معدل الربح الفعلي تكالیف ورسوم المعاملة والمبالغ المدفوعة أو المتسلمة والتي تشكل جزءًا ال یتجزأ من معدل 
الربح الفعلي، وتتضمن تكالیف المعاملة التكالیف اإلضافیة العائدة بصورة مباشرة إلى االستحواذ على أو إصدار أصل مالي.  

النخفاض في القیمة، تقوم المجموعة بتخفیض القیمة الدفتریة لقیمتھا القابلة لالسترداد، وھي قیمة في حالة تعرض أصل مالي ل
التدفقات النقدیة المستقبلیة الالزمة للعكس بمعدل الربح الفعلي األصلي لألداة، ویستمر عكس الخصم كإیرادات أرباح، ویتم إدراج 

ینة منخفضة القیمة باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي. إیرادات الربح من تسھیالت التمویل والذمم المد
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إدراج اإلیرادات (تابع) ٣٫٢١

إیرادات توزیعات األرباح  )٢

اعتماد توزیعات  یتم إدراج إیرادات توزیعات األرباح عندما ینشأ حق لتسلم اإلیرادات، وعادًة ما یكون ذلك التاریخ ھو تاریخ  
األرباح لألسھم، ویتم عرض توزیعات األرباح ضمن صافي إیرادات المتاجرة أو صافي اإلیرادات من األدوات المالیة األخرى 

في حقوق الملكیة، ویتم عرض توزیعات ستثمارالبالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر استنادًا إلى التصنیف ذي الصلة ل
األرباح على أدوات حقوق الملكیة التي تم تعینھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن اإلیرادات األخرى في بیان  

ضمن الدخل  ، عندھا یتم عرضھا  ستثمارالدخل الموحد إال في حالة أن توزیعات األرباح تمثل بوضوح استرداد جزء من تكلفة اال
الشامل اآلخر. 

إیرادات الرسوم والعموالت )٣

تحصل المجموعة على إیرادات الرسوم والعموالت من مجموعة متنوعة من الخدمات التي تقدمھا لعمالئھا. 

یمكن تقسیم إیرادات الرسوم إلى الفئتین التالیتین: 

فترة زمنیة معینة إیرادات الرسوم المكتسبة من الخدمات التي یتم تقدیمھا خالل
یتم استحقاق الرسوم المكتسبة مقابل تقدیم الخدمات على مدى فترة زمنیة خالل تلك الفترة. تشمل ھذه الرسوم إیرادات العموالت  
من   التي  للتمویالت  االلتزامات  رسوم  تأجیل  یتم  األخرى.  االستشارات  ورسوم  اإلدارة  ورسوم  والكفاالت  الموجودات  وإدارة 

الفعلي  الربحاألخرى المتعلقة باالئتمان (مع أیة تكالیف إضافیة) ویتم إدراجھا كتعدیل على معدل  المحتمل أن یتم سحبھا والرسوم  
على التمویالت. عندما یكون من غیر المحتمل أن یتم سحب تمویل، یتم إدراج رسوم التزام التمویل على مدى فترة االلتزام على  

أساس القسط الثابت. 

المعامالت إیرادات الرسوم من تقدیم خدمات 
ثالث، مثل ترتیب االستحواذ على األسھم أو  معاملة لطرف  إن الرسوم الناشئة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض بشأن 
األوراق المالیة األخرى أو شراء أو بیع األعمال، یتم إدراجھا عند إتمام المعاملة األساسیة. یتم إدراج الرسوم أو مكونات الرسوم 

معین بعد استیفاء المعاییر المقابلة. المرتبطة بأداء 

ات استثمارأرباح من بیع ) ٤
ات بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر الفرق بین متحصالت البیع ستثمارستبعاد االایمثل الربح أو الخسارة الناتجة عن  

.مرتبطة بھا ویتم إدراجھا من خالل بیان الدخل الموحدات في تاریخ البیع ناقصاً أي تكالیف بیع ستثمار والقیمة الدفتریة لتلك اال

عند بیع أو المدرجةالمالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة الخسارة (أو الدخل)  استبعاد الموجوداتیشمل صافي الخسارة الناتجة عن  
القیمة) فينخفاضاالة (بما في ذلك  الفرق بین القیمة الدفتریكالمالیة المقاسة بالتكالیف المطفأة المحسوبة  استبعاد الموجودات

المستلمة.والمتحصالت
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إیرادات المتجارةصافي ) ٥
األرباح وتوزیعات  أو مصاریف والخسائر من التغیرات في القیمة العادلة وإیرادات كافة األرباحالمتاجرة إیراداتیشمل صافي 

مدرجة فاعلیةأي عدم  صافي إیرادات المتاجرةیشملكما األرباح المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة.  
في معامالت التحوط. 

االستثمارات العقاریة  ٣٫٢٢

العقاري ھو العقار الُمحتفظ بھ إما لتحصیل إیرادات إیجار أو لزیادة رأس المال أو لكلیھما، ولكن لیس للبیع ضمن  إن االستثمار
سیاق األعمال االعتیادیة، أو الذي یتم استخدامھ في إنتاج أو تورید السلع أو الخدمات أو ألغراض إداریة. یتم إدراج االستثمار  

خ بیان المركز المالي الموحد.  العقاري بقیمتھ العادلة في تاری

یتم تحدید القیمة العادلة على أساس دوري من قبل مقیمین مھنیین مستقلین. یتم إدراج تعدیالت القیمة العادلة على االستثمارات  
العقاریة في بیان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فیھا ھذه األرباح أو الخسائر. 

التطویر التي یتم إنشاؤھا أو تطویرھا لالستخدام المستقبلي كاستثمار عقاري یتم قیاسھا مبدئیاً بالتكلفة إن االستثمارات العقاریة قید 
الموظفین ذات الصلة. بعد اإلدراج   بما في ذلك تكالیف  العقار  وإنشاء  كافة التكالیف المباشرة العائدة إلى تصمیم  بما في ذلك 

ید التطویر بالقیمة العادلة. یتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة المبدئي، یتم قیاس االستثمارات العقاریة ق
العادلة لالستثمار العقاري قید التطویر في بیان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فیھا. 

ار العقاري قید التطویر بشكل دائم  یتم شطب االستثمار العقاري عند االستبعاد أو عندما یتم سحب االستثمار العقاري أو االستثم
من االستخدام وال یتوقع أیة منافع اقتصادیة مستقبلیة من االستبعاد. یتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد العقار (یتم  

تم فیھا استبعاد  احتسابھا كالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في األرباح أو الخسائر في الفترة التي
العقار. 

عقود اإلیجار ٣٫٢٣

یقوم المصرف عند بدایة العقد بتقییم ما إذا كان العقد عبارة عن، أو یحتوي على عقد إیجار. أي، إذا كان العقد ینقل الحق في  
السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنیة مقابل اعتبار. 

) المصرف كمستأجر ١
یجار ذات  اإلیطبق المصرف طریقة إدراج وقیاس واحدة على كافة عقود اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود  

الموجودات منخفضة القیمة. یقوم المصرف بإدراج مطلوبات اإلیجار لسداد مدفوعات اإلیجار وموجودات حق االستخدام التي  
سیة.تمثل الحق في استخدام الموجودات األسا 
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) موجودات حق االستخدام٢
یقوم المصرف بإدراج موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي التاریخ الذي یكون األصل الضمني فیھ متاحًا  

، ناقصاً أي استھالك متراكم وخسائر االنخفاض في القیمة، ویتم تعدیلھا  لالستخدام). یتم قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة
االستخدام مبلغ مطلوبات اإلیجار المدرج والتكالیف  عملیة  ألي   حق  موجودات  قیاس لمطلوبات اإلیجار. تتضمن تكلفة  إعادة 

موجوداتحوافز إیجار مستلمة. یتم استھالك  ةأیاً المباشرة األولیة المتكبدة ودفعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ البدء ناقص
حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. 

القیمة بما یتماشى مع فيالنخفاضلالممتلكات والمعدات وتخضع ١٦رقمیضاحضمن اإلحق االستخدام موجوداتیتم عرض 
قیمة الموجودات غیر المالیة. فينخفاضاال–٣٫١٢رقمكما ھو موضح في اإلیضاحالمصرفسیاسة 

اإلیجار مطلوبات عقود) ٣
التي سوف اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المصرف بإدراج مطلوبات عقودفي تاریخ بدء عقد اإلیجار، یقوم 

)، ومدفوعات  مدینةحوافز إیجار  ةأیاً مدفوعات اإلیجار مدفوعات ثابتة (ناقصتتضمناإلیجار.  عقد  سدادھا على مدى فترة  یتم
ضمانات القیمة المتبقیة. تتضمن مدفوعات التي  متغیرة  الیجار  اإل بموجب  مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا  تعتمد على 

غرامات إنھاء عقد اإلیجار،  وسدادالمصرفسھ  معقول أن یمارالمؤكد بشكلٍ والذي من  سعر ممارسة خیار الشراء  كذلكاإلیجار  
دفعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل  إدراج اإلیجار تعكس ممارسة خیار اإلنھاء. یتم عقد شروطإذا كانت 
إلى الدفع.الظرف الذي یؤديفیھا الحدث أو التي یقعفي الفترة  كمصاریف

مخصومة بالمعدل  ال،  بدء العقدبالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي لم یتم دفعھا في تاریخ  اً اإلیجار مبدئییتم قیاس التزام عقد  
اإلضافي. یتم قیاس  التمویلتحدید ھذا المعدل بسھولة، تستخدم المجموعة معدل  باإلمكانالضمني في عقد اإلیجار. إذا لم یكن  

الفعلي) وعن طریق  الربحعلى التزام اإلیجار (باستخدام طریقة  الربحمة الدفتریة لتعكس  زیادة القیباً التزام عقد اإلیجار الحق 
. المدفوعةاإلیجارمبالغتخفیض القیمة الدفتریة لتعكس 

المخصصات والمطلوبات الطارئة ٣٫٢٤

لحدث سابق، ومن المتوقع أن یكون  یتم إدراج المخصصات عندما یكون على المجموعة التزام حالي (قانوني أو استنتاجي) نتیجة  
تدفق الموارد التي تجسد المنافع االقتصادیة مطلوباً لتسویة االلتزام ویمكن تقدیر لمبلغ االلتزام عندما تتوقع المجموعة استرداد 

.بعض أو كامل المخصص، ویتم إدراج االسترداد كأصل منفصل ولكن فقط عندما یكون ھذا االسترداد مؤكداً 

قود الخاسرة الع٣٫٢٥

یتم االعتراف بمخصص العقود الخاسرة عندما تكون المنافع المتوقع تحقیقھا من قبل المجموعة من العقد أقل من التكالیف التي 
ال یمكن تجنبھا الستیفاء االلتزامات بموجب ھذه العقود، ویتم قیاس المخصص بالقیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة إلنھاء العقد وصافي  

لیف المتوقعة لالستمرار في التعاقد أیھما أقل وقبل تكوین أي مخصص تقوم المجموعة بإدراج أي خسائر انخفاض في القیمة  التكا 
للموجودات المرتبطة بذلك العقد.
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مكافآت الموظفین ٣٫٢٦

) خطة المنافع المحددة١
إن خطة المنافع المحددة ھي خطة منافع ما بعد التوظیف بخالف خطة المساھمات المحددة. إن االلتزام المدرج في بیان المركز  
جانب   إلى  المالیة  التقاریر  فترة  نھایة  في  المحددة  المنافع  اللتزام  الحالیة  القیمة  ھو  المحددة  المنافع  بخطط  یتعلق  فیما  المالي 

الخدمة السابقة غیر المدرجة. یتم احتساب التزام المنافع المحددة سنویاً بواسطة خبراء اكتواریین مستقلین التعدیالت على تكالیف  
درة  باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. یتم تحدید القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المق

الشركات عالیة الجودة المقومة بالعملة التي سُتدفع بھا المنافع، والتي لھا شروط استحقاق قریبة الربح لصكوكباستخدام معدالت  
من شروط التزام معاشات التقاعد ذي الصلة. 

خطة المكافآت مشروطة ببقاء الموظفین في   یتم إدراج تكالیف الخدمة السابقة على الفور في الدخل، ما لم تكن التغییرات في 
رة زمنیة محددة (فترة االستحقاق). في ھذه الحالة، یتم إطفاء تكالیف الخدمة السابقة على أساس القسط الثابت على مدى الخدمة لفت

فترة االستحقاق. 

یتم إدراج إعادة قیاس صافي التزام المنافع المحددة، والذي یتكون من األرباح والخسائر االكتواریة، مباشرًة في الدخل الشامل  
حدث   وما  السابقة  االكتواریة  االفتراضات  بین  الفروق  (تأثیرات  الخبرة  تعدیالت  االكتواریة  والخسائر  األرباح  تشمل  اآلخر. 

بالفعل)، باإلضافة إلى تأثیرات التغیرات في االفتراضات االكتواریة.

آت على طول فترة خدمة الموظفین وإكمال تقدم المجموعة مكافآت نھایة الخدمة لموظفیھا الوافدین. یعتمد استحقاق ھذه المكاف
الحد األدنى من فترة الخدمة. یتم استحقاق التكالیف المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترة التوظیف. 

) خطة المساھمات المحددة ٢
منشأة منفصلة  إن خطة المساھمات المحددة ھي خطة منافع ما بعد الخدمة حیث تقوم المنشأة بموجبھا بدفع مساھمات ثابتة إلى

بموجب   االلتزامات الخاصة بالمساھمات المدفوعة  ولن یكون علیھا التزام قانوني أو استنتاجي بدفع مبالغ إضافیة. یتم إدراج 
خطط معاشات التقاعد المحددة كمصاریف مكافآت الموظفین في بیان الدخل الموحد في الفترات التي یتم خاللھا تقدیم الخدمات  

. من قبل الموظفین

تقوم المجموعة بتقدیم مساھمات المعاشات التقاعدیة إلى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي بالنسبة لمواطني دولة  
وإلى ھیئات التقاعد المعنیة ١٩٩٩لسنة  ٧اإلمارات العربیة المتحدة وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم  

ن اآلخرین بما في ذلك مواطني دول مجلس التعاون الخلیجي وفقاً للقوانین المعمول بھا.بالنسبة للموظفی

) مكافآت نھایة خدمة الموظفین  ٣
یتم تسجیل مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة العاملین لدى المجموعة في البرنامج الذي یدیره صندوق معاشات ومكافآت 

، ویتم احتساب مكافآت نھایة خدمة الموظفین من غیر مواطني الدولة ٢٠٠٠) لسنة  ٢لقانون رقم (التقاعد إلمارة أبوظبي وفقاً ل 
على أساس فترة خدماتھم التراكمیة في تاریخ التقاریر المالیة ووفقاً للسیاسات الداخلیة للمجموعة والتي تمتثل للقوانین المعمول 

بھا.
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من األرباح وحاملي الصكوكحصة المودعین٣٫٢٧

إن توزیعات األرباح ھي مبلغ مستحق كمصاریف على األموال المتسلمة من البنوك والمتعاملین في شكل ودائع وكالة وعقود  
اب مضاربة وعقود مرابحة عكسیة وأدوات الصكوك التمویلیة، ویتم إدراجھا كمصاریف ضمن بیان الدخل الموحد، ویتم احتس

المبالغ وفقاً للشروط واألحكام المتفق علیھا لودائع الوكالة والمضاربة طبقاً لمبادئ وأحكام الشریعة اإلسالمیة.

الضمانات المالیة والتزامات التمویل ٣٫٢٨

إن الضمانات المالیة ھي عقود تتطلب من المجموعة دفع مبالغ محددة لتعویض صاحب الضمان عن الخسائر التي یتكبدھا نتیجة  
لفشل طرف معین في الوفاء بالتزاماتھ عند االستحقاق وفقاً للشروط التعاقدیة.  

یاً بقیمتھا العادلة (وھي الرسوم الُمتسلمة عند اإلصدار)، بالنسبة لعقود الضمانات المالیة األخرى یتم إدراج الضمانات المالیة مبدئ
إدراج مطلوبات الضمان بالقیمة المطفأة والقیمة الحالیة   یتم إطفاء الرسوم الُمتسلمة على مدى عمر الضمان المالي، ویتم الحقاً 

ن المطلوبات األخرى. ألي دفعة متوقعة، أیھما أعلى، ویتم إدراج الرسوم الُمتسلمة لھذه الضمانات المالیة ضم

عقود التكافل  ٣٫٢٩

التصنیف)١

تصدر المجموعة عقودًا یتم بموجبھا إما تحویل مخاطر التكافل أو كًال من مخاطر التكافل والمخاطر المالیة، وال ُتصدر المجموعة 
عقودًا یتم بموجبھا تحویل المخاطر المالیة فقط. 

موجبھا مخاطر التكافل الجوھریة من طرف آخر (حامل الوثیقة) من خالل الموافقة على یتم تصنیف العقود التي تقبل المجموعة ب
تعویض حامل الوثیقة في حال وقوع حدث مستقبلي محدد وغیر مؤكد (الحدث المؤمن ضده) والذي یؤثر سلبًا على حامل الوثیقة 

كعقود تكافل. 

والقیاس  اإلدراج)٢

المكتتبة فیما یتعلق بالوثائق السنویة ضمن بیان الدخل الموحد عند بدایة الوثیقة، وفیما یتعلق بالوثائق  إجمالي المساھمات  إدراج  یتم  
التي تزید مدتھا عن سنة واحدة، ویتم توزیع المساھمات على مدى مدة الوثائق على أساس القسط الثابت، ویتم إدراج األجزاء 

غیر المكتسبة" في بیان المركز المالي الموحد. غیر المنتھیة من ھذه المساھمات ضمن "المساھمات
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المطالبات )٣

تشتمل المطالبات المتكبدة على التسویات وتكالیف التعامالت الداخلیة والخارجیة للمطالبات المدفوعة والتغیرات في مخصصات  
المطالبات القائمة الناشئة عن األحداث التي تقع خالل السنة وأینما یكون مناسباً، ویتم خصم التعویضات والمبالغ المستردة.  

المطالبات القائمة كافة المطالبات تشتمل  لتسویة  النھائیة  المجموعة للتكلفة  لتقدیرات  وفقاً  تكوینھا  یتم  التي  المخصصات  على 
مصاریف معالجة المعامالت  باإلضافة إلى  المتكبدة وغیر المدفوعة في تاریخ التقاریر المالیة سواء تم اإلبالغ عنھا أو لم یتم،  

خصم التعویضات والمبالغ المستردة المتوقعة منھا، ویتم تقییم المطالبات  یتموالمطالبات الداخلیة والخارجیة ذات الصلة حیث  
القائمة من خالل مراجعة المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا بشكل فردي، وال یتم خصم مخصصات المطالبات القائمة، ویتم عكس 

إجراء التعدیالت فیھا، وتتم مراجعة الطرق  التعدیالت على مخصصات المطالبات المكونة في فترات سابقة في الفترة التي تم  
المستخدمة والتقدیرات بصورة منتظمة من قبل اإلدارة.  

إجمالي المطالبات المدفوعة )٤

یتم إدراج إجمالي المطالبات المدفوعة ضمن بیان الدخل الموحد عندما یتم تحدید مبلغ المطالبة المستحق لحملة الوثائق واألطراف  
ام عقود التكافل. الثالثة وفقاً ألحك

المطالبات المستردة)٥

تتضمن المطالبات المستردة المبالغ المستردة من شركات إعادة التكافل فیما یتعلق بإجمالي المطالبات المدفوعة من قبل المجموعة،  
وفقاً لعقود إعادة التكافل المحتفظ بھا من قبل المجموعة، وتتضمن كذلك التعویضات والمطالبات المستردة.  

إجمالي المطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا  )٦

تشتمل إجمالي المطالبات القائمة التكالیف المقدرة للمطالبات المتكبدة ولكن لم یتم سدادھا في تاریخ بیان المركز المالي الموحد، 
عة حتى نھایة التقاریر المالیة، على أساس تقدیرات كل حالة  ویتم تكوین مخصصات للمطالبات ولم یتم اإلبالغ عنھا وغیر المدفو

على حدة، ویعتمد ھذا المخصص على تقدیر الخسائر التي سیتم دفعھا الحقاً عن كل مطالبة غیر مدفوعة، والتي یتم تكوینھا من  
قبل اإلدارة على ضوء المعلومات المتاحة حالیاً والخبرة السابقة.

افي ألي مطالبات متكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھا في نھایة فترة التقاریر المالیة، وفقاً لتقدیرات اإلدارة. یتم تكوین صافي مخصص إض

یتم تقدیر وإدراج حصة إعادة التكافل إلجمالي المطالبات القائمة بشكل منفصل.
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احتیاطیات المساھمات غیر المكتسبة  )٧

یتم تكوین مخصص للعجز في المساھمات الناتجة عن عقود التكافل العامة عندما تتجاوز القیمة المتوقعة للمطالبات والمصاریف  
مكتسبة العائدة للفترات غیر المنتھیة للوثائق ساریة المفعول في تاریخ بیان المركز المالي الموحد مخصص المساھمات غیر ال

ومطلوبات المطالبات المدرجة مسبقاً والمتعلقة بھذه الوثائق، ویتم احتساب مخصص العجز في المساھمات بالرجوع إلى فئات  
األعمال التي یتم إدارتھا معاً. 

إعادة التكافل  )٨

رھا المحتملة من خالل  تقوم المجموعة بالتنازل عن إعادة التكافل ضمن سیاق أعمالھا االعتیادیة بغرض الحد من صافي خسائ 
تنویع المخاطر التي تتعرض لھا، ویتم عرض الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف الناتجة عن عقود إعادة التكافل  
المتنازل عنھا بصورة منفصلة عن الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف الناتجة عن عقود التكافل ذات الصلة حیث 

ادة التكافل ال تعفي المجموعة من التزاماتھا المباشرة تجاه حملة الوثائق. إن اتفاقیات إع

المساھمات ذات الصلة ویتم إدراجھا ضمن موجودات یتم احتساب المبالغ المستحقة إلى ومن إعادة التكافل بطریقة تتوافق مع
إعادة التكافل. 

القیمة في نھایة كل فترة تقاریر مالیة، ویعتبر أصل إعادة التكافل منخفض القیمة  یتم تقییم موجودات إعادة التكافل لالنخفاض في 
في حال وجود دلیل موضوعي، نتیجة لحدث وقع بعد إدراجھ المبدئي، بحیث قد ال تتمكن المجموعة من استرداد كافة المبالغ 

ا المبالغ  موثوقة على  قیاسھ بطریقة  یمكن  تأثیر  الحدث  لھذا  ویكون  إعادة  المستحقة  مشغلي  من  المجموعة  تتسلمھا  سوف  لتي 
التكافل. یتم إدراج خسائر االنخفاض في القیمة على موجودات إعادة التكافل ضمن بیان الدخل الموحد في السنة التي یتم تكبدھا 

فیھا. یتم إدراج العموالت المتعلقة بعقود إعادة التكافل على أساس االستحقاق. 

ائنة ذمم التكافل المدینة والد)٩

إن المبالغ المستحقة من وإلى حملة الوثائق ووكالء التأمین ومشغلي إعادة التكافل ھي أدوات مالیة ویتم إدراجھا في الموجودات 
األخرى والمطلوبات األخرى على التوالي، ولیس في مخصصات عقود التكافل أو موجودات إعادة التكافل. 

اختبار كفایة المطلوبات )١٠

كل   تاریخ  الحالیة في  التقدیرات  باستخدام  العقود  مطلوبات  كفایة  لضمان  المطلوبات  كفایة  اختبارات  إجراء  یتم  مالیة،  تقاریر 
للتدفقات النقدیة المستقبلیة بموجب عقود التكافل، وعند إجراء ھذه االختبارات یتم استخدام أفضل التقدیرات الحالیة للتدفقات النقدیة 

والتعا  المستقبلیة  االالتعاقدیة  إیرادات  وكذلك  اإلداریة  والمصاریف  المطالبات  مع  ھذه  ستثمارمل  تدعم  والتي  الموجودات  من 
مخصص للخسائر الناتجة من  خالل تكوین  تحمیل أي عجز في القیم الدفتریة ضمن بیان الدخل الموحد من  المطلوبات، ویتم 

اختبارات كفایة المطلوبات (مخصص المخاطر غیر المنتھیة). 

ل كان اختبار كفایة المطلوبات یتطلب تطبیق أفضل تقدیر لالفتراضات الجدیدة فإنھ یتم استخدام ھذه االفتراضات (بدون  في حا 
ھوامش لالنحراف المعاكس) في القیاس الالحق لھذه المطلوبات.  
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في شركات زمیلة استثمار٣٫٣٠

الزمیلة ھي شركات تمارس المجموعة عیلھا نفوذًا جوھریاً، وإّن النفوذ الجوھري ھو المقدرة على المشاركة في  إن الشركات  
اتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة للجھة المستثمر فیھا، ولیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على ھذه السیاسات، ویتم احتساب 

باستخدستثماراال الشركات الزمیلة  في  بالتكلفةات  مبدئیاً  إدراجھا  ویتم  الملكیة  حقوق  طریقة  وموجودات ام  نتائج  ویتم إدراج   ،
كمحتفظ بھ للبیع، ستثمارومطلوبات الشركات الزمیلة في ھذه البیانات المالیة باستخدام طریقة حقوق الملكیة، ما لم یتم تصنیف اال

الموجودات المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة، ٥ففي ھذه الحالة یتم احتسابھ وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
حقوق الملكیة، یتم إدراج اال بالتكلفة التي یستثماروبموجب طریقة  تم  ات في الشركات الزمیلة في بیان المركز المالي الموحد 

انخفاض في القیمة  تعدیلھا لتغیرات   ناقصًا أي  موجودات الشركة الزمیلة،  ما بعد االستحواذ في حصة المجموعة من صافي 
ات الفردیة والحصة من التغیرات في بیان التغیرات في حقوق الملكیة، ویتم إدراج خسائر الشركة الزمیلة والتي تزید  ستثمارلال

حصة المجموعة في تلك الشركة جزءًا من (الزمیلة  عن  جوھرھا، تشكل  حصص طویلة األجل والتي في  أي  والتي تتضمن 
فقط للمدى الذي تتكبد فیھ المجموعة التزامات قانونیة أو استنتاجیة أو مدفوعات )  ات المصرف في الشركة الزمیلةاستثمار صافي  

حصة المجموعة من صافي القیمة العادلة للموجودات نیابًة عن الشركة الزمیلة، ویتم إدراج أي زیادة في تكلفة االستحواذ على
والمطلوبات وااللتزامات الطارئة القابلة للتحدید للشركة الزمیلة في تاریخ االستحواذ كشھرة، ویتم إدراج أي شھرة ضمن القیمة 

. مارستثالذي یتم تقییمھ لالنخفاض في القیمة، على األقل سنویاً، كجزء من ھذا االستثمارالدفتریة لال

تكلفة   على  الطارئة  وااللتزامات  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القیمة  صافي  من  المجموعة  حصة  في  زیادة  أي  إدراج  یتم 
زمیلة   شركة  مع  أخرى  زمیلة  شركة  أو  للمجموعة،  التابعة  الشركة  تتعامل  عندما  والخسائر،  األرباح  في  مباشرًة  االستحواذ 

. أو الخسائر إلى مدى حصة المجموعة في الشركة الزمیلة ذات الصلةللمجموعة، ویتم استبعاد األرباح

الموجودات المحتفظ بھا للبیع ٣٫٣١

یتم تصنیف الموجودات غیر المتداولة والمطلوبات المرتبطة بھا كمحتفظ بھا للبیع عندما سیتم استرداد قیمھا الدفتریة بشكل رئیسي  
یتم قیاس الموجودات المحتفظ بھا للبیع بالقیمة .  االستخدام المستمر ویكون ھناك احتمال كبیر لبیعھا من خالل معاملة بیع بدًال من  

تكالیف البیع، أیھما أقل، وال یتم تحمیل االستھالك مقابل ممتلكات ومعدات مصنفة  الدفتریة عند التعیین والقیمة العادلة ناقصاً 
.كمحتفظ بھا للبیع

الضرائب ٣٫٣٢

ن مخصص للضرائب بالمعدالت المطبقة أو المعمول بھا إلى حٍد كبیر كما في تاریخ بیان المركز المالي على األرباح یتم تكوی
.الخاضعة للضریبة للفروع والشركات التابعة الخارجیة وفقاً للوائح المالیة للدول المعنیة التي تعمل فیھا المجموعة
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(تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

الزكاة  ٣٫٣٣

الزكاة بموجب قوانین دولة اإلمارات العربیة المتحدة أو بموجب نظامھ األساسي وعقد  بإخراجنظرًا ألن المصرف غیر مطالب 
الصادر عن ھیئة  ٣٥وفقاً للمعیار الشرعي رقم  .  كل مساھم مسؤول عن زكاتھیعتبر،  العمومیةالتأسیس أو بقرار من الجمعیة  

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، یقوم المصرف بحساب الزكاة ویتم اعتمادھا من قبل لجنة الرقابة الشرعیة  
. الداخلیة بالمصرف

الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ٩یتم حساب الزكاة للسھم الواحد وفقاً لمعیار المحاسبة رقم  
للمصرف٣٥یار الشرعي رقم  والمع سھم .  ولجنة الرقابة الشرعیة الداخلیة  عن مبلغ الزكاة عن كل  باإلبالغ  یقوم المصرف 

). ٤٠إیضاح (ویتحمل كل مساھم مسؤولیة إخراج الزكاة بنفسھ 

المعاییر والتفسیرات الصادرة ولكنھا غیر فّعالة بعد ولم یتم تطبیقھا بشكل مبكر ٤

. المجموعة بشكل مبكر بتطبیق أیة معاییر دولیة إلعداد تقاریر مالیة جدیدة ومعدلة صادرة ولكنھا غیر فّعالة بعدلم تقم 

المعاییر الجدیدة والتعدیالت الھامة على المعاییر القابلة للتطبیق على المجموعة: 
فّعالة للفترات السنویة 

التي تبدأ في أو بعد 
"دمج األعمال" والتي تعمل على تحدیث ٣الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  تعدیالت على المعیار  

دون تغییر متطلباتھ بشكل كبیر. ٣مرجع قدیم وارد في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
٢٠٢٢ینایر ١

والمعدات" فیما یتعلق بالمتحصالت  "الممتلكات واآلالت  ١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  
من بیع البنود التي تم إنتاجھا أثناء عملیة إیصال األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لیكون قادرًا على  

العمل بالطریقة التي تحددھا اإلدارة. 

٢٠٢٢ینایر ١

رقم   الدولي  المحاسبة  معیار  على  والمو٣٧تعدیالت  الطارئة  المطلوبات  جودات  "المخصصات، 
والتي تعّدل المعیار المتعلق بالتكالیف التي یجب أن تدرجھا الشركة كتكلفة تنفیذ العقد عند  الطارئة"

تقییم ما إذا كان العقد مثقًال بااللتزامات. 

٢٠٢٢ینایر ١

٢٠٢٢ینایر ١. ٢٠٢٠–٢٠١٨التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 

رقم  تعدیال الدولي  المحاسبة  معیار  على  تصنیف  ١ت  یتناول  والذي  المالیة"  البیانات  "عرض 
المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة مما یوفر نھجاً أكثر عمومیة بناًء على الترتیبات التعاقدیة المعمول 

بھا في تاریخ التقاریر المالیة. 

٢٠٢٣ینایر ١
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والتفسیرات الصادرة ولكنھا غیر فّعالة بعد ولم یتم تطبیقھا بشكل مبكر (تابع) المعاییر  ٤

المعاییر الجدیدة والتعدیالت الھامة على المعاییر القابلة للتطبیق على المجموعة: 
فّعالة للفترات السنویة 

التي تبدأ في أو بعد 
"عقود التأمین" أن یتم قیاس مطلوبات التأمین  ١٧یتطلب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

بالقیمة الحالیة الستیفاء االلتزامات، ویوفر نھجاً أكثر توحیدًا للقیاس والعرض لكافة عقود التأمین. تم 
تصمیم ھذه المتطلبات من أجل تحقیق ھدف قائم على مبدأ محاسبي متسق لعقود التأمین. یحل المعیار  

ا التقاریر  إلعداد  رقم  الدولي  رقم  ١٧لمالیة  المالیة  التقاریر  إلعداد  الدولي  المعیار  "عقود ٤محل 
. ٢٠٢١ینایر ١التأمین" اعتبارًا من 

٢٠٢٣ینایر ١

"عقود التأمین" الذي یتناول الشكوك ١٧تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
١٧المحددة بعد إصدار المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم والتحدیات المتعلقة بعملیة التطبیق 

. ٢٠١٧في 

٢٠٢٣ینایر ١

(تعدیالت على المعیار ٩تمدید اإلعفاء المؤقت من تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
انتھاء الصالحیة الثابت لإلعفاء ). یقوم التعدیل بتغییر تاریخ  ٤الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

"عقود التأمین" عند تطبیق المعیار  ٤المؤقت الوارد في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
"األدوات المالیة"، بحیث تكون الشركات مطالبة بتطبیق المعیار  ٩الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
. ٢٠٢٣ینایر ١للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ٩الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم

٢٠٢٣ینایر ١

وبیان ممارسة المعیار  ١اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  
رقم   المالیة  التقاریر  إلعداد  المحاسبیة ٢الدولي  سیاساتھا  عن  المنشأة  تفصح  أن  تتطلب  التي   (

بدًال من سیاساتھا المحاسبیة الھامة. توضح المزید من التعدیالت كیف یمكن للمنشأة أن  الجوھریة،
تحدد السیاسة المحاسبیة الجوھریة.

٢٠٢٣ینایر ١

أصدر المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة "الضریبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة  
معی (تعدیالت على  واحدة  معاملة  رقم  عن  المحاسبة الدولي  احتساب ١٢ار  كیفیة  توضح  والتي   "(

الشركات للضرائب المؤجلة على المعامالت مثل عقود اإلیجار والتزامات وقف التشغیل. 

٢٠٢٣ینایر ١

-)  ٨تحل التعدیالت محل تعریف التقدیرات المحاسبیة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  
تعریف   التعدیالت  بموجب تستبدل  المحاسبیة.  التقدیرات  بتعریف  المحاسبیة  التقدیرات  في  التغییر 

التعریف الجدید، فإن التقدیرات المحاسبیة ھي "المبالغ النقدیة في البیانات المالیة التي تخضع لشكوك 
كانت السیاسات المحاسبیة تتطلب قیاس   حول القیاس". تقوم المنشآت بوضع تقدیرات محاسبیة إذا 

لبیانات المالیة بطریقة تنطوي على شكوك حول القیاس. توضح التعدیالت أن التغییر في  بنود في ا
التقدیر المحاسبي الناتج عن معلومات جدیدة أو تطورات جدیدة ال یعد تصحیحاً لخطأ. 

٢٠٢٣ینایر ١

تقییم  تتوقع اإلدارة أن یتم تطبیق ھذه التعدیالت في البیانات المالیة الموحدة في أول   فترة یصبح فیھا تطبیقھا إلزامیاً. یتم حالیاً 
تأثیر ھذه المعاییر والتعدیالت من قبل اإلدارة. 
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إدارة المخاطر المالیة ٥

عوامل المخاطر المالیة  ٥٫١

وإدارة درجة معینة تؤدي أنشطة المجموعة إلى تعرضھا لمجموعة من المخاطر المالیة والتي تنطوي على تحلیل وتقییم وقبول  
من المخاطر أو مجموعة من المخاطر. 

إن األدوات المالیة ضروریة ألعمال المجموعة، وتشكل عامًال جوھریاً من عملیاتھا، وبالتالي فإن المخاطر المرتبطة باألدوات  
یة على إنشاء أو تعدیل أو تخفیض  المالیة تمثل أحد المكونات الرئیسیة للمخاطر التي تتعرض لھا المجموعة، وتعمل األدوات المال

مخاطر االئتمان والسوق ومخاطر السیولة على المیزانیة العمومیة للمجموعة.

إن قبول المخاطر ھي سمة رئیسیة لألعمال المصرفیة كما أن المخاطر المالیة / التشغیلیة ھي نتیجة حتمیة لھذه األنشطة، وبذلك  
مناسب بین المخاطر والعوائد باإلضافة إلى الحد من التأثیرات السلبیة المحتملة لألداء فإن ھدف المجموعة ھو تحقیق التوازن ال

المالي للمجموعة.  

یتم تصمیم سیاسات المجموعة إلدارة المخاطر لتحدید وتحلیل ھذه المخاطر، ووضع الحدود والضوابط المناسبة للمخاطر، ومراقبة  
خ  الموضوعة من  منتظمة بمراجعة المخاطر وااللتزام بالحدود  وموثوقة، تقوم المجموعة بصورة  حدیثة  معلومات  الل أنظمة 

إدارة المخاطر لتعكس التغیرات في التنظیمات واألسواق والمنتجات وأفضل الممارسات الناشئة من أجل الحد  وإجراءاتسیاسات  
المخاطر المتفق علیھ. تحملمن المخاطر المالیة وإبقائھا في مستویات مقبولة ضمن إطار قابلیة

المخاطر المالیة التالیة:التي تؤدي إلىالمالیة لألدواتتتعرض المجموعة 

 وھي مخاطر الخسائر المالیة الناتجة عن فشل متعامل أو طرف مقابل في الوفاء بالتزاماتھ المالیة؛ -مخاطر االئتمان
 العمالتصرفمعدالتمثلالسوقعواملفيتیجة للتغیراتن األرباحعلىالسلبيالتأثیرمخاطروھي-مخاطر السوق

األرباح؛  األجنبیة ومعدالت
  استحقاقھا؛ عندبااللتزاماتوالوفاءتمویل الموجوداتالمجموعة علىقدرةعدمعنالناتجةالمخاطروھي-مخاطر السیولة
منأوواألنظمة الداخلیةواألشخاصالعملیاتفشلكفایة أو  عن عدمالناتجةالخسائرمخاطرتمثل-التشغیلیة  المخاطر

.السمعةاالستراتیجیة ومخاطرالمخاطرمنھا ویستثنىالقانونیةذلك المخاطرفيبما خارجیة،أحداث

إطار حوكمة المخاطر ٥٫٢

تعد إدارة المخاطر جزءًا ال یتجزأ من عملیات وثقافة المخاطر لدى المجموعة. یولي مجلس اإلدارة ("المجلس") أھمیة كبیرة 
داخل  استباقي  بشكل  المخاطر  إدارة  تتم  بفاعلیة.  المخاطر  وإدارة  المجموعة  استراتیجیة  تشكیل  عند  للمخاطر  للحوكمة القویة 

المخاطر من قبل أصحاب المصالح المعنیین. یعد إطار حوكمة المخاطر  لسیطرة على ل ا من أجالمجموعة في ظل إطار واضح 
في المصرف جزءًا من النھج العام لحوكمة الشركات. یوفر إطار حوكمة المخاطر إرشاداتٍ حول التطویر المستمر، وتعزیز  

یاكل والسیاسات واإلجراءات والحدود والرقابة  وتنفیذ البنیة التحتیة إلدارة المخاطر في المصرف والتي تغطي المنھجیات والھ
وآلیات وأنظمة اإلدارة. یتم وضع إطار حوكمة المخاطر مع األخذ في االعتبار ملف المخاطر وطبیعة وحجم ومدى تعقید أعمال 
المصرف اإلشراف على اإلدارة الفّعالة للمخاطر في المجموعة وتحم حوكمة المخاطر في  ل  وھیكل المصرف. یضمن ھیكل 

مسؤولیتھا.
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إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

إطار حوكمة المخاطر (تابع) ٥٫٢

مؤسسة مالیة قویة من الناحیة الرقمیة وفي نفس الوقت إدارة  أھدافھا في أن تصبحتتمثل استراتیجیة أعمال المجموعة في تحقیق 
بشكلٍ  الھدف  بھذا  المرتبطة  نھج  المخاطر  بموجب  المجموعة.  داخل  الشفافیة  وتعزز  الھدف  ھذا  المخاطر  إدارة  تدعم  فعال. 

شكل متساٍو عن تقییم  بشكل أساسي المخاطر التي تولدھا وھي مسؤولة بوحدات األعمالالمجموعة في حوكمة المخاطر، تتحمل 
تحمل  المستمرة لحمایة المجموعة من تجاوز قدرتھا على  مدى فاعلیتھا المخاطر وتصمیم وتنفیذ الضوابط والمراقبة واإلبالغ عن  

. المخاطر

جیة  لمجموعة. تنعكس استراتیاالة لمخاطر  المخاطر واإلدارة الفعّ تحملعن تحدید مدى المطلقةیتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة 
في تحملھا  المصرفمقدار كل نوع من المخاطر التي یرغب  یصف ھذا البیان المخاطر.  تحملالمخاطر لمجلس اإلدارة في بیان 

لتحقیق أھدافھ اإلستراتیجیة.

االستراتیجیة وتوجیھات الرقابة  تنفیذوضمانالتنفیذ واإلشراف  فيتقع على عاتق اللجنة التنفیذیة لإلدارة المسؤولیة األساسیة  
الموجودات من خالل لجنة  بفاعلیةبإدارة المخاطر  كذلكالداخلیة التي وضعھا مجلس اإلدارة. تقوم اللجان على مستوى اإلدارة  

ولجنة إدارة المخاطر.  والمطلوبات

إدارة  عتبر وحدة تُ . لجنة إدارة المخاطر التابعة للمجلسإدارة المخاطر التي یرأسھا رئیس إدارة المخاطر تقاریرھا إلى  تقدم وحدة
مستقلة عن   عدم المساس بالتوازن في  التولیدوحدةالمخاطر  شفافیة القرارات وفقا وضع قراراتلضمان  ولضمان  اً لمخاطر 

یة التشغیلالمخاطر  االئتمان والسوق والسیولة ومخاطر  إدارة المخاطر الرقابة على  حدةو للمعاییر والسیاسات الموضوعة. تمارس  
. ومخاطر استمراریة األعمالواالحتیال واالمتثال وإدارة البیانات ومخاطر أمن المعلومات

عملیات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة في فاعلیةظم ومنضبط لتقییم وتحسین  تیھدف قسم التدقیق الداخلي إلى تطبیق نھج من
االمتثال، أن السیاسات واإلجراءات التي تتخذھا المجموعة دائرةإلى جانب،  التدقیق الداخليقسم . كما یضمن مدققو  المصرف
لإلجراءات الداخلیة للمجموعة. اً للمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا ووفقاً تتم وفق

مخاطر االئتمان  إدارة ٥٫٣

إن مخاطر االئتمان ھي مخاطر الخسارة المالیة التي قد تتكبدھا المجموعة إذ فشل أحد المتعاملین أو األطراف المقابلة في أداة  
مالیة من الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة، وتنشأ ھذه المخاطر بصورة رئیسیة من ذمم المجموعة المدینة ومن أنشطة التمویل اإلسالمي 

وألغراض إعداد التقاریر الخاصة بإدارة المخاطر تأخذ المجموعة في االعتبار وتوحد كافة عناصر  .  اتستثمار واإلجارة واال
مخاطر تعثر األطراف المقابلة والمخاطر الجغرافیة ألغراض إدارة المخاطر. التعرض لمخاطر االئتمان مثل 

مراجعة مستقلة وتقییم موضوعي لمخاطر كافة التسھیالت االئتمانیة باإلضافة إلى  إن الھدف من إدارة مخاطر االئتمان ھو إجراء  
لسیاسات  وفقاً  مستمر  بشكل  المخاطر  تحمل  قابلیة  تقییم  وإعادة  وتنفیذ  تحدید  عند  قطاعات في األعمال  وتحدي  مع  المشاركة 

وإجراءات المجموعة والتغیرات في ظروف وتنظیمات السوق. 

االئتمان تماشیاً مع السیاسات اكتتاب  التمویل لمتعاملي الخدمات المصرفیة لألفراد ویتم اعتمادھا من قبل فریق  تتم مراجعة طلبات  
المعتمدة وصالحیات االعتماد المفوضة، وتتم مراجعة سیاسات االئتمان المعنیة لمنتجات مجموعة الخدمات المصرفیة لألفراد  

فراد لضمان الحد من المخاطر المتعلقة مقابل تمویل ھذه المنتجات.من قبل فریق إدارة سیاسات ومحافظ مخاطر األ
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لتحدید  ال للرقابة الداخلیة، ممارسات مناسبة لمخاطر االئتمان، بما في ذلك نظام فعّ لالمجموعة اتباعضمن دائرة إدارة المخاطر ت
لسیاسات وإجراءات المجموعة المعلنة والمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  اً المخصصات الكافیة للتسھیالت باستمرار وفق 

عن إنشاء عملیة تقییم وقیاس سلیمة لمخاطر االئتمان توفر  كذلكذات الصلة. كما أن إدارة المخاطر مسؤولة  الرقابیةوالتوجیھات  
المتوقعة. كما أنھا مسؤولة والحتساب خسائر االئتمان لألنظمة واألدوات والبیانات المشتركة لتقییم مخاطر االئتمان  لھا أساس قوي  

أنحاء المجموعة  عبر كافةتعزیز أفضل الممارسات  بھدف  عن تقدیم المشورة والتوجیھ والمھارات المتخصصة لوحدات األعمال  
إدارة مخاطر االئتمان. أثناء

ال صالحیات  المعتمدة  اسات  سیتحكم  الخاصة  التمویلكافة  واإلجراءات  واالستراتیجیات  السیاسات  وتشمل  بأعمال المفوضة 
ویتم تحدیدھا بناًء على أوضاع االقتصاد الكلي، ودرجة تحمل المخاطر في المجموعة، وبیانات السوق، والمھارات  المجموعة

وال السیاسات  ھذه  مراجعة  تتم  الداخلیة.  مصلحة  والكفاءات  وتحمي  صلة  وذات  حدیثة  بقائھا  لضمان  بانتظام  وتعدیلھا  معاییر 
. للمجموعةالمجموعة في ظل الظروف التشغیلیة المتغیرة. باإلضافة إلى سیاسات المجموعة الواسعة، ھناك معاییر اكتتاب محددة  

جراءات الموضوعة قد تم تصمیمھا وتنفیذھا  یقوم قسم التدقیق الداخلي بإجراء عملیات تدقیق منتظمة للتأكد من أن الضوابط واإل 
بشكل مناسب. 

قیاس خسائر االئتمان المتوقعة 
یتم قیاس مخاطر االئتمان للمجموعة من حیث خسائر االئتمان المتوقعة، والتي یتم احتسابھا من خالل استخدام المدخالت الرئیسیة 

والتعرض عند التعثر. یتم اشتقاق ھذه المدخالت بشكل عام من النماذج اإلحصائیة  الحتمالیة التعثر، والخسارة الناتجة عن التعثر  
والبیانات التاریخیة األخرى ویتم تعدیلھا لتعكس االحتمالیة المرجحة للمعلومات المستقبلیة. 

فة المعلومات المتاحة ذات یعتبر تقییم مخاطر االئتمان وتقدیر خسارة االئتمان المتوقعة منصفاً وذا احتمالیة مرجحة ویتضمن كا
للظروف   للدعم  والقابلة  المعقولة  والتوقعات  الحالیة  والظروف  السابقة  األحداث  حول  المعلومات  ذلك  في  بما  بالتقییم  الصلة 

.القیمة الزمنیة للسلعخسارة االئتمان المتوقعة في االعتبار تقدیرتأخذ عملیةاالقتصادیة. وباإلضافة إلى ذلك، 

كقیمة  للتسھیالت، تقوم المجموعة باحتساب خسارة االئتمان المتوقعة٩لمتطلبات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم وفقاً 
حالیة آجلة ذات احتمالیة مرجحة للخسائر المتوقعة خالل اإلثني عشر شھرًا القادمة أو العمر الفعلي المتبقي للتسھیل. 

شھر أو على مدى عمر األداة لكل تسھیل بناًء على مرحلة التسھیل، كما ھو موضح  ١٢لمدة لمتوقعة خسارة االئتمان اتحدید یتم 
:أدناه

 :عندما ال تتم مالحظة أي ارتفاع جوھري في مخاطر االئتمان، یتم إدراج خسارة االئتمان المتوقعة لمدة  المرحلة األولى
شھر كمخصص انخفاض في القیمة؛ ١٢

:عندما تتم مالحظة ارتفاع جوھري في مخاطر االئتمان، یتم إدراج خسارة االئتمان المتوقعة على مدى  المرحلة الثانیة
ة؛ في القیمانخفاضعمر األداة كمخصص 

 :التعرض متعثرًا أو منخفض القیمة، یتم إدراج خسارة االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداةیكون عندما المرحلة الثالثة
.القیمةكمخصص انخفاض في 
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االرتفاع الجوھري في مخاطر االئتمان
تراقب المجموعة كافة الموجودات المالیة والتزامات التمویل وعقود الضمانات المالیة التي تخضع لمتطلبات االنخفاض في القیمة  

منذ   االئتمان  مخاطر  في  جوھري  ارتفاع  ھناك  كان  إذا  ما  ھناك  اإلدراجلتقییم  كان  إذا  جوھريالمبدئي.  مخاطر  ارتفاع  في 
بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة  موعة بقیاس مخصص الخسارة  المج عندھا سوف تقوماالئتمان،  

شھر.١٢خسائر االئتمان المتوقعة لمدة من بدالً 

بمقارنة  المجموعة  تقوم،  ارتفعت بشكل جوھري منذ اإلدراج المبدئيعند تقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على أداة مالیة قد  
بناًء على تاریخ االستحقاق المتبقي لألداة مع مخاطر  التقاریر المالیةعن السداد التي تحدث لألداة المالیة في تاریخ  التعثرمخاطر 
األداة المالیة إدراجعندما تم ،الحاليالتقاریر المالیةللفترة المتبقیة من االستحقاق في تاریخ التي كانت متوقعةعن السدادالتعثر

ألول مرة.

التي  التقییمات الكمیة والنوعیة، واستنادًا إلى في مخاطر االئتمان ارتفاع جوھريتقوم المجموعة بتقییم الحاالت التي حدث فیھا  
، بناًء على الخبرة  ُیذكرالمتاحة دون تكلفة أو جھد  المستقبلیة، بما في ذلك الخبرة التاریخیة والمعلومات  وقابلة للدعمتكون معقولة  
ھا ضمن تصنیفبھدف  التسھیالتلخبراء. یتم أخذ التقییمات التالیة في االعتبار أثناء تقییم  االئتماني لتقییم  اللمجموعة والتاریخیة ل
:٢و ١المرحلتین  

وأدوات  والصكوكالممنوحة لغیر األفراد،  للتمویالت ٢إلى المرحلة  ١من المرحلة  -االرتفاع الجوھري في مخاطر االئتمان  
سوق المال  

درجات ٦تخفیض التصنیف درجة استثماریة
درجات ٣تخفیض التصنیف درجة غیر استثماریة 

جمیع االستثمارات/  درجة غیر  
استثماریة 

درجات لكافة االستثمارات إلى درجة غیر استثماریة ٣تخفیض التصنیف 

شھر األخیرة ١٢معاد ھیكلتھا ألغراض االئتمان خالل الـ ة االئتمان لإعادة ھیك
یوماً ٣٠یتم تصنیفھا ضمن قائمة المراقبة أو كحسابات متأخرة السداد ألكثر من قائمة المراقبة 

الدفعة تمویالتالمركزي بما في ذلك المصرفكافة المعاییر األخرى حسب أخرى 
الواحدة غیر المضمونة.

للتمویالت الممنوحة لألفراد وبطاقات االئتمان ٢إلى المرحلة ١من المرحلة -االرتفاع الجوھري في مخاطر االئتمان  

مخاطر االئتمان قد ارتفعت بشكل جوھري:فیما یلي المعاییر المستخدمة لتحدید فیما إذا كانت 
 یوماً؛ ٣٠متأخرة السداد ألكثر من
 یوماً أو أكثر خالل االثني عشر شھرًا األخیرة؛ ٣٠متأخرة السداد على األقل ثالث مرات ألكثر من
 یوماً أو أكثر خالل االثني عشر شھرًا األخیرة. ٦٠متأخرة السداد على األقل مرتین ألكثر من

باإلضافة إلی معاییر تدھور التصنیف المذکورة أعاله، تأخذ المجموعة باإلعتبار كذلك مؤشرات االرتفاع الجوھري في مخاطر  
والمبادئ التوجیھیة لمصرف اإلمارات العربیة المتحدة  ٩االئتمان النوعیة المقترحة في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

المركزي.
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٣المرحلة –التعثر 
تم استخدام التصنیف التالي: 

یوماً ٩٠متأخرة السداد تمویالت األفراد وبطاقات االئتمان 
دون المستوى، مشكوك فیھا أو خسارة ضئیلة الصكوك وأدوات سوق المال

ویتضمن ذلك كافة الحسابات –دون المستوى، مشكوك فیھا أو خسارة ضئیلة لغیر األفرادتمویالت
یوماً ٩٠المتأخرة السداد ألكثر من 

أو أفضل والتعرضات السیادیة Aسوف یتم تصنیف التعرض للمخاطر بخالف تلك المتعلقة بالصنادیق السیادیة ذات التصنیف  
أو أفضل)، على أنھا منخفضة المخاطر االئتمانیة. -BBBوكالة تصنیف خارجیة (ذات التصنیف االستثماري من 

المعالجة 
باإلضافة إلى ذلك، تفرض المجموعة كذلك فترة اختبار لالنتقال الرجعي في المراحل:

 ؛  ١شھرًا (فترة التعافي) حتى ینتقل إلى المرحلة ١٢لمدة ال تقل عن  ٢یجب أن یكون الحساب في المرحلة
 ١قبل االنتقال إلى المرحلة ٢إلى المرحلة ٣یجب أن ینتقل الحساب في المرحلة.

قیاس خسارة االئتمان المتوقعة  
رقم   المالیة  التقاریر  إلعداد  الدولي  للمعیار  ال،  ٩وفقاً  االئتمان  خسارة  تتضمن  أن  التطلعات  متوقعة  یجب  للتسھیل  المحتسبة 

.شھرًا وعلى مدى العمر المتبقي للتسھیل١٢االقتصادیة الحالیة والمستقبلیة على مدى فترة 

المتوقعة خالل فترة  تقوم المجموعة باحتساب خسارة االئتمان المتوقعة لتسھیل كقیمة حالیة آجلة ذات احتمالیة مرجحة للخسائر  
.شھرًا القادمة أو العمر المتبقي الفعلي للتسھیل)١٢التوقعات (الـ 

الشھریة لكل تعرض فردي في كل شھر حتى نھایة فترة التوقعات.  خسارة االئتمان المتوقعةفي تاریخ التقاریر المالیة، یتم تقدیر
في كل شھر. والخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض عند التعثر  ثراحتمالیة التعیتم احتساب ذلك كعملیة ضرب بسیطة لكل من

یتم خصم خسائر االئتمان المتوقعة الشھریة ھذه حتى تاریخ التقاریر المالیة، كما یعطي تجمیع خسائر االئتمان المتوقعة الشھریة  
خسائر  المتوقع لألداة إجماليمدى العمر  . تمثل خسارة االئتمان المتوقعة علىالمخصومة ھذه تقدیر لخسارة االئتمان المتوقعة

.شھر١٢شھر على أول ١٢لمدة خسارة االئتمان المتوقعةالشھریة على مدى العمر المتبقي، بینما تقتصراالئتمان المتوقعة
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المتوقعة (تابع) قیاس خسارة االئتمان 
تم شرح منھج تقدیر الفئات الرئیسیة الثالث، إحتمالیة التعثر، والتعرض عند التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر أدناه: 

احتمالیة التعثر:

تعتمد عملیة االحتساب  إن احتمالیة التعثر ھي تقدیر الحتمال التعثر عن السداد خالل فترة زمنیة معینة ویتم تقدیرھا في وقت معین.  
المقابلة   األطراف  من  مختلفة  لفئات  المصممة  التصنیف  أدوات  باستخدام  تقییمھا  ویتم  اإلحصائي،  التصنیف  نماذج  على 
والتعرضات. تعتمد ھذه النماذج اإلحصائیة على بیانات السوق (عند توفرھا)، وكذلك البیانات الداخلیة التي تشتمل على عوامل  

م تقدیر احتمالیات التعثر باألخذ في االعتبار االستحقاقات التعاقدیة للتعرضات ومعدالت الدفع المسبق المقدرة.  كمیة ونوعیة. یت
یستند التقدیر إلى الظروف الحالیة، ویتم تعدیلھ لیأخذ في االعتبار تقدیرات الظروف المستقبلیة التي سوف تؤثر على التعثر عن  

السداد.

:التعثرالخسارة الناتجة عن 

إن الخسارة الناتجة عن التعثر ھي تقدیر للخسارة الناشئة عن التعثر عن السداد. تعتمد ھذه الخسارة على الفرق بین التدفقات  
النقدیة التعاقدیة المستحقة وتلك التي یتوقع الممول الحصول علیھا، مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدیة الناتجة عن أیة ضمانات.  

في  تأخذ   مع األخذ  المستقبلیة  الضمانات  تقییم  توقعات  االعتبار  في  المضمونة  للموجودات  التعثر  عن  الناتجة  الخسارة  نماذج 
االعتبار خصومات البیع، ووقت تحقیق الضمانات، والضمانات المتقاطعة وأقدمیة المطالبات، وتكلفة تحقیق الضمانات ومعدالت  

تزام). تأخذ نماذج الخسارة الناتجة عن التعثر للموجودات غیر المضمونة في االعتبار  التعافي (أي الخروج من حالة عدم االل
وقت االسترداد ومعدالت االسترداد وأقدمیة المطالبات. تتم عملیة االحتساب على أساس التدفقات النقدیة المخصومة، حیث یتم  

خصم التدفقات النقدیة بواسطة معدل الربح الفعلي األصلي للتسھیل.

:التعرض عند التعثر

إن التعرض عند التعثر ھو تقدیر للتعرض في تاریخ التعثر المستقبلي، مع األخذ في االعتبار التغیرات المتوقعة في التعرض بعد 
یعكس نھج تاریخ التقاریر المالیة، بما في ذلك سداد المبلغ األساسي والربح، والسحوبات المتوقعة على التسھیالت الملتزم بھا.  

المسموح بھ   على مدى عمر التعرض للتمویل  الرصید القائم  التعثر التغیرات المتوقعة في  المجموعة لنمذجة التعرضات عند 
بموجب الشروط التعاقدیة الحالیة، مثل تواریخ اإلطفاء، والسداد المبكر أو المدفوعات الزائدة، والتغیرات في استخدام االلتزامات  

اءات التخفیف االئتمانیة المتخذة قبل التعثر عن السداد. تستخدم المجموعة نماذج التعرض عند التعثر التي  غیر المسحوبة وإجر
تعكس خصائص المحافظ. 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥٦

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣

المتوقعةالمعلومات المستقبلیة المدرجة في نموذج خسارة االئتمان  
تستخدم المجموعة معلومات االقتصاد الكلي المستقبلیة في قیاس خسائر االئتمان المتوقعة. یقدم خبیر االقتصاد الرئیسي لمجموعة 

بنك أبوظبي التجاري توقعات وسیناریوھات االقتصاد الكلي. 

لدیھا نماذج كما أن  حفظة من األدوات المالیة  حددت المجموعة ووثقت العوامل الرئیسیة لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل م
بالعالقات بین متغیرات االقتصاد الكلي وخسائر االئتمان. مبنیة على االقتصاد الكلي للتنبؤ

خالل السنة، غیّرت المجموعة توقعاتھا لمتغیرات االقتصاد الكلي بما یتماشى مع ظروف السوق السائدة. قامت المجموعة كذلك 
بمراجعة نماذج الخسارة الناتجة عن التعثر الخاصة بھا وإجراء التغییرات المناسبة علیھا.  

لى أساس االستثناءات وتقاریر المعلومات اإلداریة والعوائد المولدة  یتم باستمرار تقییم ومراقبة مخاطر محفظة ائتمان المجموعة ع
ربع سنویة رسمیة  أو  /عن وحدات األعمال واالئتمان. كما یتم مراقبة مخاطر االئتمان بشكل مستمر مع تقدیم تقاریر شھریة و

.عوامل الخارجیة المتغیرةللتأكد من أن اإلدارة العلیا على علم بالتغیرات في جودة ائتمان المحفظة إلى جانب ال

٢٠٢١دیسمبر  ٣١یلخص الجدول أدناه مؤشرات االقتصاد الكلي الرئیسیة المدرجة في السیناریوھات االقتصادیة المستخدمة في  
، بالنسبة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، وھي الدولة التي تعمل فیھا المجموعة، وبالتالي فھي  ٢٠٢٤إلى  ٢٠٢٢للسنوات من  

ولة التي لھا تأثیر مادي على خسائر االئتمان المتوقعة.الد

٢٠٢٢٢٠٢٣٢٠٢٤السیناریو التعریف قائمة المتغیرات الكلیة المستخدمة
٧٠٫٠٦٧٫٠٦٥٫٠العادي السیناریو

٧٢٫٥٧٥٫٠٨٠٫٠األفضلالسیناریوسعر البرمیل الواحد سعر النفط، برنت دوالر أمریكي  
٦٥٫٠٦٠٫٠٥٧٫٠األسوأ السیناریو
٤٫٩٢٫٣٢٫٠العادي السیناریو

٥٫٧٢٫٤٢٫٢األفضلالسیناریوتغیر %نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي 
١٫٩٢١٫٥١٫٢األسوأ السیناریو
٣٫٤٢٫٥٢٫٣العادي السیناریو

٣٫٨٣٫٠٢٫٥األفضلالسیناریوتغیر % نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي غیر النفطي 
٢٫٤٢٫٠١٫٥األسوأ السیناریو
٢٫٠١٫٥١٫٠العادي السیناریو

٣٫٠٣٫٥٢٫٠األفضلالسیناریو% تغیر أسعار بیع العقارات في أبوظبي 
١٫٠١٫٠٠٫٧األسوأ السیناریو
١٫٤٢٫٠١٫٥العادي السیناریو

٢٫٠٢٫٥١٫٥األفضلالسیناریو% متوسط المعدل السنوي االستھالكي التضخم 
٠٫٧٠٫٠٠٫٤األسوأ السیناریو
٤٫٠١٫٥١٫٠العادي السیناریو

٦٫٠٣٫٠٢٫٠األفضلالسیناریو% تغیر أسعار بیع العقارات في دبي 
١٫٠-٢٫٠٠٫٠األسوأ السیناریو

السداد على محافظ مختلفة من الموجودات المالیة بناًء عنتم تطویر العالقات المتوقعة بین المؤشرات الرئیسیة ومعدالت التعثر 
على تحلیل البیانات التاریخیة ألكثر من خمس سنوات.



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥٧

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣

الضمانات إدارة 
تحتفظ المجموعة بضمانات مقابل التعرضات المختلفة لمخاطر االئتمان في شكل رھن عقاري على العقارات والودائع الثابتة  
والضمانات. یتم استخدام الضمانات بشكل فّعال كأدوات للحد من المخاطر من قبل المجموعة. تتم مراقبة وتقییم جودة الضمانات 

رف إلى ضمان قابلیة استخدام الضمانات. تشمل الفئات الرئیسیة للضمانات الودائع النقدیة / الثابتة بشكل مستمر ویسعى المص
.والضمانات والممتلكات غیر المنقولة والمركبات

ناسبة یتم إجراء التقییمات المیتم إعادة تقییم الضمانات بشكل منتظم وفقاً لسیاسة االئتمان الخاصة بالمصرف. وباإلضافة إلى ذلك،  
یعمل ذلك األمر على تمكین المصرف من تقییم القیمة السوقیة العادلة  كذلك حسب طبیعة الضمان والظروف االقتصادیة العامة. 

للضمانات وضمان تغطیة المخاطر بشكل مناسب. 

التعرض لمخاطر االئتمان 
الدفتریة للموجودات المالیة. تقوم المجموعة بقیاس تعرضھا لمخاطر االئتمان بالرجوع إلى إجمالي القیمة 

، كان أقصى تعرض للمجموعة لمخاطر االئتمان قبل الضمانات المحتفظ بھا أو ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في 
التعزیزات االئتمانیة األخرى كما یلي:  

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھمإیضاحات 

١١٤٠٤٫٣٤٥٤٥٠٫٧٦١ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي 
١٢٦٫١٣٣٫٢٥٦٦٫٨١٩٫٩٥١الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 

١٣١٫٧٣٩٫٨٥٧٢٫١٥٨٫٧٣٣اإلجارة 
١٤٣٫٣٥٧٫٩٨٠٣٫٠٥٨٫١٦٦االستثمارات في األوراق المالیة 

١٨٩٤٫٥٢٠٨٤٫٨٣٧الموجودات األخرى 
١١٫٧٢٩٫٩٥٨١٢٫٥٧٢٫٤٤٨

٣٣٥٩٦٫٣٦٥٥٠٦٫٩٥٦الطارئةااللتزامات والمطلوبات 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥٨

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣

، كان التوزیع حسب القطاع الجغرافي للفئات الرئیسیة للموجودات وااللتزامات ٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 
المركزي كما یلي: المصرفوفقاً لتوجیھات 

اإلمارات العربیة 
اإلجمالي  أخرى كازاخستان المتحدة 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
الموجودات

١٫١٠٠٫٠٠٩-١٫٠١٠٫١٦١٨٩٫٨٤٨أرصدة لدى البنوك المركزیة 
٣٠٠٫٢٠٥١٫٧٠١١٠٢٫٣٢٤٤٠٤٫٢٣٠ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي 
٥٫٩٦٩٫٥٥٦-٥٫٣٠٠٫١٣٧٦٦٩٫٤١٩الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 

١٫٦٨٣٫٥٠٨٥٦٠٢٧١١٫٦٨٤٫٣٣٩اإلجارة 
٢٫٥٣٠٫٠٨٠٧٫٢٩٤٨٢٩٫٨٩٦٣٫٣٦٧٫٢٧٠االستثمارات في األوراق المالیة 

٥٨٫٩٠٩٢٦٫٢٤٠٩٫٣٧١٩٤٫٥٢٠الموجودات األخرى 

١٠٫٨٨٣٫٠٠٠٧٩٥٫٠٦٢٩٤١٫٨٦٢١٢٫٦١٩٫٩٢٤اإلجمالي 

٥٩٦٫٣٦٥-١٤٨٫١٨٣٤٤٨٫١٨٢االلتزامات والمطلوبات الطارئة 

اإلمارات العربیة 
اإلجمالي  أخرى كازاخستان المتحدة 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
الموجودات 

٩٣٦٫٨١٩-٨١١٫٠١٤١٢٥٫٨٠٥أرصدة لدى البنوك المركزیة 
٢٩٩٫٩٢٧١٫٨٢٢١٤٨٫٦٨١٤٥٠٫٤٣٠ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي 
٦٫٦٦٠٫٨٧٥-٥٫٩٢٩٫٨٤٢٧٣١٫٠٣٣الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 

٢٫٠٨٥٫١٠٩١٠٫٥٦٣٣٧٤٢٫٠٩٦٫٠٤٦اإلجارة 
٢٫٤٠٣٫٥١١٧٫٥٣٠٦٥٥٫٩٥٨٣٫٠٦٦٫٩٩٩االستثمارات في األوراق المالیة 

٤٧٫٧٨٣٣٠٫٥٦٩٦٫٤٨٥٨٤٫٨٣٧الموجودات األخرى 

١١٫٥٧٧٫١٨٦٩٠٧٫٣٢٢٨١١٫٤٩٨١٣٫٢٩٦٫٠٠٦اإلجمالي 

٥٠٦٫٩٥٦-١٨٦٫٤٦٢٣٢٠٫٤٩٤االلتزامات والمطلوبات الطارئة 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥٩

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣

، كان التوزیع حسب القطاع للفئات الرئیسیة للموجودات وااللتزامات وفقاً لتوجیھات ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و٢٠٢١دیسمبر  ٣١في  
المركزي كما یلي: المصرف

القطاع العام الحكومي 
الشركات/ 

اإلجمالي األفراد الخاص 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
١٫١٠٠٫٠٠٩- - - ١٫١٠٠٫٠٠٩أرصدة لدى البنوك المركزیة 

٤٠٤٫٢٣٠- ٤٠٤٫٢٣٠- - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي 
٦٢١٫٩٦٣٥٫٣٤٧٫٥٩٣٥٫٩٦٩٫٥٥٦- - الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 

٥٦٠١٫٦٨٣٫٧٧٩١٫٦٨٤٫٣٣٩- - اإلجارة 
٣٫٣٦٧٫٢٧٠- ١٫٦٥٥٫٠٦٤٨٦٧٫٩٤٧٨٤٤٫٢٥٩االستثمارات في األوراق المالیة 

٢٥٫٥١٥٦٫٠٥٠٧٫٢١١٥٥٫٧٤٤٩٤٫٥٢٠الموجودات األخرى 

٢٫٧٨٠٫٥٨٨٨٧٣٫٩٩٧١٫٨٧٨٫٢٢٣٧٫٠٨٧٫١١٦١٢٫٦١٩٫٩٢٤اإلجمالي 

٤٤٨٫٢٣٧١٤٨٫١٢٨٥٩٦٫٣٦٥- - االلتزامات والمطلوبات الطارئة 

القطاع العام الحكومي 
الشركات/ 

اإلجمالي األفراد الخاص 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
٩٣٦٫٨١٩- - - ٩٣٦٫٨١٩أرصدة لدى البنوك المركزیة 

٤٥٠٫٤٣٠- ٤٥٠٫٤٣٠- - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي 
٦٩٧٫٠٨٩٥٫٩٦٣٫٧٨٦٦٫٦٦٠٫٨٧٥- - الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 

١٠٫٥٦٣٢٫٠٨٥٫٤٨٣٢٫٠٩٦٫٠٤٦- - اإلجارة 
٣٫٠٦٦٫٩٩٩- ١٫٧٨٣٫٣٦٠٥٣١٫١٩٧٧٥٢٫٤٤٢االستثمارات في األوراق المالیة 

١٩٫٦٢٥٣٫٢٣١٤٠٫٦٩١٢١٫٢٩٠٨٤٫٨٣٧الموجودات األخرى 

٢٫٧٣٩٫٨٠٤٥٣٤٫٤٢٨١٫٩٥١٫٢١٥٨٫٠٧٠٫٥٥٩١٣٫٢٩٦٫٠٠٦اإلجمالي 

٣٧١٫٤٣٩١٣٥٫٥١٧٥٠٦٫٩٥٦- - االلتزامات والمطلوبات الطارئة 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦٠

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣

المالیة الجودة االئتمانیة لكل فئة من فئات الموجودات 
تّفرق أنظمة وعملیات تقییم مخاطر االئتمان لدى المجموعة بین حاالت التعرض إلبراز تلك التعرضات ذات عوامل مخاطر أكبر  
وأكثر حّدة للخسائر، ویتم إعداد التقاریر المالیة للجودة االئتمانیة للموجودات المالیة من قبل المجموعة باستخدام تقییمات ائتمانیة 

داخلیة. 

٢٠٢١دیسمبر ٣١

١المرحلة 
خسارة االئتمان  
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  -لألداة   
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الشركات - الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 
٦١٨٫٨٢٣- - ٦١٨٫٨٢٣) ٧–١عاملة (الدرجات بین 

٢٦٫٢٤٧٢٦٫٢٤٧- - ) ١٠–٨(الدرجات بین متعثرة 

٢٦٫٢٤٧٦٤٥٫٠٧٠- ٦١٨٫٨٢٣الشركات - إجمالي الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 

األفراد - الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 
٥٫٤٧٠٫٣١٧- ٥٫٣٧٩٫٦١٦٩٠٫٧٠١) ٧–١عاملة (الدرجات بین 

١٧٫٨٦٩١٧٫٨٦٩- - ) ١٠–٨متعثرة (الدرجات بین 

٥٫٣٧٩٫٦١٦٩٠٫٧٠١١٧٫٨٦٩٥٫٤٨٨٫١٨٦األفراد – إجمالي الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 

٥٫٩٩٨٫٤٣٩٩٠٫٧٠١٤٤٫١١٦٦٫١٣٣٫٢٥٦إجمالي الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  

) ١٦٣٫٧٠٠() ٣٥٫٤٢٢() ٩٫٧٠٩() ١١٨٫٥٦٩(االنخفاض في القیمة مخصص 

٥٫٨٧٩٫٨٧٠٨٠٫٩٩٢٨٫٦٩٤٥٫٩٦٩٫٥٥٦إجمالي القیمة الدفتریة 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١المرحلة  
خسارة االئتمان  

١٢المتوقعة لمدة 
شھر 

٢المرحلة  
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة   

غیر منخفضة  -
القیمة االئتمانیة  

٣المرحلة  
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

منخفضة القیمة  –
اإلجمالي االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الشركات -أنشطة التمویل اإلسالمي  الذمم المدینة من  
٦٦٥٫٥٠٠- ٦٤٤٫٨٥٧٢٠٫٦٤٣) ٧–١عاملة (الدرجات بین 

٣٦٫٩٩١٣٦٫٩٩١- - ) ١٠–٨متعثرة (الدرجات بین 

٦٤٤٫٨٥٧٢٠٫٦٤٣٣٦٫٩٩١٧٠٢٫٤٩١الشركات - إجمالي الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 

األفراد -المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  الذمم 
٦٫٠٨٦٫٤٩٨- ٥٫٩٦٤٫٥٥٣١٢١٫٩٤٥) ٧–١عاملة (الدرجات بین 

٣٠٫٩٦٢٣٠٫٩٦٢- - ) ١٠–٨متعثرة (الدرجات بین 

٥٫٩٦٤٫٥٥٣١٢١٫٩٤٥٣٠٫٩٦٢٦٫١١٧٫٤٦٠األفراد – إجمالي الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 

٦٫٦٠٩٫٤١٠١٤٢٫٥٨٨٦٧٫٩٥٣٦٫٨١٩٫٩٥١إجمالي الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  

) ١٥٩٫٠٧٦() ٢٤٫٧١٧() ٨٫٦٨٨() ١٢٥٫٦٧١(مخصص االنخفاض في القیمة 

٦٫٤٨٣٫٧٣٩١٣٣٫٩٠٠٤٣٫٢٣٦٦٫٦٦٠٫٨٧٥إجمالي القیمة الدفتریة 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦١

المخاطر المالیة (تابع) إدارة ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣

٢٠٢١دیسمبر ٣١

١المرحلة 
خسارة االئتمان  
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  -لألداة   
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الشركات –اإلجارة 
- - - - ) ٧–١عاملة (الدرجات بین 

٥٦٦٥٦٦- - ) ١٠–٨متعثرة (الدرجات بین 

٥٦٦٥٦٦- - الشركات – إجمالي اإلجارة 

األفراد–اإلجارة 
١٫٦٣٣٫٢١٦- ١٫٤٧٢٫١٣١١٦١٫٠٨٥) ٧–١عاملة (الدرجات بین 

١٠٦٫٠٧٥١٠٦٫٠٧٥- - ) ١٠–٨متعثرة (الدرجات بین 

١٫٤٧٢٫١٣١١٦١٫٠٨٥١٠٦٫٠٧٥١٫٧٣٩٫٢٩١األفراد – إجمالي اإلجارة 

١٫٤٧٢٫١٣١١٦١٫٠٨٥١٠٦٫٦٤١١٫٧٣٩٫٨٥٧إجمالي اإلجارة  

) ٥٥٫٥١٨() ٣٩٫١٠٢() ١٥٫٣٨٤() ١٫٠٣٢(مخصص االنخفاض في القیمة 

١٫٤٧١٫٠٩٩١٤٥٫٧٠١٦٧٫٥٣٩١٫٦٨٤٫٣٣٩إجمالي القیمة الدفتریة 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١المرحلة  
خسارة االئتمان  

١٢المتوقعة لمدة 
شھر 

٢المرحلة  
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة   

غیر منخفضة  -
القیمة االئتمانیة  

٣المرحلة  
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

منخفضة القیمة  –
اإلجمالي االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الشركات – اإلجارة 
١٠٫٥٦٣- - ١٠٫٥٦٣) ٧–١عاملة (الدرجات بین 

- - - - ) ١٠–٨متعثرة (الدرجات بین 

١٠٫٥٦٣- - ١٠٫٥٦٣الشركات – إجمالي اإلجارة 

األفراد – اإلجارة 
١٫٩٥٩٫٤٢٥- ١٫٧٨٢٫٣٠١١٧٧٫١٢٤) ٧–١عاملة (الدرجات بین 

١٨٨٫٧٤٥١٨٨٫٧٤٥- - ) ١٠–٨متعثرة (الدرجات بین 

١٫٧٨٢٫٣٠١١٧٧٫١٢٤١٨٨٫٧٤٥٢٫١٤٨٫١٧٠األفراد – إجمالي اإلجارة 

١٫٧٩٢٫٨٦٤١٧٧٫١٢٤١٨٨٫٧٤٥٢٫١٥٨٫٧٣٣إجمالي اإلجارة  

) ٦٢٫٦٨٧() ٤٧٫١٦٨() ١٠٫١٢٢() ٥٫٣٩٧(مخصص االنخفاض في القیمة 

١٫٧٨٧٫٤٦٧١٦٧٫٠٠٢١٤١٫٥٧٧٢٫٠٩٦٫٠٤٦إجمالي القیمة الدفتریة 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦٢

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣

٢٠٢١دیسمبر ٣١

١المرحلة 
خسارة االئتمان  
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  -لألداة   
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

األوراق المالیة االستثمارات في 
٣٫٣٥٧٫٩٨٠- - ٣٫٣٥٧٫٩٨٠) ٧–١عاملة (الدرجات بین 

- - - - ) ١٠–٨متعثرة (الدرجات بین 

٣٫٣٥٧٫٩٨٠- - ٣٫٣٥٧٫٩٨٠إجمالي االستثمارات 

- - - - مخصص االنخفاض في القیمة 

٣٫٣٥٧٫٩٨٠- - ٣٫٣٥٧٫٩٨٠إجمالي القیمة الدفتریة 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١المرحلة  
خسارة االئتمان  

١٢المتوقعة لمدة 
شھر 

٢المرحلة  
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة   

غیر منخفضة  -
القیمة االئتمانیة  

٣المرحلة  
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

منخفضة القیمة  –
اإلجمالي االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

األوراق المالیة االستثمارات في  
٣٫٠٥٨٫١٦٦- - ٣٫٠٥٨٫١٦٦) ٧–١عاملة (الدرجات بین 

- - - - ) ١٠–٨متعثرة (الدرجات بین 

٣٫٠٥٨٫١٦٦- - ٣٫٠٥٨٫١٦٦إجمالي االستثمارات 

- - - - مخصص االنخفاض في القیمة 

٣٫٠٥٨٫١٦٦- - ٣٫٠٥٨٫١٦٦إجمالي القیمة الدفتریة 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦٣

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣

فیما یلي حركة إجمالي التعرض: 

١المرحلة 
خسارة االئتمان  
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  -لألداة   
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

البنوك ودائع وأرصدة مستحقة من 
٤٥٠٫٧٦١- - ٢٠٢١٤٥٠٫٧٦١ینایر ١الرصید كما في 

التحویالت: 
) ٤٣٫١٩٢(- - ) ٤٣٫١٩٢(تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة  

- - - - موجودات مالیة جدیدة تم تولیدھا / شراؤھا 
) ٣٫٢٢٤(- - ) ٣٫٢٢٤(موجودات مالیة مستبعدة 

٤٠٤٫٣٤٥- - ٢٠٢١٤٠٤٫٣٤٥دیسمبر ٣١الرصید كما في 

١المرحلة 
خسارة االئتمان  
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  - لألداة 
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

البنوك ودائع وأرصدة مستحقة من 
٢٫٥٢١٫١٥٦- - ٢٠٢٠٢٫٥٢١٫١٥٦ینایر ١الرصید كما في 

التحویالت: 
) ٥٥٫٣٩٥(- - ) ٥٥٫٣٩٥(تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة  

٣٠٠٫٠٠٠- - ٣٠٠٫٠٠٠لیة جدیدة تم إنشاؤھا / شراؤھا اموجودات م
) ٢٫٣١٥٫٠٠٠(- - ) ٢٫٣١٥٫٠٠٠(موجودات مالیة مستبعدة 

٤٥٠٫٧٦١- - ٢٠٢٠٤٥٠٫٧٦١دیسمبر ٣١الرصید كما في 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦٤

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣

١المرحلة 
خسارة االئتمان  
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  -لألداة   
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  
٢٠٢١٦٫٦٠٩٫٤١٠١٤٢٫٥٨٨٦٧٫٩٥٣٦٫٨١٩٫٩٥١ینایر ١الرصید كما في 

التحویالت: 
- - ٥٨٫١٩٨) ٥٨٫١٩٨(٢إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة 
- ١٣٫٨٤٤- ) ١٣٫٨٤٤(٣إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة 
- - ) ٦٩٫٥٤١(١٦٩٫٥٤١إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة 
- ٣٫٨٩٨) ٣٫٨٩٨(- ٣إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة 
- ) ١٫٣٦٩(١٫٣٦٩- ٢إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة 
- - - - ١إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة 

) ٤٣٨٫١٥٣(٢٦٫٤٩٦) ٨٫٠٥٩() ٤٥٦٫٥٩٠(تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 
١٫١٨٩٫٥٦٤٢٫٧١٨١٫٢٦١١٫١٩٣٫٥٤٣موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا 

) ١٫٣٨٩٫٨٣٣() ١٦٫٠٥٦() ٣٢٫٦٣٣() ١٫٣٤١٫١٤٤(موجودات مالیة مستبعدة 
) ٥٢٫٢٥٢() ٥١٫٩١١() ٤١() ٣٠٠(مشطوبات وتعدیالت أخرى 

٢٠٢١٥٫٩٩٨٫٤٣٩٩٠٫٧٠١٤٤٫١١٦٦٫١٣٣٫٢٥٦دیسمبر ٣١الرصید كما في 

١المرحلة 
خسارة االئتمان  
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  -لألداة   
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  
٢٠٢٠٧٫٣٣٢٫٧٧٥٢١١٫٦٥٤٩٣٫٠٣١٧٫٦٣٧٫٤٦٠ینایر ١الرصید كما في 

التحویالت: 
- - ٢٩٫٨٧٤) ٢٩٫٨٧٤(٢إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة 
- ٣٨٫٨٩٧- ) ٣٨٫٨٩٧(٣إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة 
- - ) ٧٫٢٠٢(١٧٫٢٠٢إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة 
- ٨٤٧) ٨٤٧(- ٣إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة 
- ) ٤٢١(٤٢١- ٢إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة 
- ) ١١٠(- ١١١٠إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة 

) ٥١٧٫٠٣٧(١١٤٫٦٦٢) ٤٧٫٣٥١() ٥٨٤٫٣٤٨(تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 
٦٩٥٫٩٤٠١٦٫٢٥٦٢٢٢٧١٢٫٤١٨موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا 

) ٨٧٤٫٩٧٩() ٤٣٫٨١٩() ٦٠٫١٩٠() ٧٧٠٫٩٧٠(موجودات مالیة مستبعدة 
) ١٣٧٫٩١١() ١٣٥٫٣٥٦() ٢٧() ٢٫٥٢٨(مشطوبات وتعدیالت أخرى 

٢٠٢٠٦٫٦٠٩٫٤١٠١٤٢٫٥٨٨٦٧٫٩٥٣٦٫٨١٩٫٩٥١دیسمبر ٣١الرصید كما في 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦٥

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣

١المرحلة 
خسارة االئتمان  
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  -لألداة   
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

اإلجارة
٢٠٢١١٫٧٩٢٫٨٦٤١٧٧٫١٢٤١٨٨٫٧٤٥٢٫١٥٨٫٧٣٣ینایر ١كما في الرصید 

التحویالت: 
- - ٣٨٫٧٣٧) ٣٨٫٧٣٧(٢إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة 
- ٥٫١٣١- ) ٥٫١٣١(٣إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة 
- - ) ٣٩٫١٠٧(١٣٩٫١٠٧إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة 

- ١٩٫٤٢٨) ١٩٫٤٢٨(- ٣إلى المرحلة ٢المرحلة تحویل من  
- ) ٣٠٫٣٥٢(٣٠٫٣٥٢- ٢إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة 
- - - - ١إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة 

) ١١٦٫٠٦٣() ٢٫٩٢٧() ٩٫٧١٢() ١٠٣٫٤٢٤(تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 
٧٧٫٢٨٩- ٧٠٫٦٢٥٦٫٦٦٤موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا 

) ٣٤٨٫٩٢١() ٤٢٫٢٠٣() ٢٣٫٥٤٥() ٢٨٣٫١٧٣(موجودات مالیة مستبعدة 
) ٣١٫١٨١() ٣١٫١٨١(- - مشطوبات وتعدیالت أخرى 

٢٠٢١١٫٤٧٢٫١٣١١٦١٫٠٨٥١٠٦٫٦٤١١٫٧٣٩٫٨٥٧دیسمبر ٣١الرصید كما في 

١المرحلة 
خسارة االئتمان  
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  -لألداة   
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

اإلجارة
٢٠٢٠٢٫٢٩٢٫٢١٤٢٢٣٫٣٥٢١٧٣٫٢٤٤٢٫٦٨٨٫٨١٠ینایر ١الرصید كما في 

التحویالت: 
- - ٦٫٨٣٦) ٦٫٨٣٦(٢إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة 
- ١٫٤١٩- ) ١٫٤١٩(٣إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة 
- - ) ٢٫٤٠٧(١٢٫٤٠٧إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة 
- ١٫٢١٢) ١٫٢١٢(- ٣إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة 
- ) ٣٩٦(٣٩٦- ٢إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة 
- - - - ١إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة 

) ١٤١٫٤٦٣(٥٧٫٢٥٣) ٥٠٫١٤٢() ١٤٨٫٥٧٤(تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 
١٩٫٣٠٤٣٨٫١٢٥١٫٦٦١٥٩٫٠٩٠إنشاؤھا/ شراؤھا موجودات مالیة جدیدة تم 
) ٤٣٨٫٠٠٢() ٣٥٫٩٤٧() ٣٧٫٨٢٤() ٣٦٤٫٢٣١(موجودات مالیة مستبعدة 

) ٩٫٧٠٢() ٩٫٧٠١(- ) ١(مشطوبات وتعدیالت أخرى 

٢٠٢٠١٫٧٩٢٫٨٦٤١٧٧٫١٢٤١٨٨٫٧٤٥٢٫١٥٨٫٧٣٣دیسمبر ٣١الرصید كما في 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦٦

المالیة (تابع) إدارة المخاطر ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣

١المرحلة 
خسارة االئتمان  
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  -لألداة   
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

االستثمارات في األوراق المالیة  
٣٫٠٥٨٫١٦٦- - ٢٠٢١٣٫٠٥٨٫١٦٦ینایر ١الرصید كما في 

التحویالت: 
) ١٥٥٫٤٢٧(- - ) ١٥٥٫٤٢٧(تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 

٥٥١٫٠٥٨- - ٥٥١٫٠٥٨موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا 
) ٩٥٫٨١٧(- - ) ٩٥٫٨١٧(موجودات مالیة مستبعدة 

٣٫٣٥٧٫٩٨٠- - ٢٠٢١٣٫٣٥٧٫٩٨٠دیسمبر ٣١الرصید كما في 

١المرحلة 
خسارة االئتمان  
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  -لألداة   
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

األوراق المالیة االستثمارات في 
٣٫٣٣٨٫٣٦٥- - ٢٠٢٠٣٫٣٣٨٫٣٦٥ینایر ١الرصید كما في 

التحویالت: 
٢٧٨٫٠٥٢- - ٢٧٨٫٠٥٢تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 

٣٧٫٠٢٧- - ٣٧٫٠٢٧موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا 
) ٥٩٥٫٢٧٨(- - ) ٥٩٥٫٢٧٨(موجودات مالیة مستبعدة 

- - - - مشطوبات وتعدیالت أخرى 

٣٫٠٥٨٫١٦٦- - ٢٠٢٠٣٫٠٥٨٫١٦٦دیسمبر ٣١الرصید كما في 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦٧

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

االئتمان (تابع) إدارة مخاطر ٥٫٣
إن الحركة في مخصصات االنخفاض في القیمة ھي كما یلي: 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١

١المرحلة 
خسارة االئتمان 

١٢المتوقعة لمدة 
شھر 

٢المرحلة 
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع لألداة  

غیر منخفضة  – 
القیمة االئتمانیة 

٣المرحلة 
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع لألداة  

منخفضة القیمة – 
اإلجمالي االئتمانیة 

١المرحلة  
خسارة االئتمان 

١٢المتوقعة لمدة  
شھر

٢المرحلة  
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

غیر منخفضة  – 
القیمة االئتمانیة

٣المرحلة  
خسارة االئتمان 

لمتوقعة على مدى  ا
العمر المتوقع لألداة  

منخفضة القیمة  – 
اإلجمالي االئتمانیة

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك، صافي 

٨٣٨--٣٣١٨٣٨--٣٣١في بدایة السنة
مخصصات االنخفاض في القیمة التي تم تكوینھا خالل السنة، 

صافي
)٤٦٤(--)٤٦٤() ٢١٦(--) ٢١٦(

) ٤٣(--) ٤٣(----مشطوبات، استرداد مبالغ وأخرى 

٣٣١--١١٥٣٣١--١١٥في نھایة السنة 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١

١المرحلة 
خسارة االئتمان 

١٢المتوقعة لمدة 
شھر 

٢المرحلة 
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع لألداة  

غیر منخفضة  – 
القیمة االئتمانیة 

٣المرحلة 
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع لألداة  

منخفضة القیمة – 
اإلجمالي االئتمانیة 

١المرحلة  
االئتمان خسارة

١٢المتوقعة لمدة  
شھر

٢المرحلة  
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

غیر منخفضة  – 
القیمة االئتمانیة

٣المرحلة  
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

منخفضة القیمة  – 
اإلجمالي االئتمانیة

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي

١٢٥٫٦٧١٨٫٦٨٨٢٤٫٧١٧١٥٩٫٠٧٦١٠٦٫٩٩٨٢١٫٠٨٥٨١٫٦٤٤٢٠٩٫٧٢٧في بدایة السنة
٧٨٫٤٤٣٩٤٫٧٩٣) ١٠٫٦٧٢(٩٠٧١٫٣٠٨٥٤٫٥٩٣٥٦٫٨٠٨٢٧٫٠٢٢مخصصات االنخفاض في القیمة التي تم تكوینھا خالل السنة

) ١٣٥٫٧٤٦() ١٣٥٫٣٧٠() ٨٣()٢٩٣() ٤٣٫٩٢٥() ٤٣٫٨٨٨() ١٥() ٢٢(مشطوبات، استرداد مبالغ وأخرى 
)٩٫٦٩٨(-)١٫٦٤٢()٨٫٠٥٦() ٨٫٢٥٩(-) ٢٧٢() ٧٫٩٨٧(عكس من إعادة التفاوض بشأن تمویالت 

١١٨٫٥٦٩٩٫٧٠٩٣٥٫٤٢٢١٦٣٫٧٠٠١٢٥٫٦٧١٨٫٦٨٨٢٤٫٧١٧١٥٩٫٠٧٦في نھایة السنة 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦٨

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣
إن الحركة في مخصصات االنخفاض في القیمة ھي كما یلي: 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١

١المرحلة 
خسارة االئتمان 

١٢المتوقعة لمدة 
شھر 

٢المرحلة 
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع لألداة  

غیر منخفضة  – 
القیمة االئتمانیة 

٣المرحلة 
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع لألداة  

منخفضة القیمة – 
اإلجمالي االئتمانیة 

١المرحلة  
خسارة االئتمان 

١٢المتوقعة لمدة  
شھر

٢المرحلة  
االئتمان خسارة 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

غیر منخفضة  – 
القیمة االئتمانیة

٣المرحلة  
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

منخفضة القیمة  – 
اإلجمالي االئتمانیة

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
اإلجارة 

٥٫٣٩٧١٠٫١٢٢٤٧٫١٦٨٦٢٫٦٨٧٢٠٫٣٠٣٢٩٫٥٦١٦٦٫٠٩٤١١٥٫٩٥٨في بدایة السنة
مخصصات االنخفاض في القیمة التي تم تكوینھا خالل السنة، 

) ٤٣٫٥٦٩()٩٫٢٢٥() ١٩٫٤٣٩() ١٤٫٩٠٥(٥٫٢٦٢٢٣٫١١٥٢٤٫٠١٢) ٤٫٣٦٥(صافي
)٩٫٧٠٢()٩٫٧٠١(-)١() ٣١٫١٨١() ٣١٫١٨١(--مشطوبات، استرداد مبالغ وأخرى 

١٫٠٣٢١٥٫٣٨٤٣٩٫١٠٢٥٥٫٥١٨٥٫٣٩٧١٠٫١٢٢٤٧٫١٦٨٦٢٫٦٨٧في نھایة السنة 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١

١المرحلة 
خسارة االئتمان 

١٢المتوقعة لمدة 
شھر 

٢المرحلة 
خسارة االئتمان 

مدى المتوقعة على 
العمر المتوقع لألداة  

غیر منخفضة  – 
القیمة االئتمانیة 

٣المرحلة 
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع لألداة  

منخفضة القیمة – 
اإلجمالي االئتمانیة 

١المرحلة  
خسارة االئتمان 

١٢المتوقعة لمدة  
شھر

٢المرحلة  
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى  
المتوقع لألداة  العمر 

غیر منخفضة  – 
القیمة االئتمانیة

٣المرحلة  
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

منخفضة القیمة  – 
اإلجمالي االئتمانیة

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
المالیةاالستثمارات في األوراق 

٢٫٢٩٢--٢٫٩٨١٢٫٢٩٢--٢٫٩٨١في بدایة السنة
مخصصات االنخفاض في القیمة التي تم تكوینھا خالل السنة، 

٦٨٩--٦٨٩) ١٫٢٦٧(--) ١٫٢٦٧(صافي
--------مشطوبات، استرداد مبالغ وأخرى 

٢٫٩٨١--١٫٧١٤٢٫٩٨١--١٫٧١٤في نھایة السنة 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦٩

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣
إن الحركة في مخصصات االنخفاض في القیمة ھي كما یلي: 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١

١المرحلة 
خسارة االئتمان 

١٢المتوقعة لمدة 
شھر 

٢المرحلة 
االئتمان خسارة 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع لألداة  

غیر منخفضة  – 
القیمة االئتمانیة 

٣المرحلة 
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع لألداة  

منخفضة القیمة – 
اإلجمالي االئتمانیة 

١المرحلة  
خسارة االئتمان 

١٢المتوقعة لمدة  
شھر

٢المرحلة  
خسارة االئتمان 

ة على مدى  المتوقع
العمر المتوقع لألداة  

غیر منخفضة  – 
القیمة االئتمانیة

٣المرحلة  
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

منخفضة القیمة  – 
اإلجمالي االئتمانیة

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

المطلوبات األخرى 
٤٧٤١٫٦٧١٨٫٣٥٠١٠٫٤٩٥٢٤٩١٫٦٤٨٩٫١٨٥١١٫٠٨٢في بدایة السنة

٣٠٨٢٤٨٩٤٢١) ٣٤٧(-١٢) ٣٥٩(مخصصات االنخفاض في القیمة التي تم تكوینھا خالل السنة
)١٫٠٠٨()٩٢٤()١() ٨٣() ١٠٫٠٩٩() ٨٫٣٥٠() ١٫٦٧١() ٧٨(مشطوبات، استرداد مبالغ وأخرى 

٤٩٤٧٤١٫٦٧١٨٫٣٥٠١٠٫٤٩٥-٣٧١٢في نھایة السنة 

ألف درھم).١٠٫٤٩٥: ٢٠٢٠ألف درھم (٤٩، بلغت قیمة التعرضات غیر الممولة ما قیمتھ ٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٧٠

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣

إن الحركة في مخصصات االنخفاض في القیمة ھي كما یلي: 

١المرحلة 
خسارة االئتمان  
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  -لألداة   
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

المستحقة من البنوك الودائع واألرصدة 
٣٣١- - ٢٠٢١٣٣١ینایر ١الرصید كما في 

التحویالت: 
) ٢٢٠(- - ) ٢٢٠(تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 

١٢- - ١٢موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا 
) ٨(- - ) ٨(موجودات مالیة مستبعدة 

) ٢١٦(- - ) ٢١٦(المحمل للسنة إجمالي (المحرر) / 

) ٢١٦(- - ) ٢١٦(صافي (المحرر) / المحمل للسنة 

- - - - مشطوبات وتعدیالت أخرى 

١١٥- - ٢٠٢١١١٥دیسمبر ٣١الرصید كما في 

١المرحلة 
خسارة االئتمان  
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  -لألداة   
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

المستحقة من البنوك الودائع واألرصدة 
٨٣٨- - ٢٠٢٠٨٣٨ینایر ١الرصید كما في 

التحویالت: 
) ٤٢٨(- - ) ٤٢٨(تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 

موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا 
) ٣٦(- - ) ٣٦(موجودات مالیة مستبعدة 

) ٤٦٤(- - ) ٤٦٤(للسنة صافي (المحرر) / المحمل 

) ٤٣(- - ) ٤٣(مشطوبات وتعدیالت أخرى 

٣٣١- - ٢٠٢٠٣٣١دیسمبر ٣١الرصید كما في 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٧١

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣

١المرحلة 
خسارة االئتمان  
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  -لألداة   
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  
٢٠٢١١٢٥٫٦٧١٨٫٦٨٨٢٤٫٧١٧١٥٩٫٠٧٦ینایر ١الرصید كما في 

التحویالت: 
- - ٧٥٧) ٧٥٧(٢إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة 
- ١٥٧- ) ١٥٧(٣إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة 
- - ) ٤٩١(١٤٩١المرحلة إلى  ٢تحویل من المرحلة 
- ٢٤٧) ٢٤٧(- ٣إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة 
- ) ٧٢٣(٧٢٣- ٢إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة 
- - - - ١إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة 

١٧٩٢٫٦٣٧٥٨٫٣٨٤٦١٫٢٠٠تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 
٧٫٦٥٦٢٦٣١٫١٢٧٩٫٠٤٦شراؤھا مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ موجودات  

) ١٣٫٤٣٨() ٤٫٥٩٩() ٢٫٣٣٤() ٦٫٥٠٥(موجودات مالیة مستبعدة 

٩٠٧١٫٣٠٨٥٤٫٥٩٣٥٦٫٨٠٨إجمالي المحمل للسنة 

) ٦٣٫٢٣٤() ٦٣٫٢٣٤(- - المبالغ المستردة 
) ٦٫٤٢٦() ٨٫٦٤١(٩٠٧١٫٣٠٨صافي المحمل للسنة 

) ٨٫٢٥٩(- ) ٢٧٢() ٧٫٩٨٧(التفاوض بشأن تمویالت عكس من إعادة 
) ٤٣٫٩٢٥() ٤٣٫٨٨٨() ١٥() ٢٢(مشطوبات وتعدیالت أخرى 

٢٠٢١١١٨٫٥٦٩٩٫٧٠٩٣٥٫٤٢٢١٦٣٫٧٠٠دیسمبر ٣١الرصید كما في 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٧٢

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣

١المرحلة 
خسارة االئتمان  
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  -لألداة   
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  
٢٠٢٠١٠٦٫٩٩٨٢١٫٠٨٥٨١٫٦٤٤٢٠٩٫٧٢٧ینایر ١الرصید كما في 

التحویالت: 
- - ١٫٥٦١) ١٫٥٦١(٢إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة 
- ١٤٫٢٥٦- ) ١٤٫٢٥٦(٣إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة 
- - ) ٤٫٤٩٧(١٤٫٤٩٧إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة 
- ٥٫٢٠٣) ٥٫٢٠٣(- ٣إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة 
- ) ٢٫٩٤٦(٢٫٩٤٦- ٢المرحلة إلى  ٣تحویل من المرحلة 
- ) ٨٥٦(- ١٨٥٦إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة 

٩٨٫٩٢١٦١٫٨٧٩) ٢٫٠٣٥() ٣٥٫٠٠٧(تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 
٨٥٫١٨٤٢٫٦٤٠١٨٣٨٨٫٠٠٧مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا موجودات  

) ٥٥٫٠٩٣() ٣٦٫٣١٨() ٦٫٠٨٤() ١٢٫٦٩١(موجودات مالیة مستبعدة 

٧٨٫٤٤٣٩٤٫٧٩٣) ١٠٫٦٧٢(٢٧٫٠٢٢إجمالي المحمل للسنة 

) ٤١٫٩٠٦() ٤١٫٩٠٦(- - المبالغ المستردة 
٣٦٫٥٣٧٥٢٫٨٨٧) ١٠٫٦٧٢(٢٧٫٠٢٢صافي المحمل للسنة 

) ٩٫٦٩٨(- ) ١٫٦٤٢() ٨٫٠٥٦(عكس من إعادة التفاوض بشأن تمویالت 
) ١٣٥٫٧٤٦() ١٣٥٫٣٧٠() ٨٣() ٢٩٣(مشطوبات وتعدیالت أخرى 

٢٠٢٠١٢٥٫٦٧١٨٫٦٨٨٢٤٫٧١٧١٥٩٫٠٧٦دیسمبر ٣١الرصید كما في 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٧٣

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣

١المرحلة 
خسارة االئتمان  
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  -لألداة   
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

اإلجارة
٢٠٢١٥٫٣٩٧١٠٫١٢٢٤٧٫١٦٨٦٢٫٦٨٧ینایر ١كما في الرصید 

التحویالت: 
- - ١١٧) ١١٧(٢إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة 
- ١٦- ) ١٦(٣إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة 
- - ) ٣٤٥(١٣٤٥إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة 
- ١٫٢٨٤) ١٫٢٨٤(- ٣إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة 
- ) ٢٫٥٢٩(٢٫٥٢٩- ٢إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة 

٤٫١١٠٣٠٫٥٠٩٣٠٫٨٤٥) ٣٫٧٧٤(تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 
٥٥١٫٢٠٧٦١٫٢٦٨مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا موجودات  

) ٨٫١٠١() ٦٫١٧١() ١٫٠٧٢() ٨٥٨(موجودات مالیة مستبعدة 

٥٫٢٦٢٢٣٫١١٥٢٤٫٠١٢) ٤٫٣٦٥(المحمل / (المحرر) للسنة إجمالي 

٥٫٢٦٢٢٣٫١١٥٢٤٫٠١٢) ٤٫٣٦٥(صافي المحمل / (المحرر) للسنة 

) ٣١٫١٨١() ٣١٫١٨١(- - مشطوبات وتعدیالت أخرى 

٢٠٢١١٫٠٣٢١٥٫٣٨٤٣٩٫١٠٢٥٥٫٥١٨دیسمبر ٣١الرصید كما في 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٧٤

المخاطر المالیة (تابع) إدارة ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣

١المرحلة 
خسارة االئتمان  
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  -لألداة   
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

اإلجارة
٢٠٢٠٢٠٫٣٠٣٢٩٫٥٦١٦٦٫٠٩٤١١٥٫٩٥٨ینایر ١كما في الرصید 

التحویالت: 
- - ٢٫٢٨٧) ٢٫٢٨٧(٢إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة 
- ١٫١٠٥- ) ١٫١٠٥(٣إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة 
- - ) ٧٫٨٥٥(١٧٫٨٥٥إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة 

- ٤٦٨) ٤٦٨(- ٣إلى المرحلة ٢المرحلة تحویل من  
- ) ٥٫٧٤٨(٥٫٧٤٨- ٢إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة 

) ٢٤٫٨٥٦(٦٫٣٨٥) ١٤٫٨٧٥() ١٦٫٣٦٦(تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 
٦٥٨٩٣٣٩٦١مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا موجودات  

) ١٩٫٦٧٤() ١١٫٤٣٨() ٥٫١٦٩() ٣٫٠٦٧(موجودات مالیة مستبعدة 

) ٤٣٫٥٦٩() ٩٫٢٢٥() ١٩٫٤٣٩() ١٤٫٩٠٥(إجمالي المحمل / (المحرر) للسنة 

) ٤٣٫٥٦٩() ٩٫٢٢٥() ١٩٫٤٣٩() ١٤٫٩٠٥(صافي المحمل / (المحرر) للسنة 

) ٩٫٧٠٢() ٩٫٧٠١(- ) ١(مشطوبات وتعدیالت أخرى 

٢٠٢٠٥٫٣٩٧١٠٫١٢٢٤٧٫١٦٨٦٢٫٦٨٧دیسمبر ٣١الرصید كما في 

١المرحلة 
خسارة االئتمان  
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  -لألداة   
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

االستثمارات في األوراق المالیة  
٢٫٩٨١- - ٢٠٢١٢٫٩٨١ینایر ١الرصید كما في 

التحویالت: 
) ١٫٥٠٧(- - ) ١٫٥٠٧(تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 

٢٤٨- - ٢٤٨مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا موجودات  
) ٨(- - ) ٨(موجودات مالیة مستبعدة 

) ١٫٢٦٧(- - ) ١٫٢٦٧(إجمالي (المحرر) / المحمل للسنة 

) ١٫٢٦٧(- - ) ١٫٢٦٧(صافي (المحرر) / المحمل للسنة 

١٫٧١٤- - ٢٠٢١١٫٧١٤دیسمبر ٣١الرصید كما في 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٧٥

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣

١المرحلة 
االئتمان  خسارة 

١٢المتوقعة لمدة 
شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  -لألداة   
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

االستثمارات في األوراق المالیة  
٢٫٢٩٢- - ٢٠٢٠٢٫٢٩٢ینایر ١الرصید كما في 

التحویالت: 
١إلى المرحلة ٢المرحلة تحویل من  

٨٩٩- - ٨٩٩تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 
٧- - ٧مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا موجودات  

) ٢١٧(- - ) ٢١٧(موجودات مالیة مستبعدة 

٦٨٩- - ٦٨٩صافي (المحرر) / المحمل للسنة 

٢٫٩٨١- - ٢٠٢٠٢٫٩٨١دیسمبر ٣١الرصید كما في 

١المرحلة 
خسارة االئتمان  
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  -لألداة   
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

المطلوبات األخرى 
٢٠٢١٤٧٤١٫٦٧١٨٫٣٥٠١٠٫٤٩٥ینایر ١الرصید كما في 

التحویالت: 
- - ٣٣) ٣٣(٢إلى المرحلة ١المرحلة تحویل من  

) ٣٧(- ) ٢١() ١٦(تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 
١- - ١مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا موجودات  

) ٣١١(- - ) ٣٣١(موجودات مالیة مستبعدة 

) ٣٤٧(- ١٢) ٣٥٩(صافي (المحرر) / المحمل للسنة 

) ١٠٫٠٩٩() ٨٫٣٥٠() ١٫٦٧١() ٧٨(مشطوبات وتعدیالت أخرى 

٤٩- ٢٠٢١٣٧١٢دیسمبر ٣١الرصید كما في 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٧٦

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣

١المرحلة 
خسارة االئتمان  
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

غیر  -لألداة   
منخفضة القیمة  

االئتمانیة  

٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع  

منخفضة  –لألداة 
اإلجمالي القیمة االئتمانیة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

المطلوبات األخرى 
٢٠٢٠٢٤٩١٫٦٤٨٩٫١٨٥١١٫٠٨٢ینایر ١الرصید كما في 

التحویالت: 
٢إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة 

٣٦٤٢٤١٫٢٤٢١٫٦٣٠تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 
٦٧٤٦٨١- ٧مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا موجودات  

) ١٫٨٩٠() ١٫٨٢٧(- ) ٦٣(موجودات مالیة مستبعدة 

٣٠٨٢٤٨٩٤٢١صافي (المحرر) / المحمل للسنة 

) ١٫٠٠٨() ٩٢٤() ١() ٨٣(مشطوبات وتعدیالت أخرى 

٢٠٢٠٤٧٤١٫٦٧١٨٫٣٥٠١٠٫٤٩٥دیسمبر ٣١الرصید كما في 

المتحدة المركزياحتیاطي االنخفاض في القیمة بموجب توجیھات مصرف اإلمارات العربیة 
أصدر مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي مذكرة توجیھیة للبنوك وشركات التمویل بشأن تطبیق المعیار الدولي إلعداد  

/ CBUAE / BSD عبر إشعار رقم٢٠١٩إبریل  ٣٠في  ٩التقاریر المالیة رقم   حیث تناول مختلف التحدیات ٢٠١٩/٤٥٨
في دولة  ٩ملیة على البنوك التي تعتمد المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  التي قد تواجھ عملیة التطبیق والتأثیرات الع

من التوجیھ، تكون المقارنة بین المخصص العام والمحدد بموجب ٦٫٤اإلمارات العربیة المتحدة ("التوجیھ"). عمًال بالفقرة رقم 
والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم تحدة المركزيالصادر من قبل مصرف اإلمارات العربیة الم٢٠١٠/ ٢٨التعمیم رقم  

:كما یلي٩

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

العام –احتیاطي االنخفاض في القیمة 
الصادر من قبل ٢٨/٢٠١٠مخصصات عامة بموجب التعمیم رقم 

١١٩٫٦٢٨١٢٤٫٢٣٤مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي 
بموجب المعیار الدولي ٢والمرحلة ١ناقصاً: مخصصات المرحلة 
) ١٥٥٫٣٣٥()١٤٦٫٥٧٢(٩إلعداد التقاریر المالیة رقم 

--مخصص عام محول إلى احتیاطي االنخفاض في القیمة 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٧٧

المالیة (تابع) إدارة المخاطر ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣

(تابع) احتیاطي انخفاض القیمة بموجب توجیھات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

المحدد–احتیاطي االنخفاض في القیمة 
الصادر من قبل ٢٨/٢٠١٠مخصصات محددة بموجب التعمیم رقم 

٧٤٫٥٢٤٨٠٫٢٣٥مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي 
بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر ٣ناقصاً: مخصصات المرحلة 

) ٨٠٫٢٣٥()٧٤٫٥٢٤(٩المالیة رقم 

--االنخفاض في القیمةالمخصص المحدد المحول إلى احتیاطي  

قیمة المخصصات  ٩وفقاً للمذكرة التوجیھیة، عندما تتجاوز قیمة المخصصات بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
الصادر من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، ال یتوجب تحویل أي مبالغ إلى  ٢٨/٢٠١٠بموجب التعمیم رقم  

احتیاطي االنخفاض في القیمة. 

الموجودات المالیة المعاد جدولتھا 
إن الموجودات المالیة المعاد جدولتھا ھي التسھیالت التي تم إعادة التفاوض بشأنھا بسبب تدھور الوضع المالي للمتعامل، حیث  

قامت المجموعة بتقدیم تنازالت لم تكن لتقدمھا في ظروف أخرى.

الموجودات المالیة شطب 
تم وضع سیاسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة تغطي توقیت ومبلغ المخصصات والمبالغ المشطوبة لكافة المحافظ التمویلیة 
للمصرف، وتعكس ھذه كل من توجیھات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي وقواعد ومعاییر المحاسبة الدولیة المقبولة،  

.سوق والصناعة ویتم االلتزام بھا بصرامةوأفضل ممارسات ال

مخاطر التسویة 
قد تؤدي أنشطة المجموعة إلى مخاطر في وقت تسویة المعامالت، وإن مخاطر التسویة ھي مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل  

الموجودات األخرى كما تم االتفاق علیھ تعاقدیاً،  الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماتھ الخاصة بتسلیم النقد أو األوراق المالیة أو  
وإن أیة حاالت تأخیر في التسویة غالباً ما تكون نادرة ویتم مراقبتھا وقیاسھا من قبل قسم إدارة المخاطر.

/بالنسبة لبعض أنواع المعامالت، تقوم المجموعة بالحد من تلك المخاطر عن طریق إجراء التسویات من خالل وكیل تسویة  
مقاصة لضمان أن تتم تسویة المعاملة التجاریة فقط عندما یفي كال الطرفین بالتزامات التسویة التعاقدیة الخاصة بھما. 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٧٨

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

إدارة مخاطر االئتمان (تابع) ٥٫٣

الضمانات 
في حالة عجز الطرف المقابل عن الوفاء بالتزامات یتم استخدام الضمانات للحد من مخاطر االئتمان، وكمصدر ثانوي للسداد

السداد التعاقدیة، وتوضح سیاسات وإجراءات االئتمان أنواع الضمانات المقبولة، وكذلك العملیة التي یمكن بموجبھا أخذ األدوات 
اإلضافیة و/ أو أنواع الموجودات في االعتبار عند االعتماد. 

االئتمان مقابل الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي وتمویل اإلجارة واالستثمارات  یتم االحتفاظ بأدوات للحد من مخاطر
في شكل رھن عقاري والودائع النقدیة والضمانات. ال یتم عادًة االحتفاظ بضمانات مقابل ودائع الوكالة لدى البنوك والمؤسسات  

. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١أو ٢٠٢١سمبر دی٣١المالیة األخرى، كما لم یتم أخذ ھذه الضمانات كما في 

یظھر الجدول أدناه قیمة الضمانات أو األرصدة القائمة لتمویالت المتعاملین، أیھما أقل كما في تاریخ التقاریر المالیة 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

مقابل تمویالت المتعاملین غیر منخفضة القیمة االئتمانیة  
١٫٦٢٣٫٤٩٦١٫٩٥٧٫٥٠٢ممتلكات

١٫٣٨٨٤٫٧٤٨الھامش النقدي ورھن على الودائع

١٫٦٢٤٫٨٥٧١٫٩٦٢٫٢٥٠

مقابل تمویالت المتعاملین المنخفضة القیمة االئتمانیة بشكل فردي
١٠٥٫٥١١١٧٧٫٧٨٤ممتلكات

١٠٥٫٥١١١٧٧٫٧٨٤

١٫٧٣٠٫٣٦٨٢٫١٤٠٫٠٣٤اإلجمالي 

یصنف الجدول التالي حاالت التعرض لمخاطر االئتمان من تمویل العقارات السكنیة للمتعاملین حسب نسبة التمویل إلى القیمة: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

نسبة التمویل إلى القیمة 
٦٢٤٫٣٣٨٧٣٠٫١٩٨٪ ٥٠أقل من 

٤٣١٫٨٧٥٥١٤٫٤٨٧٪ ٧٠٪ إلى ٥١من 
٤٧٣٫٥٩٤٥٨٧٫١٨٩٪ ٩٠٪ إلى ٧١من 
١٣٦٫١١٧١٩٧٫٤٢٩٪ ١٠٠٪ إلى ٩١من 

٧٨٫٩٨٦١٢٨٫٤٣٢٪ ١٠٠أكثر من 
١٫٧٤٤٫٩١٠٢٫١٥٧٫٧٣٥اإلجمالي 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٧٩

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

مخاطر السوق  ٥٫٤

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق، والتي تتمثل بتلك المخاطر التي تنشأ من تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة  
ألداة مالیة نتیجة للتغیرات في أسعار السوق، وتنشأ مخاطر السوق من المراكز المفتوحة في معدالت الربح والعمالت األجنبیة  

تي تتعرض لتحركات السوق العامة والخاصة والتغیرات في مستوى التقلب في معدالت أو أسعار السوق  وأدوات حقوق الملكیة وال
مثل معدالت الربح والھوامش ومعدالت صرف العمالت األجنبیة. 

ة إعداد إدارة المخاطر مسؤولیإلدارة مخاطر السوق على عاتق لجنة الموجودات والمطلوبات، ویتحمل قسمتقع المسؤولیة الكاملة
سیاسات تفصیلیة إلدارة مخاطر السوق والسیولة (والتي تخضع لمراجعة واعتماد لجنة الموجودات والمطلوبات أو الجھة ذات 

الصلة) باإلضافة إلى المراقبة الیومیة للوضع الفعلي مقابل الحدود الموضوعة.

إدارة مخاطر السوق 
والسیولة مسؤول عن قیاس حاالت التعرض لمخاطر السوق كوظیفة رقابة مستقلة وفقًا السوق  الخزینة وإن فریق إدارة مخاطر  

للسیاسات المعتمدة وقابلیة تحمل المخاطر. 

السوق والسیولة بإدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق وإعداد تقاریر الرصد والرقابة   الخزینة ویقوم فریق إدارة مخاطر  
جمیع أصحاب المصالح، إلطالعھم على الوضع الراھن للتعرضات مقابل الحدود الموضوعة، كما الیومیة التي یتم نشرھا إلى 

یتم اإلبالغ فورًا عن أي حاالت انتھاك لتصحیحھا. 

تتألف المحفظة المصرفیة بصورة رئیسیة من أنشطة التمویل اإلسالمي واإلجارة واالستثمار في الصكوك المصنفة بالقیمة العادلة  
والمعرضة لمخاطر معدالت الربح. ال تمتلك المجموعة أي تعرضات جوھریة  وبالتكلفة المطفأة  الدخل الشامل اآلخر  من خالل  

في المحفظة التجاریة. 

مخاطر العمالت األجنبیة 
، وتقوم تتعرض المجموعة لتأثیرات التقلبات في معدالت صرف العمالت األجنبیة السائدة على مركزھا المالي وتدفقاتھا النقدیة

لجنة الموجودات والمطلوبات بوضع حدود لمستوى التعرضات للعمالت األجنبیة وبصورة إجمالیة لكٍل من المراكز المالیة الیومیة 
وتقوم بمراقبة مراكز العمالت األجنبیة بصورة یومیة. 

٪، مع بقاء كافة المتغیرات  ٥اإلماراتي بنسبة في حال زادت أو نقصت معدالت الصرف بین مختلف العمالت األجنبیة والدرھم 
أساسیة  بصورة  متعلقة  التعرضات  إن  حیث  جوھریاً،  للمجموعة  وحقوق الملكیة  النتائج  على  یكون التأثیر  لن  ثابتة،  األخرى 

ر العمالت بعمالت أجنبیة ذات أسعار صرف مثبتة أمام الدرھم اإلماراتي، ویشیر الجدول أدناه إلى مدى تعرض المجموعة لمخاط
وتأثیرھا: 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٨٠

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

مخاطر السوق (تابع) ٥٫٤

مخاطر العمالت األجنبیة (تابع) 
% نسبة التغیر في  

المعدل 
التأثیر على صافي  

الربح
التأثیر على حقوق  

الملكیة 
ألف درھم ألف درھم ٢٠٢١دیسمبر ٣١

العملة 
٦٫٣٢٧٦٫٣٢٧٪٥دوالر أمریكي 

٧٧٪٥یورو
٨٨٪٥جنیھ إسترلیني 

٥٩٥٩٪٥أخرى
٥٫٠٠٦-٪٥التنج الكازاخستاني 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
العملة 

١٫٧٢٣١٫٧٢٣٪٥دوالر أمریكي 
٦٦٪٥یورو

٧٧٪٥جنیھ إسترلیني 
٤٢٤٢٪٥أخرى

٥٫١٦٦-٪٥التنج الكازاخستاني 

باإلضافة إلى ذلك ال تقوم المجموعة بالتداول في العمالت األجنبیة بصورة نشطة، ولكن تقوم بإدارة كافة طلبات المتعاملین على  
أساس المعامالت المماثلة، وھذا من شأنھ أیضاً الحد من المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة.

مخاطر معدالت الربح 
حفظة المصرفیة على تعرض المجموعة للذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي واإلجارة  تنطبق مخاطر معدالت الربح في الم

، ویتم التخفیف من حدة وبالتكلفة المطفأةوكذلك االستثمارات في الصكوك المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ذات الحساسیة لمعدالت الربح وتغطیتھا بمطلوبات ذات حساسیة التعرض للمخاطر إلى المدى الذي یتم بموجبھ تمویل الموجودات  

لمعدالت الربح وذات استحقاقات/ إعادة تسعیر مماثلة ومتكررة، وعلى الرغم من ذلك فإن التمویل المتناسب ال یزید من الربحیة، 
تسعیر/ استحقاقات الموجودات/ المطلوبات ذا إعادة  بشكل ولذلك تقوم المجموعة بقبول الفجوة بین  ت الحساسیة لمعدل الربح 

انتقائي والتي تزید من الربحیة مع البقاء ضمن نطاق المخاطر المقبولة ومعاییرھا المحددة. 

یتم دعم إدارة مخاطر معدالت الربح مقابل حدود فجوات معدالت الربح عبر مراقبة حساسیة موجودات ومطلوبات المجموعة  
وغیر نموذجیة متعددة ومتعلقة بمعدالت الربح، وتتضمن السیناریوھات النموذجیة ارتفاعاً موازیًا  المالیة لسیناریوھات نموذجیة  

نقطة أساس في منحنیات العائد على مدى أفقي متمثل باثني عشر شھرًا مع االحتفاظ بمركز مالي ثابت. ٢٥بمعدل

التأثیر على النتائج وحقوق الملكیة للمجموعة
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم  درھمألف 

١٫٩٤٣٣٫٣٦٢نقطة أساس  ٢٥+التغیر في معدالت الربح بمقدار 

تنشأ ھذه التعرضات نتیجة لعدم التوافق في إعادة تسعیر الموجودات والمطلوبات المبینة في جدول صافي المركز أدناه. 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٨١

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

مخاطر السوق (تابع) ٥٫٤

مخاطر معدالت الربح (تابع) 
ھو كما یلي: ٢٠٢١دیسمبر ٣١إن ملخص إعادة تسعیر معدالت الربح للمجموعة كما في 

اإلجمالي غیر حساس سنوات ٣أكثر من سنوات ٣من سنة إلى شھر ١٢إلى ٦من أشھر ٦إلى ٣من أشھر٣أقل من 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 

الموجودات 
١٫٠٣٥٫٧٩١١٫٣٦٥٫٣٧٠- - - - ٣٢٩٫٥٧٩المركزیة النقد واألرصدة لدى البنوك 

١٠٣٫٨٢٥٤٠٤٫٢٣٠- - - - ٣٠٠٫٤٠٥الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك، صافي 
٥٫٩٦٩٫٥٥٦) ١٦٣٫٦٦٤(٢٤١٫٢٥٨١٩١٫٢٧٤١٦٢٫١٦٣٤٣٤٫٠٩٨٥٫١٠٤٫٤٢٧اإلسالمي الذمم المدینة من أنشطة التمویل 

١٫٦٨٤٫٣٣٩) ٦٢٫٧٥٨(١٫٤١٠٫٥٦٦٩٦٫٨٥٤٢٤٫٩٠٠٣٦٫٩٥٤١٧٧٫٨٢٣اإلجارة 
١٫٣٤٧٫٩٨٢١٫٨٨٧٫٠٧٠٩٫٢٩٠٣٫٣٦٧٫٢٧٠- ١٢٢٫٩٢٨- االستثمارات في األوراق المالیة 

٥٦٫٨٧٥٥٦٫٨٧٥- - - - - االستثمارات العقاریة  
٥٤٥٫٨٨٩٥٤٥٫٨٨٩- - - - - الممتلكات والمعدات، صافي  

٥٦٫٦٥٦٥٦٫٦٥٦- - - - - االستثمار في شركة زمیلة  
١٧٤٫٩٦٠١٧٤٫٩٦٠- - - - - الموجودات األخرى 

٢٫٢٨١٫٨٠٨٤١١٫٠٥٦١٨٧٫٠٦٣١٫٨١٩٫٠٣٤٧٫١٦٩٫٣٢٠١٫٧٥٦٫٨٦٤١٣٫٦٢٥٫١٤٥إجمالي الموجودات 

المطلوبات 
٥٫٧٤١٫٥٣٠٣٧٫٤٢٢١٤٢٫٣٦٥٢٧٣٫١٦٦١٢٫٤٦٨٢٫٠٢٩٫٠٩٩٨٫٢٣٦٫٠٥٠الودائع من المتعاملین 

٢٥٫٣٤٣١٫٢٧٤٫١٦٣- - - - ١٫٢٤٨٫٨٢٠ودائع الوكالة من البنوك 
١٫٩١٨٫٠٤٥- ١٫٨٣١٫٦١٦٨٦٫٤٢٩- - - تمویل متوسط األجل 

٨١٫٨٨٩- - - - - ٨١٫٨٨٩مشتقات األدوات المالیة إلسالمیة 
٤٠٢٫٩٥٤٤٠٢٫٩٥٤- - - - - المطلوبات األخرى 

٧٫٠٧٢٫٢٣٩٣٧٫٤٢٢١٤٢٫٣٦٥٢٫١٠٤٫٧٨٢٩٨٫٨٩٧٢٫٤٥٧٫٣٩٦١١٫٩١٣٫١٠١إجمالي المطلوبات 

٥٩٦٫٣٦٥- - - - - ٥٩٦٫٣٦٥المیزانیة العمومیة إجمالي البنود خارج 

٢٫٣٠٨٫٤٠٩) ٧٠٠٫٥٣٢(٧٫٠٧٠٫٤٢٣) ٢٨٥٫٧٤٨(٣٧٣٫٦٣٤٤٤٫٦٩٨) ٤٫١٩٤٫٠٦٦(صافي المركز



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٨٢

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

مخاطر السوق (تابع) ٥٫٤

مخاطر معدالت الربح (تابع) 
ھو كما یلي: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١إن ملخص إعادة تسعیر معدالت الربح للمجموعة كما في 

اإلجمالي غیر حساس سنوات ٣أكثر من سنوات ٣من سنة إلى شھر ١٢إلى ٦من أشھر ٦إلى ٣من أشھر ٣أقل من 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 

الموجــودات 
٩٤٨٫٩٢٥١٫١١٨٫٧١٣- - - - ١٦٩٫٧٨٨المركزیة النقد واألرصدة لدى البنوك 

١٥٠٫٣٩٩٤٥٠٫٤٣٠- - - - ٣٠٠٫٠٣١الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك، صافي 
٦٫٦٦٠٫٨٧٥) ١٥٩٫٣٣٨(٢٥٢٫٤٩٥١٨٧٫١٣١٣١٢٫٩٢٣٦٠٤٫١١٥٥٫٤٦٣٫٥٤٩المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي الذمم 

٢٫٠٩٦٫٠٤٦) ٧٨٫٩٠٣(٢٫٠١٧٫٢٤٣١٣٠٫٩٣٦١١٫٥٦٥٨٫٢٧٢٦٫٩٣٣اإلجارة 
٨٧٤٫٩٩٦١٫٥٨٣٫٤٣٠٨٫٨٣٣٣٫٠٦٦٫٩٩٩- ٥٩٩٫٧٤٠- االستثمارات في األوراق المالیة 

- - - - - - - االستثمارات العقاریة  
٥٨٫٨٧٥٥٨٫٨٧٥- - - - - الممتلكات والمعدات، صافي  

٤٩٧٫٥٥٩٤٩٧٫٥٥٩- - - - - االستثمار في شركة زمیلة  
٥٣٫٨٨٤٥٣٫٨٨٤- - - - - الموجودات األخرى 

 - - - - -١١٨٫٦٠٠١١٨٫٦٠٠

٢٫٧٣٩٫٥٥٧٩١٧٫٨٠٧٣٢٤٫٤٨٨١٫٤٨٧٫٣٨٣٧٫٠٥٣٫٩١٢١٫٥٩٨٫٨٣٤١٤٫١٢١٫٩٨١إجمالي الموجودات 

المطلوبات 
٦٫٦٦٧٫١٦٩١٠٢٫٣١٨٢٩٨٫٤٥٣٢٨٥٫٨٣٧٤٣٫٩٠٨٢٫١٧٤٫٧٧٨٩٫٥٧٢٫٤٦٣الودائع من المتعاملین 

٢٩٠٫٨٨٧٤٧٤٫٥٣٧- - - - ١٨٣٫٦٥٠ودائع الوكالة من البنوك 
١٫٩١٧٫٨٣٦- ١٫٨٢٨٫٧٤٥٨٩٫٠٩١- - - تمویل متوسط األجل 

١٥٧٫٥٨٣- - - - - ١٥٧٫٥٨٣مشتقات األدوات المالیة إلسالمیة 
٣٥٨٫١٠٠٣٥٨٫١٠٠- - - - - المطلوبات األخرى 

٧٫٠٠٨٫٤٠٢١٠٢٫٣١٨٢٩٨٫٤٥٣٢٫١١٤٫٥٨٢١٣٢٫٩٩٩٢٫٨٢٣٫٧٦٥١٢٫٤٨٠٫٥١٩إجمالي المطلوبات 

٥٠٦٫٩٥٦- - - - - ٥٠٦٫٩٥٦المیزانیة العمومیة إجمالي البنود خارج 

٢٫١٤٨٫٤١٨) ١٫٢٢٤٫٩٣١(٦٫٩٢٠٫٩١٣) ٦٢٧٫١٩٩(٨١٥٫٤٨٩٢٦٫٠٣٥) ٣٫٧٦١٫٨٨٩(صافي المركز



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٨٣

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

مخاطر التكافل وإعادة التكافل ٥٫٥

التكافل مخاطر 
ضد أحداث مستقبلیة غیر  المؤمن علیھا إن مخاطر التكافل ھي المخاطر التي توافق بموجبھا المجموعة على تعویض األطراف  

وحجمھا  حدوث المطالبات  ضدھا. إن تكرار  الكامنة في  متوقعة ومؤمن  للمخاطر  نظرًا  ھي العوامل الرئیسیة لھذه المخاطر. 
مبالغ المطالبات الفعلیة مقارنة باحتیاطیات المطالبات القائمة. أعمال التكافل، یمكن أن تختلف 

(إعادة التأمین اإلسالمي) مخاطر إعادة التكافل
بغرض تقلیل التعرضات المالیة الناشئة من المطالبات الكبیرة، تقوم المجموعة، في سیاق األعمال االعتیادیة، بالدخول في اتفاقیات 

تساعد اتفاقیات إعادة  .مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التكافل (إعادة التأمین اإلسالمي)إلسالمیة،الشریعة اتتوافق مع أحكام 
التكافل (إعادة التأمین اإلسالمي) ھذه على توفیر تنوع أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بالتحكم والتقلیل من التعرض للخسائر  

فر قدرة أكبر على النمو والتنوع.  المحتملة الناشئة من المخاطر الفردیة الكبیرة وتو

لتقلیل تعرضھا للخسائر الجوھریة الناشئة من إفالس شركات إعادة التكافل (إعادة التأمین اإلسالمي) تقوم المجموعة بتقییم الوضع 
لناشئة من مناطق المالي لشركات إعادة التكافل (إعادة التأمین اإلسالمي) التي تتعامل معھا ومراقبة تركزات مخاطر االئتمان ا

جغرافیة أو أنشطة أو خصائص اقتصادیة مماثلة لشركات إعادة التكافل (إعادة التأمین اإلسالمي). 

ال تعفي المجموعة من التزاماتھا، وبالتالي تظل المجموعة ملزمة المتنازل عنھا (إعادة التأمین اإلسالمي)إن عقود إعادة التكافل 
المطالبات   المحددة  بالجزء القائم من  بالتزاماتھا  الوفاء  عن  شركة إعادة التأمین  مدى عجز  تمت إعادة التأمین علیھا إلى  التي 

بموجب اتفاقیات إعادة التكافل (إعادة التأمین اإلسالمي). وعلى الرغم من ذلك، لدى المجموعة ارتیاح حیث إن غالبیة مخاطر  
عادة تأمین ذات تصنیف جید بصورة عامة وتتمتع بسمعة حسنة وتحمل  إعادة التكافل (إعادة التأمین اإلسالمي) ھي مع شركات إ

بالمتوسط تصنیف ائتماني خارجي من الفئة "أ".

احتیاطي المطالبات 
تحتفظ المجموعة باحتیاطیات كافیة فیما یتعلق بأعمال التكافل وذلك لغرض الحمایة من المطالبات والتطورات المستقبلیة المعاكسة. 

الشكوك حول مبلغ وتوقیت دفعات المطالبة في غضون سنة. باإلضافة لذلك، یتم مراجعة كفایة ھذه االحتیاطیات یتم عادًة حل
على أساس سنوي من قبل مقیّم اكتواري خارجي ومستقل، یقوم برفع تقریره النھائي لإلدارة حول مستوى كفایة االحتیاطي. 

الحساسیات 
لمطالبات   العام  المخصص  المالیة إن  جوھریة للبیانات  تعتبر  ال  التي  الرئیسیة  االفتراضات  بعض  من  بحساسیة  یتسم  التكافل 

الموحدة للمجموعة.



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٨٤

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

مخاطر السیولة ٥٫٦

التمویل ھي مخاطر  إن مخاطر سیولة  .  تتكون مخاطر السیولة بشكل رئیسي من مخاطر سیولة التمویل ومخاطر سیولة السوق
المالیة بالمطلوبات  المرتبطة  بالتزاماتھا  الوفاء  على  المجموعة  قدرة  مقدرة .  عدم  عدم  مخاطر  ھي  السوق  سیولة  مخاطر  إن 

إجبار   وبالتالي  السوق  عمق  قلة  أو  مشترین  وجود  لعدم  نظرًا  السائدة  السوق  بأسعار  المالیة  الموجودات  بیع  على  المصرف 
.م من القیمة السوقیة في حالة التصفیة القسریة أو الطوعیةالمصرف على قبول الخص

إدارة مخاطر السیولة 
تتمثل طریقة المجموعة في إدارة السیولة بضمان احتفاظھا، قدر اإلمكان، بسیولة كافیة بصورة دائمة للوفاء بالتزاماتھا، في سیاق  

المجموعة، یضمن تخطیط التمویل الطارئ بالمجموعة أن مركز إدارة  األعمال االعتیادیة. كجزء من إدارة استراتیجیة سیولة  
السیولة (الخزینة) مجھز بشكل جید للحصول على مصادر التمویل الطارئ خالل فترات السوق الحرجة. تحتفظ المجموعة كذلك  

المالیة السائلة وقصیرة األجل  بمحفظة للموجودات السائلة قصیرة األجل، والتي تتألف بصورة أساسیة من استثمارات في األوراق  
وتسھیالت ما بین البنوك، لضمان االحتفاظ بسیولة كافیة داخل المجموعة ككل. یتم الوفاء بمتطلبات السیولة لوحدات األعمال  
والشركات التابعة من خالل تمویل قصیر األجل من قسم الخزینة لتغطیة أي تقلبات قصیرة األجل، والتمویل طویل األجل للوفاء 

بأي متطلبات سیولة ھیكلیة. یتم مراقبة وضع السیولة الیومیة من قبل قسم إدارة مخاطر السیولة ومخاطر السوق ویتم إجراء 
اختبارات التحّمل بصورة منتظمة، في ظل مجموعة متنوعة من السیناریوھات التي تغطي ظروف اإلجھاد الفردیة والنظامیة. 

السیول وإجراءات  سیاسات  كافة  الجھة تخضع  أو  والمطلوبات  الموجودات  لجنة  قبل  من  علیھا  والموافقة  الدوریة  للمراجعة  ة 
المختصة. یتم إصدار تقاریر یومیة تغطي مركز السیولة.

تعتمد المجموعة على حسابات المتعاملین الجاریة وحسابات التوفیر وودائع الوكالة باعتبارھا المصادر الرئیسیة للتمویل. عادًة  
ابات المتعاملین تواریخ استحقاق قصیرة األجل ونسبة كبیرة منھا تكون مستحقة الدفع عند الطلب. تزید الطبیعة قصیرة  یكون لحس

األجل لھذه الودائع من مخاطر السیولة للمجموعة وتقوم المجموعة بإدارة ھذه المخاطر بصورة فعالة من خالل االحتفاظ بأسعار 
ات السوق. تنافسیة والمتابعة المستمرة التجاھ

التعرض لمخاطر السیولة 
إن القیاسات الرئیسیة التي تستخدمھا المجموعة إلدارة مخاطر السیولة ھي نسب صادرة من الجھات التنظیمیة مثل نسبة االستخدام 

إلى مصادر التمویل المستقرة ونسبة الموجودات السائلة ونسبة الموجودات السائلة المؤھلة.

ام إلى مصادر التمویل المستقرة مدى توفر الموارد المستقرة (مصادر التمویل المستقرة) التي یتم استخدامھا  نسبة االستخدتأخذ
كما في   للمصرف.  األنشطة التمویلیة  نسبة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١من قبل  بلغت  لدى االستخدام  ،  المستقرة  التمویل  مصادر  إلى 

٪).٧٧٫٢٤: ٢٠٢٠٪ (٧٦٫٧٥المصرف 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٨٥

المخاطر المالیة (تابع) إدارة ٥

مخاطر السیولة (تابع) ٥٫٦

التعرض لمخاطر السیولة (تابع) 
لما ورد في تعریف مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي الذي ینص  یتم احتساب نسبة الموجودات السائلة المؤھلة وفقاً 

المركزي لتشمل المصرفوجودات السائلة المؤھلة من قبل  یتم تحدید المعلى تقسیم الموجودات السائلة على إجمالي المطلوبات.
لدى   اإلیداع  وشھادات  االحتیاطیات،  ذلك  في  بما  یعادلھ  وما  االتحادیة المصرفالنقد  الحكومیة  المالیة  واألوراق  المركزي، 

تخضع لحدود معینة. كما واإلصدارات من الحكومات المحلیة، وشركات القطاع العام غیر التجاریة وذات السیادة األجنبیة والتي
.٪)١٢٫٨٣: ٢٠٢٠٪ (١٤٫٥٩، بلغت ھذه النسبة ٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

الموجودات  لجنة  اجتماعات  خالل  من  داخلیاً  لدیة  السیولة  محفظة  بمراقبة  أیضًا  المصرف  یقوم  أعاله،  النسب  إلى  باإلضافة 
السوق والسیولة بمراقبة مختلف نسب مخاطر السیولة  الخزینة ویقوم قسم مخاطر  والمطلوبات والتي تنعقد على أساس شھري.

الداخلیة والتنظیمیة مقابل الحدود الموضوعة وتنشر تقاریر مخاطر السیولة لمختلف أصحاب المصالح في الخزینة والمالیة. 

. یوضح الجدول أدناه توفر الموجودات المالیة للمجموعة لدعم التمویل المستقبلي

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٫٣٦٥٫٣٧٠١٫١١٨٫٧١٣نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة 
) ٢٤٫١٠٧()٨٦٩٫٩٣٣(ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي 

٣٫٣٦٧٫٢٧٠٣٫٠٦٦٫٩٩٩االستثمارات في األوراق المالیة 
٣٫٨٦٢٫٧٠٧٤٫١٦١٫٦٠٥

: ال شيء).٢٠٢٠التقاریر المالیة، لم یكن لدى المجموعة موجودات مالیة مرھونة (كما في تاریخ 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة إیضاحات حول 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٨٦

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

مخاطر السیولة (تابع) ٥٫٦

ھو كما یلي: ٢٠٢١دیسمبر ٣١ملخص استحقاقات المجموعة كما في إن 

سنة ٣-١شھر ١٢-٦شھر ٦-٣أشھر٣أقل من 
سنوات /  ٣أكثر من 

اإلجمالي غیر محدد 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجــودات 
١٫٣٦٥٫٣٧٠- - - - ١٫٣٦٥٫٣٧٠المركزیة النقد واألرصدة لدى البنوك 

٤٠٤٫٢٣٠- - - - ٤٠٤٫٢٣٠الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك، صافي 
٢٠٣٫٧٤٣١٩٠٫٣٦٤١٦١٫٦٥٨٤٣١٫٠٨٤٤٫٩٨٢٫٧٠٧٥٫٩٦٩٫٥٥٦الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 

٦٧٫٣٩٤١٨١٢٫٧٧٧٢٦٫٠٠٠١٫٥٨٧٫٩٨٧١٫٦٨٤٫٣٣٩اإلجارة 
١٫٣٤٧٫٩٨٢١٫٨٩٦٫٣٦٠٣٫٣٦٧٫٢٧٠- ١٢٢٫٩٢٨- االستثمارات في األوراق المالیة 

٥٦٫٨٧٥- ٥٦٫٨٧٥- - - االستثمارات العقاریة  
٥٤٥٫٨٨٩٥٤٥٫٨٨٩- - - - الممتلكات والمعدات، صافي  

٥٦٫٦٥٦٥٦٫٦٥٦- - - - االستثمار في شركة زمیلة  
١٦٢٫٤٤٣٦٫٧٢٤٥١٦٥٥٫٦٢٣١٧٤٫٩٦٠الموجودات األخرى 

٢٫٢٠٣٫١٨٠٢٣٠٫١٩٧١٦٤٫٤٤٠١٫٨٦٢٫١٠٦٩٫٠٧٥٫٢٢٢١٣٫٦٢٥٫١٤٥إجمالي الموجودات 

المطلوبات 
٦٫٧١٥٫٢١٨٣٧٧٫٥٩٨٧٣٤٫٤١١٣٧٤٫٩٨٠٣٣٫٨٤٣٨٫٢٣٦٫٠٥٠الودائع من المتعاملین 

١٫٢٧٤٫١٦٣- - - - ١٫٢٧٤٫١٦٣ودائع الوكالة من البنوك 
١٫٨٣١٫٦١٦٨٦٫٤٢٩١٫٩١٨٫٠٤٥- - - تمویل متوسط األجل 

١٦٫٩٤٥٦٤٫٤٧٦٨١٫٨٨٩- - ٤٦٨مشتقات األدوات المالیة إلسالمیة 
٢٧٫٢٢٤٤٠٢٫٩٥٤- - - ٣٧٥٫٧٣٠المطلوبات األخرى 

٨٫٣٦٥٫٥٧٩٣٧٧٫٥٩٨٧٣٤٫٤١١٢٫٢٢٣٫٥٤١٢١١٫٩٧٢١١٫٩١٣٫١٠١إجمالي المطلوبات 

٨٫٨٦٣٫٢٥٠١٫٧١٢٫٠٤٤) ٣٦١٫٤٣٥() ٥٦٩٫٩٧١() ٥٧٫٤٠١() ٦٫١٦٢٫٣٩٩(صافي المركز

٥٦٦٫٤٨٠١٫٠١٤١٤٥٩٦٠٢٧٫٧٦٦٥٩٦٫٣٦٥إجمالي البنود خارج المیزانیة العمومیة 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة إیضاحات حول 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٨٧

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

السیولة (تابع) مخاطر ٥٫٦

ھو كما یلي: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١إن ملخص استحقاقات المجموعة كما في 

سنة ٣-١شھر ١٢-٦شھر ٦-٣أشھر ٣أقل من 
سنوات /  ٣أكثر من 

اإلجمالي غیر محدد 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجــودات 
١٫١١٨٫٧١٣- - - - ١٫١١٨٫٧١٣المركزیة واألرصدة لدى البنوك النقد 

٤٥٠٫٤٣٠- - - - ٤٥٠٫٤٣٠الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك، صافي 
٢٢٥٫٧٩٣١٨٦٫٢٣٨٣٠٩٫٧٤٣٥٩٩٫٣٤٦٥٫٣٣٩٫٧٥٥٦٫٦٦٠٫٨٧٥الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 

١٤٢٫٨٩٨٢٤٦١١٫٩٢٨٣٠٫٨٠٤١٫٩١٠٫١٧٠٢٫٠٩٦٫٠٤٦اإلجارة 
٨٧٤٫٩٩٦١٫٥٩٢٫٢٦٣٣٫٠٦٦٫٩٩٩- ٥٩٩٫٧٤٠- االستثمارات في األوراق المالیة 

٥٨٫٨٧٥- ٥٨٫٨٧٥- - - االستثمارات العقاریة  
٤٩٧٫٥٥٩٤٩٧٫٥٥٩- - - - الممتلكات والمعدات، صافي  

٥٣٫٨٨٤٥٣٫٨٨٤- - - - االستثمار في شركة زمیلة  
١١٨٫٦٠٠- ١٠٢٫١٠٥١٥٫٢٦٢٢٣٠١٫٠٠٣الموجودات األخرى 

٢٫٠٣٩٫٩٣٩٨٠١٫٤٨٦٣٢١٫٩٠١١٫٥٦٥٫٠٢٤٩٫٣٩٣٫٦٣١١٤٫١٢١٫٩٨١إجمالي الموجودات 

المطلوبات 
٧٫٧٦٩٫٠٤٤٣٨٨٫٦١٩٩٨٣٫٨٣٧٣٦١٫٧٨٠٦٩٫١٨٣٩٫٥٧٢٫٤٦٣الودائع من المتعاملین 

٤٧٤٫٥٣٧- - - - ٤٧٤٫٥٣٧البنوك ودائع الوكالة من 
١٫٨٢٨٫٧٤٥٨٩٫٠٩١١٫٩١٧٫٨٣٦- - - تمویل متوسط األجل 

١٥٫٢٤٥١٤٢٫٣٣٨١٥٧٫٥٨٣- - - مشتقات األدوات المالیة إلسالمیة 
٣٠٫٨٧٠٣٥٨٫١٠٠- - - ٣٢٧٫٢٣٠المطلوبات األخرى 

٨٫٥٧٠٫٨١١٣٨٨٫٦١٩٩٨٣٫٨٣٧٢٫٢٠٥٫٧٧٠٣٣١٫٤٨٢١٢٫٤٨٠٫٥١٩إجمالي المطلوبات 

٩٫٠٦٢٫١٤٩١٫٦٤١٫٤٦٢) ٦٤٠٫٧٤٦() ٦٦١٫٩٣٦(٤١٢٫٨٦٧) ٦٫٥٣٠٫٨٧٢(صافي المركز

٤٤٩٫٠٧٧٥٫٥٠٩١٤٤١٫٣٤٤٥٠٫٨٨٢٥٠٦٫٩٥٦إجمالي البنود خارج المیزانیة العمومیة 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة إیضاحات حول 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٨٨

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

السیولة (تابع) مخاطر ٥٫٦

إن ملخص استحقاقات المطلوبات المالیة بناًء على التزامات الدفعات التعاقدیة غیر المخصومة ھو كما یلي:

الدفتریة القیمة 
إجمالي التدفقات  
شھر ١٢إلى ٦من أشھر ٦إلى ٣من أشھر ٣أقل من النقدیة الخارجة 

٣من سنة إلى 
سنوات ٣أكثر من سنوات

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم درھم ألف 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
المطلوبات

٨٫٢٣٦٫٠٥٠٨٫٢٧٥٫٧٢٩٦٫٧١٨٫٥٢٣٣٧٩٫٠٥١٧٤٢٫٥٣٩٣٩٨٫٤٤٩٣٧٫١٦٧ودائع من المتعاملین 
----١٫٢٧٤٫١٦٣١٫٢٧٤٫١٧١١٫٢٧٤٫١٧١ودائع الوكالة من البنوك

١٫٩٧٦٫٩٤٩١٢٨٫٣٣٣---١٫٩١٨٫٠٤٥٢٫١٠٥٫٢٨٢تمویل متوسط األجل 
----٨١٫٨٨٩٨١٫٨٨٩٨١٫٨٨٩مشتقات األدوات المالیة اإلسالمیة 

----٢٠٦٫٤٥٧٢٠٦٫٤٥٧٢٠٦٫٤٥٧المطلوبات األخرى  

١١٫٧١٦٫٦٠٤١١٫٩٤٣٫٥٢٨٨٫٢٨١٫٠٤٠٣٧٩٫٠٥١٧٤٢٫٥٣٩٢٫٣٧٥٫٣٩٨١٦٥٫٥٠٠إجمالي المطلوبات المالیة

الدفتریة القیمة 
إجمالي التدفقات  
شھر ١٢إلى ٦من أشھر ٦إلى ٣من أشھر ٣أقل من النقدیة الخارجة 

٣من سنة إلى 
سنوات ٣أكثر من سنوات

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
المطلوبات

٩٫٥٧٢٫٤٦٣٩٫٦٢٦٫٦٢٥٧٫٧٧٥٫٢٢٦٣٩٠٫٢٢٣٩٩٣٫٣٧٧٣٩٣٫٠٧٢٧٤٫٧٢٧ودائع من المتعاملین 
----٤٧٤٫٥٣٧٤٧٤٫٥٣٩٤٧٤٫٥٣٩ودائع الوكالة من البنوك

٢٫٠٥٨٫٧٣٦١٤٠٫٤٩٦---١٫٩١٧٫٨٣٦٢٫١٩٩٫٢٣٢تمویل متوسط األجل 
----١٥٧٫٥٨٣١٥٧٫٥٨٣١٥٧٫٥٨٣األدوات المالیة اإلسالمیة مشتقات 

----١٧٥٫٥٩٩١٧٥٫٥٩٩١٧٥٫٥٩٩المطلوبات األخرى  

١٢٫٢٩٨٫٠١٨١٢٫٦٣٣٫٥٧٨٨٫٥٨٢٫٩٤٧٣٩٠٫٢٢٣٩٩٣٫٣٧٧٢٫٤٥١٫٨٠٨٢١٥٫٢٢٣إجمالي المطلوبات المالیة



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٨٩

إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

المخاطر التشغیلیة ٥٫٧

إن المخاطر التشغیلیة ھي مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفایة أو إخفاق العملیات الداخلیة أو الموظفین أو األنظمة أو أي  
أحداث خارجیة بما في ذلك المخاطر القانونیة ومخاطر االمتثال ولكن باستثناء المخاطر االستراتیجیة ومخاطر السمعة.

وتعویضات  والموجودات  األموال  سرقة  أو  وفقدان  والجزاءات  الغرامات  التشغیلیة  المخاطر  من  الخسارة  تتضمن  أن  یمكن 
ي األرواح أو إصابة األفراد وفقدان الممتلكات و/أو المعلومات. المتعاملین وخسارة القیمة للمساھم وخسائر ف

ینتج عن كافة المخاطر التشغیلیة عواقب مالیة على األقل، وتتضمن األمثلة على المخاطر التشغیلیة التي تتعرض لھا المجموعة 
تفاقیات التوظیف والصحة والسالمة أو  الخسائر الناتجة عن احتیال داخلي أو احتیال خارجي أو أي أعمال مخالفة لقوانین أو ا

بالتزامات المتعاملین المھنیة وااللتزامات القانونیة أو تعطل األعمال أو إخفاق األنظمة أو اإلخفاق في تنفیذ   العجز عن الوفاء 
بھا أطراف أخرى. المعامالت بشكل صحیح كإعادة الھیكلة الداخلیة واإلدارة غیر المالئمة للعملیات وحاالت اإلخفاق التي یتسبب  

قد تؤثر الخسائر المباشرة أو غیر المباشرة التي تنشأ عن حاالت اإلخفاقات التشغیلیة أو التعطل أو السھو أو أي أحداث أخرى 
غیر مخطط لھا سلباً على النتائج المالیة للمجموعة، وتنشأ المخاطر التشغیلیة عن كافة عملیات المجموعة.

طر التشغیلیة للمجموعة ھو إدارة ومراقبة المخاطر التشغیلیة بطریقة فّعالة من حیث التكلفة وإبقائھا  إن الھدف من إدارة المخا 
ضمن المستویات المستھدفة من المخاطر التشغیلیة بما یتوافق مع المدى المحدد لتحمل المجموعة للمخاطر. 

مسؤولة عن اإلشراف على دمج وحدة إدارة المخاطر  لدى المجموعة وحدة مخصصة إلدارة المخاطر التشغیلیة. إن ھذه الوحدة 
التشغیلیة وضمان االلتزام بالسیاسات والعملیات المرتبطة عبر خطي الدفاع األول والثاني. 

تحدد سیاسة المخاطر التشغیلیة العملیات وھیكل الحوكمة إلدارة المخاطر التشغیلیة للشركات ووحدات الدعم. 

یحدد ھذا بھدف إنشاء بیئة رقابة   المخاطر، تستخدم المجموعة نموذج من ثالثة خطوط دفاع قائمة على النشاط.  قویة إلدارة 
النموذج مسؤولیات والتزامات اإلدارة من أجل إدارة المخاطر وبیئة الرقابة. یدعم النموذج نھج المجموعة في إدارة المخاطر من 

یق الفّعال للمخاطر وأنشطة الرقابة.خالل توضیح المسؤولیة، وتشجیع التعاون، وتسھیل التنس

تم تلخیص خطوط الدفاع الثالثة أدناه: 

 یمتلك خط الدفاع األول المخاطر وھو مسؤول عن تحدیدھا وتسجیلھا واإلبالغ عنھا وإدارتھا، والتأكد من وجود الضوابط
والتقییمات المناسبة للتخفیف منھا. 

  خالل "خط الدفاع الثاني" في قطاعات األعمال وأقسام المراقبة. یشكل كل من التقییم  تتم اإلدارة الیومیة للمخاطر التشغیلیة من
الذاتي للمخاطر والسیطرة علیھا ومؤشرات المخاطر الرئیسیة وإدارة الطوارئ أساس سیاسة المخاطر التشغیلیة. یقدم قسم  

تطبیق ھذه السیاسات باإلضافة الى تقدیم التقاریر المخاطر التشغیلیة المساعدة لخط الدفاع األول (وظائف األعمال والدعم) في
المستقلة حول فاعلیة تطبیق إطار إدارة المخاطر التشغیلیة من قبل المسؤولین عن المخاطر والسیطرة علیھا

  حول مدى مالءمة مستقلة وموضوعیة  وحدة التدقیق الداخلي للمجموعة، والتي توفر تأكیدات  خط الدفاع الثالث في  یتمثل 
صمیم ومدى الفاعلیة التشغیلیة إلطار إدارة المخاطر للمجموعة وعملیة حوكمة الرقابة. الت
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إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٥

(تابع)المخاطر التشغیلیة٥٫٧

إدارة استمراریة األعمال 

بالنسبة لمصرف  القصوىاألھمیةاألمور ذات  تعتبر سالمة الموظفین والقدرة على التعافي من األزمة في الوقت المناسب من  
. المصالحوأصحاب  المتعاملینوالتزاماتھ تجاه  األنشطةاألھمیة التي تلعبھا استمراریة األعمال في  مصرف الھالل. یدرك  الھالل

٢٢٣٠١:٢٠١٢آیزو  اإلمارات العربیة المتحدة مع معیار  وبرنامجالخاص بمصرف الھاللاستمراریة األعمالیتوافق إطار  
أي حدث غیر متوقع.أثناء مواجھة على االستمرار في تحقیق أھداف أعمالھ المصرفوقد تم تصمیمھ لضمان قدرة  

تطلب أن یتم وضع خطة استمراریة األعمال فقط بعد تحلیل  یتوافق إطار استمراریة األعمال مع نموذج خطوط الدفاع الثالثة وی
واستمراریة   الجودة  إلطار  أجل االمتثال  رسمیًا من قبل دائرة إدارة استمراریة األعمال من  مراجعتھ  تتم  تأثیر األعمال الذي 

الشركة؛ بحیث یكون المحتوى األعمال. یتم "التوقیع" رسمیاً على تحلیل تأثیر األعمال وخطة استمراریة األعمال من قبل رئیس 
ومحتفظاً بھ بشكل محلي. تحافظ المجموعة على وعي الموظفین على المستوى المركزي. كما یتم الحفاظ على الوعي   مملوكاً 

استمراریة األعمال في وحدات األعمال.  أبطالالمحلي من قبل  

ستمراریة أعمالھ. یتم اإلبالغ عن المشكالت الناشئة  ینظم مصرف الھالل برنامج تدریبي متجدد لضمان صالحیة استراتیجیات ا
عن ھذه األنشطة إلى اإلدارة والتي تقوم بدورھا بدعم التحسین المستمر لبرنامج استمراریة األعمال.  

حذر  استجابًة لتفشي فیروس كورونا. اعتمد المصرف نھجاً شدید ال٢٠٢٠نفذ المصرف خطتھ لالستجابة لألوبئة اعتبارًا من ینایر  
یلتزم  الوقت.  طوال  مرنة  خدمات  تقدیم  في  استمر  كما  الموّزع  العمل  نھج  المصرف  أتاح  وعمالئھ.  موظفیھ  سالمة  لضمان 
المصرف في الوقت الراھن بإجراءات "العودة إلى الحیاة الطبیعیة" التي أصدرتھا حكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة كما 

العمل الموّزع في حالة عودة األمور لوضعھا السابق. یحتفظ بالقدرة على العودة إلى نھج

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة  ٦

ة. تتأثر النتائج الُمعلنة للمجموعة بالسیاسات واالفتراضات والتقدیرات المحاسبیة التي یتم بموجبھا إعداد ھذه البیانات المالیة الموحد
التقاریر المالیة من اإلدارة، عند إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة، اختیار سیاسات محاسبیة  تتطلب المعاییر الدولیة إلعداد  

مناسبة، وتطبیقھا باستمرار، وتكوین أحكام وتقدیرات معقولة وحكیمة. في حالة عدم وجود معیار أو تفسیر قابل للتطبیق، یتطلب  
وتطبیق السیاسات المحاسب٨معیار المحاسبة الدولي رقم   وضع  من اإلدارة  واألخطاء،  یة والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة 

سیاسة محاسبیة ینتج عنھا معلومات ذات صلة وموثوقة في ضوء المتطلبات والتوجیھات المتعلقة بتناول المعاییر الدولیة إلعداد  
ر المحاسبیة الخاص بإعداد وعرض البیانات المالیة. التقاریر المالیة للقضایا المماثلة وذات الصلة وإطار المجلس الدولي للمعایی

إن األحكام واالفتراضات المستخدمة في السیاسات المحاسبیة للمجموعة والتي یعتبرھا مجلس اإلدارة ("المجلس") األكثر أھمیة 
ي تختلف عن تلك المطبقة في تصویر الوضع المالي للمجموعة موضحة أدناه. إن استخدام التقدیرات أو االفتراضات أو النماذج الت

من قبل المجموعة قد یؤثر على نتائجھا الُمعلنة.
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التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة (تابع)٦

تطبیق التغیرات على السیاسات المحاسبیة للمجموعة أثناءاألحكام الھامة ٦٫١

تقدیرات، التي اتخذتھا اإلدارة أثناء عملیة تطبیق السیاسات فیما یلي األحكام الجوھریة، بصرف النظر عن تلك التي تتضمن  
المحاسبیة للمجموعة والتي لھا التأثیر الجوھري األكبر على المبالغ المدرجة في البیانات المالیة الموحدة: 

تقییم نموذج األعمال 

واختبار نموذج األعمال. تحدد المجموعة یعتمد تصنیف وقیاس الموجودات المالیة على نتائج مدفوعات المبلغ األساسي والربح  
نموذج األعمال على المستوى الذي یعكس كیفیة إدارة مجموعات الموجودات المالیة معاً لتحقیق ھدف تجاري معین. یتضمن ھذا 

ي تؤثر على أداء  التقییم أحكاماً تعكس كافة األدلة ذات الصلة بما في ذلك كیفیة تقییم أداء الموجودات وقیاس أدائھا، والمخاطر الت
الموجودات وكیفیة إدارتھا وكیفیة تعویض مدیري الموجودات. تراقب المجموعة الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة أو  
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي تم استبعادھا قبل استحقاقھا لفھم سبب استبعادھا وما إذا كانت األسباب متوافقة 

ع ھدف األعمال الذي تم االحتفاظ باألصل من أجلھ. ُتعد المراقبة جزءًا من التقییم المستمر للمجموعة لمعرفة ما إذا كان نموذج م
األعمال الذي یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة المتبقیة بموجبھ مناسباً، وفي حال لم یكن مناسباً یتم تقییم ما إذا كان ھناك تغییر  

عمال فیتم إجراء تغییر مستقبلي في تصنیف تلك الموجودات. في نموذج األ

خسائر االنخفاض في القیمة  

١٢یتم قیاس خسائر االئتمان المتوقعة كمخصص یساوي خسائر االئتمان المتوقعة لمدة االرتفاع الجوھري في مخاطر االئتمان: 
. ٣أو المرحلة  ٢، أو خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة لموجودات المرحلة  ١شھرًا لموجودات المرحلة  
بشكٍل كبیر منذ اإلدراج المبدئي. ال یحدد المعیار الدولي  عندما ترتفع مخاطر االئتمان الخاصة بھ  ٢ینتقل األصل إلى المرحلة  

ما ُیشكل ارتفاعًا جوھریًا في مخاطر االئتمان. عند تقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان الخاصة  ٩إلعداد التقاریر المالیة رقم  
المستقبلیة المعقولة والقابلة للدعم. بأصل ما قد ارتفعت بشكل جوھري، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات النوعیة والكّمیة

متشابھة:  ائتمانیة  مخاطر  خصائص  ذات  الموجودات  من  مجموعات  أساس  إنشاء  على  المتوقعة  االئتمان  خسائر  قیاس  عند 
خصائص المخاطر المشتركة (على سبیل المثال، نوع األداة ودرجة مخاطر   أساس  تجمیع األدوات المالیة على  جماعي، یتم 

ونوع الضمان وتاریخ اإلدراج المبدئي والفترة المتبقیة لالستحقاق، وقطاع الصناعة، والموقع الجغرافي لطالب التمویل،  االئتمان  
إلخ). تراقب المجموعة مدى مالءمة خصائص مخاطر االئتمان على أساس مستمر لتقییم ما إذا كانت ال تزال متشابھة. ُیعتبر  

رت خصائص مخاطر االئتمان، سوف تكون ھناك إعادة تقسیم مناسبة للموجودات. قد یؤدي  ھذا األمر مطلوباً لضمان أنھ إذا تغی
ذلك إلى إنشاء محافظ جدیدة أو انتقال موجودات إلى محفظة حالیة تعكس بشكل أفضل خصائص مخاطر االئتمان المماثلة لتلك  

كثر شیوعاً عندما یكون ھناك ارتفاع جوھري في  المجموعة من الموجودات. ُتعد إعادة تقسیم المحافظ والحركة بین المحافظ أ
شھر ١٢مخاطر االئتمان (أو عندما یتم عكس ھذا االرتفاع الجوھري) وھكذا تنتقل الموجودات من خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  

محافظ التي یستمر  إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة، أو العكس، ولكن یمكن أن تحدث كذلك ضمن ال
شھر أو على مدى العمر المتوقع لألداة ولكن یتغیر مبلغ خسائر  ١٢قیاسھا على نفس األساس لخسائر االئتمان المتوقعة لمدة  

االئتمان المتوقعة بسبب اختالف مخاطر االئتمان للمحافظ.  
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التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة (تابع)٦

تطبیق التغیرات على السیاسات المحاسبیة للمجموعة (تابع) أثناءاألحكام الھامة ٦٫١

خسائر االنخفاض في القیمة (تابع) 

تستخدم المجموعة نماذج وافتراضات مختلفة في قیاس خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات النماذج واالفتراضات المستخدمة:
دید النموذج األنسب لكل نوع من أنواع الموجودات، وكذلك لتحدید االفتراضات المستخدمة المالیة. یتم تطبیق األحكام أثناء تح 

٥٫٣في ھذه النماذج، بما في ذلك االفتراضات التي تتعلق بالدوافع الرئیسیة لمخاطر االئتمان. یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 
لمزید من التفاصیل حول خسائر االئتمان المتوقعة.

ات المالیة تقییم األدو

إن أفضل دلیل على القیمة العادلة ھو السعر المدرج لألداة التي یتم قیاسھا في سوق متداول بنشاط. إذا كان سوق األداة المالیة  
غیر نشط، یتم استخدام أسلوب التقییم. تستخدم غالبیة أسالیب التقییم بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا فقط وبالتالي فإن درجة  

ة قیاس القیمة العادلة عالیة. ومع ذلك، یتم تقییم بعض األدوات المالیة على أساس أسالیب التقییم التي تتضمن واحدة أو موثوقی
أكثر من مدخالت السوق الھامة التي ال یمكن مالحظتھا. تتطلب أسالیب التقییم التي تعتمد إلى حٍد كبیر على المدخالت غیر القابلة  

مستوى أعلى من   یمكن للمالحظة  المدخالت التي  مقارنًة بتلك التي تعتمد بالكامل على  أحكام اإلدارة الحتساب القیمة العادلة 
مالحظتھا. 

العادلة في اإلیضاح رقم   الحتساب القیم  المستخدمة  التقییم  أسالیب  مناقشة  التي  ٧تمت  الرئیسیة  والتقدیرات  االفتراضات  إن   .
موذج أسالیب التقییم ھي: تأخذھا اإلدارة في االعتبار عند تطبیق ن

 االحتمالیة والتوقیت المتوقع للتدفقات النقدیة المستقبلیة على األداة. یتم تقدیر ھذه التدفقات النقدیة بناًء على شروط األداة، وقد
موضع   للشروط التعاقدیة  وفقاً  مطلوبًة عندما تكون قدرة الطرف المقابل على االلتزام باألداة  شك. قد تكون  تكون األحكام 

التدفقات النقدیة المستقبلیة حساسة للتغیرات في معدالت السوق؛
  اختیار معدل الخصم المناسب لألداة. یعتمد تحدید ھذا المعدل على تقییم ما قد یعتبره أحد المشاركین في السوق ھو الھامش

المناسب لسعر األداة على المعدل الخالي من المخاطر المناسب؛ و
موذج مع مدخالت غیر قابلة للمالحظة، یتم إجراء التقدیرات لتعكس الشكوك حول القیم العادلة الناتجة عن نقص  عند تطبیق ن

مدخالت بیانات السوق، على سبیل المثال، الناتجة عن عدم توفر السیولة في السوق. بالنسبة لھذه األدوات، ُیعتبر قیاس القیمة 
تخدمة في التقییمات المعتمدة على بیانات غیر قابلة للمالحظة غیر مؤكدة بطبیعتھا العادلة أقل موثوقیًة. إن المدخالت المس

بسبب وجود القلیل من بیانات السوق الحالیة أو عدم توفرھا على اإلطالق لتحدید المستوى الذي ستحدث عنده معاملة على 
ر بعض بیانات السوق التي یمكن على  أساس تجاري في ظل ظروف العمل االعتیادیة. ومع ذلك، في معظم الحاالت، تتوف 

أساسھا تحدید القیمة العادلة، على سبیل المثال البیانات التاریخیة، كما تعتمد القیم العادلة لمعظم األدوات المالیة على بعض  
مدخالت السوق التي یمكن مالحظتھا حتى عندما تكون المدخالت غیر القابلة للمالحظة جوھریة. 
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التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة (تابع)٦

تطبیق التغیرات على السیاسات المحاسبیة للمجموعة (تابع) أثناءاألحكام الھامة ٦٫١

طریقة معدل الربح الفعلي 

د الثابت بموجب طریقة معدل الربح الفعلي للمصرف یتم إدراج إیرادات الربح باستخدام معدل عائد یمثل أفضل تقدیر لمعدل العائ
على مدى العمر السلوكي المتوقع للتمویل والودائع، كما یتم إدراج التأثیر المحتمل لمعدالت الربح المختلفة المحملة على مراحل  
مختلفة والخصائص األخرى لدورة حیاة المنتج. یتطلب ھذا التقدیر، بطبیعتھ، وضع أحكام فیما یتعلق بالسلوك المتوقع ودورة  

اإلضافة إلى التغیرات المتوقعة على المعدل األساسي وإیرادات / مصاریف الرسوم األخرى التي تعد جزءًا ال  حیاة األدوات، ب
یتجزأ من األداة. 

التقییم العادل لالستثمارات العقاریة 

لھا. یتم إجراء التقییم  تعتمد القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة على أقصى وأفضل استخدام للعقارات، وھو االستخدام الحالي  
العادل لالستثمارات العقاریة من قبل مقیمین مستقلین بناًء على النماذج التي یمكن مالحظة مدخالتھا في سوق نشط مثل ظروف  
السوق وأسعار السوق وإیرادات اإلیجار المستقبلیة، إلخ. تم اإلفصاح عن تحركات القیمة العادلة على االستثمارات العقاریة بمزید 

. ١٥من التفصیل في اإلیضاح رقم 

توحید األموال 

البیانات المالیة الموحدة، من المستثمر توحید الجھة -١٠تتطلب التغییرات التي أدخلھا المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
ا عندما یتعرض، أو یكون لدیھ حقوق، المستثمر فیھا عندما یسیطر علیھا. ُیعتبر أنھ للمستثمر سیطرة على الجھة المستثمر فیھ 

في العوائد المتغیرة من مشاركتھ مع الجھة المستثمر فیھا ولدیھ القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل سلطتھ علیھا. تقوم 
استثماري  المجموعة بدور مدیر الصندوق لعدد من الصنادیق االستثماریة. لتحدید ما إذا كانت المجموعة تسیطر على صندوق  

ما، یتم التركیز عادًة على تقییم إجمالي الحصص االقتصادیة للمجموعة في الصندوق (التي تتألف من األرباح المدرجة ورسوم  
یمكن  المجموعة،  تدیرھا  التي  الصنادیق  بكافة  یتعلق  وفیما  الصندوق،  مدیر  عزل  في  المستثمرین  وحقوق  المتوقعة)  اإلدارة 

لبیة عادیة لعزل المجموعة كمدیر للصندوق دون إبداء أیة أسباب، وبناًء على ذلك توصلت المجموعة للمستثمرین أن یصوتوا بأغ
إلى أنھ ال یجدر بھا توحید ھذه الصنادیق. 

١٦محاسبة اإلیجار بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

، بصرف النظر عن تلك التي تتضمن تقدیرات، ١٦التقاریر المالیة رقم  فیما یلي األحكام الھامة أثناء تطبیق المعیار الدولي إلعداد 
والتي قامت اإلدارة بوضعھا أثناء عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والتي لھا التأثیر الجوھري األكبر على المبالغ  

المدرجة في البیانات المالیة الموحدة: 

قد) یتضمن عقد إیجار؛ تحدید ما إذا كان العقد (أو جزء من الع
 تحدید ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول أنھ سوف تتم ممارسة خیار التمدید أو اإلنھاء؛
ةتصنیف ترتیبات اإلیجار (عندما تكون المنشأة مؤجر .(
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التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة (تابع)٦

تطبیق التغیرات على السیاسات المحاسبیة للمجموعة (تابع) أثناءاألحكام الھامة ٦٫١

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 

یقوم المصرف بتقییم االنخفاض في قیمة موجوداتھ غیر المالیة (مثل الممتلكات والمعدات) ویأخذ في االعتبار مؤشرات االنخفاض  
في القیمة التالیة: 

 مقارنًة بالنتائج التشغیلیة التاریخیة المتوقعة أو المستقبلیة المتنبأ بھا؛ ضعف األداء بشكل كبیر
 تغییرات جوھریة في طریقة استخدام الموجودات المستحوذ علیھا أو إستراتیجیة األعمال العامة؛ و
 .توجھات قطاعات األعمال أو توجھات اقتصادیة سلبیة كبیرة

عندم القیمة  االنخفاض في  خسارة  إدراج  القابل  یتم  المبلغ  تحدید  یتم  لالسترداد.  القابلة  قیمتھ  لألصل  الدفتریة  القیمة  تتجاوز  ا 
م خصم  لالسترداد بناًء على القیمة قید االستخدام أو القیمة العادلة ناقصاً تكلفة البیع، أیھما أعلى. عند تقدیر القیمة قید االستخدام، یت

ا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھ
معامالت السوق  أخذ  االستبعاد، یتم  تكالیف  ناقصاً  الخاصة باألصل. عند تحدید القیمة العادلة  للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر 

ت، یتم استخدام نموذج تقییم مناسب. یتم دعم ھذه الحسابات الحدیثة في االعتبار. في حالة عدم إمكانیة تحدید مثل ھذه المعامال
بمضاعفات التقییم، أو أسعار األسھم المدرجة للشركات المتداولة للعامة أو مؤشرات القیمة العادلة األخرى المتاحة. یتوجب على  

ضع للتقییم. المصرف وضع تقدیرات وافتراضات یمكن أن تؤثر بشكل جوھري على القیمة الدفتریة لألصل الخا 

. ١٦تم اإلفصاح عن القیم الدفتریة لممتلكات ومعدات المصرف ضمن اإلیضاح رقم 

المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة ٦٫٢

الجوھري فیما یلي التقدیرات الرئیسیة التي استخدمتھا اإلدارة أثناء عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والتي لھا التأثیر  
األكبر على المبالغ المدرجة في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة:

خسائر االنخفاض في القیمة 

تحدید العدد والترجیحات النسبیة للسیناریوھات المستقبلیة لكل نوع من المنتجات / األسواق وتحدید المعلومات المستقبلیة ذات  
مان المتوقعة، تستخدم المجموعة معلومات مستقبلیة معقولة وقابلة للدعم، والتي تستند الصلة بكل سیناریو: عند قیاس خسائر االئت

إلى افتراضات حول الحركة المستقبلیة للمحركات االقتصادیة المختلفة وكیف ستؤثر ھذه المحركات على بعضھا البعض. 

إن احتمالیة التعثر ھي تقدیر الحتمال التعثر عن السداد تشكل احتمالیة التعثر ُمدخًال رئیسیاً في قیاس خسائر االئتمان المتوقعة.  
خالل فترة زمنیة معینة، ویتضمن احتسابھا البیانات التاریخیة واالفتراضات والتوقعات للظروف المستقبلیة. 

ین التدفقات النقدیة الخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد ھي تقدیر للخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد. وھي تستند إلى الفرق ب 
ُمقدم التمویل استالمھا، مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدیة من الضمانات والتحسینات  التعاقدیة المستحقة وتلك التي یتوقع 

االئتمانیة المتكاملة. 
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التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة (تابع)٦

المؤكدة (تابع) المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر ٦٫٢

١٦محاسبة اإلیجار بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

فیما یلي التقدیرات الرئیسیة التي استخدمتھا اإلدارة أثناء عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة المتعلقة بالمعیار الدولي  
التأثیر الجوھري األكبر على المبالغ المدرجة في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة: والتي لھا  ١٦إلعداد التقاریر المالیة رقم 

 تحدید المعدل المناسب لخصم مدفوعات اإلیجار؛
 .تقییم ما إذا كان أصل حق االستخدام قد تعرض لالنخفاض في القیمة

) وتأثیره على المجموعة ١٩-تفشي فیروس كورونا (كوفید  

أدناه. ٤١) وتأثیره على المجموعة ضمن اإلیضاح رقم ١٩-تم اإلفصاح عن تفشي فیروس كورونا (كوفید 

القیمة العادلة لألدوات المالیة ٧

تعتمد القیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة التي یتم تداولھا في أسواق نشطة على أسعار السوق المدرجة أو عروض 
المقدمة من الوسطاء، وفیما یتعلق بكافة األدوات المالیة األخرى، تقوم المجموعة بتحدید القیم العادلة باستخدام أسالیب األسعار  

تقییم أخرى. 

تقوم المجموعة بقیاس القیم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقیم العادلة التالیة التي تعكس أھمیة المدخالت المستخدمة في تحدید 
القیاسات. 

 مدخالت تعتبر سعر السوق المدرج (غیر المعدل) في أسواق نشطة ألدوات مطابقة.  ١المستوى :
 والتي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو  ١المدرجة ضمن المستوى : مدخالت غیر األسعار ٢المستوى

بصورة غیر مباشرة (أي مستمدة من األسعار)، وتشتمل ھذه الفئة على األدوات التي یتم تقییمھا باستخدام: أسعار السوق 
قة أو مماثلة في أسواق ُتعتبر أقل نشاطاً،  المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة، واألسعار السوقیة المدرجة ألدوات مطاب

أو أسالیب تقییم أخرى تكون فیھا جمیع المدخالت الھامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من بیانات السوق.
  المدخالت التي تكون غیر ملحوظة، تشتمل ھذه الفئة على كافة األدوات التي تتضمن أسالیب تقییمھا مدخالت  ٣المستوى :

رتكز على بیانات ملحوظة ویكون للمدخالت غیر الملحوظة تأثیر ھام على تقییم األداة، وتشتمل ھذه الفئة على األدوات ال ت
حیث تكون التعدیالت أو االفتراضات الھامة غیر الملحوظة  مماثلة،  تقییمھا بناًء على األسعار المدرجة ألدوات  التي یتم 

مطلوبة إلظھار االختالفات بین األدوات.

إن الھدف من أسالیب التقییم ھو الوصول إلى قیاس للقیمة العادلة الذي یعكس السعر الذي سوف یتم تسلمھ لبیع األصل أو دفعھ  
لتحویل االلتزام بموجب معاملة نظامیة بین مساھمي السوق في تاریخ القیاس. 
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القیمة العادلة لألدوات المالیة (تابع) ٧

تقییم معترف بھا على نطاق واسع لتحدید القیم العادلة ألدوات مالیة شائعة وبسیطة، مثل عقود تبادل تستخدم المجموعة نماذج  
معدالت الربح وعقود تبادل العمالت األجنبیة التي تستخدم فقط بیانات السوق الملحوظة وقلیًال ما تتطلب أحكام وتقدیرات من 

أو النماذج متاحة في السوق للصكوك واألوراق المالیة المدرجة والمشتقات  اإلدارة، وعادة ما تكون البیانات الملحوظة لألسعار
اإلسالمیة المتداولة في األسواق المالیة والمشتقات اإلسالمیة البسیطة في السوق الموازیة مثل عقود تبادل معدالت الربح. یقلل  

ات اإلدارة كما یقلل أیضاً من الشكوك المرتبطة بتحدید  توفر المعطیات الملحوظة لألسعار أو النماذج من الحاجة إلى أحكام وتقدیر
القیم العادلة، ویختلف مدى توفر أسعار ومعطیات السوق الملحوظة بناًء على المنتجات واألسواق ویتعرض للتغیرات وفقاً ألحداث  

محددة والظروف العامة في األسواق المالیة. 

النظام المتدرج للقیمة العادلة –بالقیمة العادلة األدوات المالیة التي یتم قیاسھا 
یوضح الجدول التالي تحلیًال للموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة في تاریخ التقاریر المالیة حسب المستوى في  

النظام المتدرج الذي یتم تصنیف قیاسات القیمة العادلة ضمنھا. 

اإلجمالي٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

٢٠٢١دیسمبر ٣١
موجودات ومطلوبات مقاسة بالقیمة العادلة 

االستثمارات في األوراق المالیة 
٣٫٢٩٥٫٠٦٦--٣٫٢٩٥٫٠٦٦متداولة 

٩٫٢٩٠٩٫٢٩٠--غیر متداولة 
) ٨١٫٨٨٩(-) ٨١٫٨٨٩(-عقود تبادل معدالت الربح (قیمة سالبة) 

٥٦٫٨٧٥٥٦٫٨٧٥--استثمارات عقاریة 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

االستثمارات في األوراق المالیة 
٣٫٠٥٨٫١٦٥--٣٫٠٥٨٫١٦٥متداولة 

٨٫٨٣٤٨٫٨٣٤--غیر متداولة  
) ١٥٧٫٥٨٣(-) ١٥٧٫٥٨٣(-الربح (قیمة سالبة) عقود تبادل معدالت 

٥٨٫٨٧٥٥٨٫٨٧٥--استثمارات عقاریة 

القطاعات التشغیلیة ٨

أساس التقسیم إلى قطاعات ٨٫١

الھیكل ةثالثیتم تقسیم المجموعة إلى   استنادًا إلى  مختلفة وتتم إدارتھا بصورة منفصلة  وخدمات  منتجات  بحیث تقدم  قطاعات 
اإلداري والھیكل التنظیمي الداخلي لدى المجموعة. 

یقدم قطاع الخدمات المصرفیة للشركات حلول مالیة متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة إلى القطاعین الخاص والعام وینقسم  
ع إلى أقسام تتضمن قسم الخدمات المصرفیة للشركات وقسم العالقات الحكومیة وقسم الخدمات المصرفیة للمؤسسات ھذا القطا

المالیة وقسم التمویالت المجمعة والمھیكلة واألسواق الرأسمالیة وقسم إدارة النقد. 
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القطاعات التشغیلیة (تابع) ٨

أساس التقسیم إلى قطاعات (تابع) ٨٫١

یقدم قطاع الخدمات المصرفیة لألفراد منتجات وخدمات متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ومصممة لتلبیة االحتیاجات المالیة  
اإلسالمیة  االئتمان  وبطاقات  العقاري  والتمویل  السیارات  وتمویل  الشخصي  والتمویل  الثروات  إدارة  تتضمن  والتي  لألفراد 

یة الیومیة مثل إدارة الحسابات وتحویل المبالغ النقدیة وإدارة الشیكات.  باالضافة الى المتطلبات المصرف 

یقدم قطاع الخزینة خدمات متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة تتضمن التعامل مع أسواق المال والمتاجرة وخدمات الخزینة  
ستثمار.األخرى، باإلضافة إلى إدارة عملیات تمویل المصرف من خالل استخدام ودائع اال

معلومات حول القطاعات التي یتم إعداد تقاریر لھا ٨٫٢

فیما یلي المعلومات المتعلقة بكل قطاع یتم إعداد تقاریر لھ، ویتم استخدام أرباح أو خسائر القطاع المدرجة ضمن تقاریر اإلدارة 
قطاع. الداخلیة التي تتم مراجعتھا من قبل اللجنة التنفیذیة لإلدارة لقیاس أداء كل

: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١دیسمبر ٣١المعلومات عن القطاعات التي یتم إعداد تقاریر لھا للسنة المنتھیة في 

قطاع الخدمات  
المصرفیة لألفراد 

قطاع الخدمات  
المصرفیة 

اإلجمالي قطاع الخزینةللشركات 
ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

٢٠٢١دیسمبر ٣١
٣٧٦٫٩١٣٤٢٫٧٤١٦٤٫٤١٧٤٨٤٫٠٧١إیرادات القطاع، صافي 

) ٤٢٣٫٤٣١() ١٫٩٠٠() ٢٤٫٩٨٨() ٣٩٦٫٥٤٣(مصاریف تشغیلیة

١٧٫٧٥٣٦٢٫٥١٧٦٠٫٦٤٠) ١٩٫٦٣٠(صافي اإلیرادات التشغیلیة
) ١٥٫٧٥٦(١٫٤٨١) ١٨٫٠١٧(٧٨٠رسوم االنخفاض في القیمة، صافي 

٣٫٦٩٥--٣٫٦٩٥الحصة من ربح شركات زمیلة  
----الخسارة من العملیات غیر المستمرة

٦٣٫٩٩٨٤٨٫٥٧٩) ٢٦٤() ١٥٫١٥٥(ربح القطاع الذي یتم إعداد تقاریر لھ /(خسارة)  

٨٫١١٧٫٣٣٣٦٢٢٫٥٢٣٤٫٨٨٥٫٢٨٩١٣٫٦٢٥٫١٤٥موجودات القطاع الذي یتم إعداد تقاریر لھ

٧٫٨٣٧٫٥٤٣٧٤٦٫٢٠٧٣٫٣٢٩٫٣٥١١١٫٩١٣٫١٠١مطلوبات القطاع الذي یتم إعداد تقاریر لھ 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
٣٦٢٫٥٨١٣١٫١٣٠٨٦٫١٥٤٤٧٩٫٨٦٥إیرادات القطاع، صافي 

) ٤٤٥٫١٤٨()٢٫٢٩٥()٢٤٫١٥٨() ٤١٨٫٦٩٥(مصاریف تشغیلیة 

٦٫٩٧٢٨٣٫٨٥٩٣٤٫٧١٧)٥٦٫١١٤(اإلیرادات التشغیلیة صافي 
)٩٫٩٦٤() ٢٢٦()٢٫٨٦٦()٦٫٨٧٢(رسوم االنخفاض في القیمة، صافي 

٤٫٢٨٣--٤٫٢٨٣الحصة من ربح شركات زمیلة  
)١٥٫٥٦٣(--)١٥٫٥٦٣(الخسارة من العملیات غیر المستمرة 

٤٫١٠٦٨٣٫٦٣٣١٣٫٤٧٣)٧٤٫٢٦٦(تقاریر لھ ربح القطاع الذي یتم إعداد / (خسارة) 

٨٫٩٤٧٫٢١٤٧٠٧٫٥٩٧٤٫٤٦٧٫١٧٠١٤٫١٢١٫٩٨١موجودات القطاع الذي یتم إعداد تقاریر لھ 

٩٫٠٧٤٫٣٤٤٨٠٣٫٦٢٧٢٫٦٠٢٫٥٤٨١٢٫٤٨٠٫٥١٩مطلوبات القطاع الذي یتم إعداد تقاریر لھ 



مصرف الهالل ش.م.ع. 
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٢٠٢١دیسمبر ٣١

٩٨

القطاعات التشغیلیة (تابع) ٨

معلومات حول القطاعات التي یتم إعداد تقاریر لھا (تابع) ٨٫٢

فیما یلي تحلیل إجمالي إیرادات كل قطاع بین إیرادات من أطراف خارجیة وإیرادات داخلیة:

قطاع الخدمات  
المصرفیة لألفراد 

قطاع الخدمات  
المصرفیة 

اإلجمالي قطاع الخزینةللشركات 
ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

٢٠٢١دیسمبر ٣١
٤٣٤٫٢٨٤٤١٫٣٩٤٨٫٣٩٣٤٨٤٫٠٧١اإلیرادات، صافي 

-١٫٣٤٧٥٦٫٠٢٤) ٥٧٫٣٧١(إیرادات القطاع الداخلیة

٣٧٦٫٩١٣٤٢٫٧٤١٦٤٫٤١٧٤٨٤٫٠٧١إیرادات القطاع، صافي 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
٤٤٧٫٠١٠٢٢٫٨٩٩٩٫٩٥٦٤٧٩٫٨٦٥اإلیرادات، صافي 

-٨٫٢٣١٧٦٫١٩٨)٨٤٫٤٢٩(إیرادات القطاع الداخلیة 

٣٦٢٫٥٨١٣١٫١٣٠٨٦٫١٥٤٤٧٩٫٨٦٥إیرادات القطاع، صافي 

المعلومات الجغرافیة ٨٫٣

المتحدة وتشیر إلیھا بالقطاع المحلي، وتشكل عملیات الفروع  تزاول المجموعة نشاطھا بصورة أساسیة في دولة اإلمارات العربیة  
والشركات الزمیلة والشركات التابعة في القطاع المحلي جزءًا جوھریاً من إجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة، ویمثل القطاع  

ت والتعرضات لیس جوھریاً، ال  الدولي عملیات المجموعة التي تنشأ من تواجدھا في كازاخستان، وباعتبار أن حجم ھذه العملیا 
یتم عرض تحلیل جغرافي إلیرادات ومصاریف وموجودات ومطلوبات القطاع. 

إدارة رأس المال ٩

رأس المال النظامي ٩٫١

والتي تمثل مفھوماً أوسع من "حقوق الملكیة"  تتماشى أھداف المجموعة مع مجموعة بنك أبوظبي التجاري عند إدارة رأس المال،   
جة ضمن بیان المركز المالي، فیما یلي: المدر

 االلتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي؛
 حمایة قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة وزیادة عوائد المساھمین؛ و
.االحتفاظ بقاعدة رأسمالیة قویة تدعم تطویر أعمال المجموعة

تتم مراقبة كفایة رأس المال واستخدام رأس المال التنظیمي على أساس مستمر من قبل إدارة المجموعة باستخدام أسالیب تعتمد 
على المبادئ التوجیھیة التي یتم تطویرھا وتعدیلھا من وقت آلخر من قبل لجنة بازل ومصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي.  



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٩٩

المال (تابع) إدارة رأس ٩

رأس المال النظامي (تابع) ٩٫١

المركزي على المجموعة على أساس موحد، وبالتالي یستلم معلومات حول مدى كفایة یشرف مصرف اإلمارات العربیة المتحدة
مستوى  ٢٠١٧اعتبارًا من  للمجموعة ككل.رأس المال ویحدد متطلبات رأس المال المجموعة  ، تم احتساب رأس المال على 

الصادر من قبل لجنة بازل لإلشراف على البنوك ("لجنة بازل")، بعد تطبیق التعدیالت التي اقترحھا  ٣باستخدام إطار بازل  
، كما ھو الحال في بازل  ٣یتألف إطار بازل  ة.المركزي، في إطار سلطتھ التقدیریة الوطنیمصرف اإلمارات العربیة المتحدة

.حد األدنى من متطلبات رأس المال وعملیة المراجعة اإلشرافیة وضوابط السوق، من ثالثة "ركائز": ال ٢

بالنسبة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق، أصدر مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي مبادئ توجیھیة لتطبیق المنھجیة 
متط بموجب  لھا وإعداد تقاریرھا  مطالبة باالمتثال  عملیة التقییم الداخلي  -لبات الدعامة الثانیة  القیاسیة، حیث أصبحت البنوك 

. أما بالنسبة للمخاطر التشغیلیة، فقد منح مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي ٢٠١٠لكفایة رأس المال  اعتبارًا من مارس  
ام المنھجیة القیاسیة.  البنوك خیار استخدام منھجیة المؤشرات األساسیة أو المنھجیة القیاسیة، ولقد اختارت المجموعة استخد

یستخدم المصرف حالیاً المنھجیة التالیة إلعداد التقاریر وفقاً للدعامة األولى:

مخاطر االئتمان: تستخدم المجموعة المنھجیة القیاسیة في احتساب متطلباتھا الرأسمالیة لمخاطر االئتمان. تسمح ھذه المنھجیة 
األصل والمعاییر القابلة للتطبیق على الطرف المقابل وفقاً للتوجیھات التنظیمیة. للمجموعة بتحدید ترجیحات المخاطر حسب فئة

یتضمن صافي التعرض التعرضات من خارج المیزانیة العمومیة بعد تطبیق عوامل التحویل االئتماني ومخففات مخاطر االئتمان. 

رأس المال التنظیمي الخاصة بمخاطر السوق.مخاطر السوق: تستخدم المجموعة المنھجیة القیاسیة بالنسبة لمتطلبات 

متطلبات رأسمالیة للمخاطر التشغیلیة، حیث یتم استخدام ثالث مستویات متقدمة. یمثل  ٣المخاطر التشغیلیة: تتضمن اتفاقیة بازل  
ظل المنھجیة  رأس المال المطلوب في إطار منھجیة المؤشرات الرئیسیة نسبة بسیطة من إجمالي اإلیرادات، في حین أنھ في  

الثمانیة  الخطوط  من  أعمال  خط  كل  ضمن  التشغیلیة  إجمالي اإلیرادات  من  مختلفة  نسب  ثالث  من  واحدة  نسبة  یمثل  القیاسیة 
المحددة. تستخدم المنھجیتان متوسط اإلیرادات للسنوات المالیة الثالث األخیرة. لقد تبنت المجموعة المنھجیة القیاسیة أثناء تحدید  

المال للمخاطر التشغیلیة. متطلبات رأس  

بإعداد الوثیقة السنویة الشاملة   ھذه الوثیقة ھي (ICAAPتقوم المجموعة كذلك  عملیة التقییم الداخلي لكفایة رأس المال). إن 
عبارة عن تقییم مفّصل من قبل المجموعة لملفات مخاطرھا، وأسالیب تقییم وقیاس المخاطر الجوھریة المختلفة، باإلضافة إلى  

خطیط رأس المال في إطار مجموعة من السینارویھات للظروف االعتیادیة والمتأزمة. ت

وضمان   تنص سیاسة المجموعة على االحتفاظ بقاعدة رأسمالیة قویة من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرین والدائنین والسوق 
المال، حیث تدرك المجموعة ضرورة الحفاظ على  التطویر المستقبلي لألعمال، ویتم كذلك إدراج تأثیر مستوى العوائد على رأس

التوازن بین العوائد الكبیرة المحتمل الحصول علیھا وذات المدیونیة العالیة والمنافع والسالمة الممكن تحقیقھا من خالل االحتفاظ  
بوضع قوي لرأس المال. 

ل السنة.التزمت المجموعة بجمیع متطلبات رأس المال المفروضة من جھات خارجیة خال



مصرف الهالل ش.م.ع. 
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١٠٠

إدارة رأس المال (تابع) ٩

ھیكل رأس المال ٩٫٢

، یتكون إجمالي رأس المال التنظیمي مما یلي: ٣وفقاً لمتطلبات بازل 

والذي یتألف من: رأس مال الشق األول)أ

رأس مال الشق األول لألسھم العادیة، و) ١(
رأس مال الشق األول اإلضافي. ) ٢(

رأس مال الشق الثاني. ) ب

ویشمل رأس المال المدفوع، وعالوة إصدار األسھم، وأرباح محتجزة، واحتیاطیات قانونیة،  مال الشق األول لألسھم العادیةرأس  
واحتیاطیات نظامیة، والدخل الشامل اآلخر المتراكم، واالحتیاطیات األخرى المفصح عنھا وحقوق األقلیة.

احتساب رأس مال الشق األول لألسھم العادیة:یتم تطبیق التعدیالت التنظیمیة التالیة أثناء 

الشھرة والموجودات غیر الملموسة األخرى؛ ) ١(
احتیاطیات تحوط التدفقات النقدیة؛) ٢(
موجودات ومطلوبات صنادیق معاشات التقاعد المحددة؛) ٣(
أسھم الخزینة ) ٤(

من اتفاقیة ٥٥ل اإلضافي (الفقرة  ویتكون من أدوات مؤھلة إلدراجھا ضمن رأس مال الشق األورأس مال الشق األول اإلضافي
).٣بازل  

ویشمل المخصصات الجماعیة وفقاً لتوجیھات بازل وأنظمة مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، رأس مال الشق الثاني  
ألدوات  وأدوات حقوق الملكیة المستمرة الصادرة عن المصرف أو شركاتھ التابعة وغیر المدرجة في الشق األول وعالواتھا وا

المؤھلة إلدراجھا في رأس مال الشق الثاني مثل أدوات رأس المال المختلطة (الصكوك / حقوق الملكیة) والتمویل الثانوي ألجل. 

ومصد التقلبات الدوریة لرأس )CCB(مصد حمایة رأس المال  (التي تم طرحھا مصدات رأس المال اإلضافیة  لقد تجاوزت
الحد األدنى لمتطلبات الشق األول من حقوق الملكیة العادیة التي  )لكل مصد٪٢٫٥إلى  بحد أقصى یصل  –(CCyB)المال  
. ٪٧تمثل 
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١٠١

إدارة رأس المال (تابع) ٩

ھیكل رأس المال (تابع) ٩٫٢

، نشر مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي قواعد رأس المال التنظیمي المحسنة بموجب إشعار رقم  ٢٠١٧في فبرایر  
في اإلمارات العربیة المتحدة. ٣الذي طبق بازل ٦٠/٢٠١٧

تھدف ھذه التوجیھات إلى تحقیق ھدف احترازي كلي ذو نطاق أوسع یتمثل في حمایة القطاع المصرفي من فترات زیادة النمو 
مصد التقلبات الدوریة االئتماني اإلجمالي، باإلضافة إلى متطلبات مصد حمایة رأس المال، كما قد ُیطلب من البنوك استخدام  

لرأس المال كجزء من المتطلبات التنظیمیة. یجب على البنوك استیفاء متطلبات مصد حمایة رأس المال ومصد التقلبات الدوریة 
لرأس المال باستخدام رأس مال الشق األول لألسھم العادیة. قد یتراوح مستوى متطلبات مصد التقلبات الدوریة لرأس المال بین 

المركزي مع فترة إشعار  المصرف٪ من الموجودات المرجحة للمخاطر حیث سوف یتم اإلعالن عن ذلك من قبل  ٢٫٥-٪  ٠
كافیة.

توزیع رأس المال ٩٫٣

إلى تحقیق أعلى عوائد یمكن تحقیقھا من خالل  تھدف عملیة توزیع رأس المال بین العملیات واألنشطة المحددة إلى حد كبیر
مد مبلغ رأس المال المخصص لكل عملیة أو نشاط بشكل رئیسي على رأس المال النظامي، ولكن في توزیع رأس المال. یعت

بعض الحاالت ال تعكس المتطلبات التنظیمیة بشكل كامل درجة تفاوت المخاطر المرتبطة باألنشطة المختلفة. 

في مثل ھذه الحاالت قد یتم تعدیل متطلبات رأس المال لتعكس البیانات المختلفة للمخاطر، مع مراعاة المستوى اإلجمالي لرأس  
المال لدعم عملیة أو نشاط معین بحیث ال یقل عن الحد األدنى المطلوب لألغراض التنظیمیة، ویتم تخصیص رأس المال بین  

مستقل عن المسؤولین عن تلك العملیات.العملیات واألنشطة المحددة بشكل 

على الرغم من أن زیادة العوائد على رأس المال المعدل وفقاً للمخاطر ھي األساس المستخدم في تحدید كیفیة تخصیص رأس  
أوجھ التآزر  المال لدى المجموعة على العملیات أو األنشطة المعینة، فإنھا لیست األساس الوحید المستخدم التخاذ القرار، ویتم أخذ

مع العملیات واألنشطة األخرى، ومدى توفر نظم اإلدارة والموارد األخرى، ومدى مالءمة ھذا النشاط مع األھداف االستراتیجیة 
طویلة األجل للمجموعة.

، كانت استراتیجیة المجموعة الرأسمالیة والتي لم تتغیر عن السنة السابقة كما یلي: ٢٠٢١خالل 

  االحتفاظ بمعدالت كافیة من رأس المال تزید عن الحد األدنى المحدد من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي
وتوجیھات اتفاقیة بازل؛ و

رأس المال بفاعلیة على وحدات األعمال المتنوعة.تخصیص



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٠٢

إدارة رأس المال (تابع) ٩

نسبة كفایة رأس المال ٩٫٤

لبازل  یوضح   مكونات رأس المال النظامي  ملخصات  دیسمبر ٣١ومعدالت المجموعة للسنتین المنتھیتین في  ٣الجدول أدناه 
المال  ٢٠٢٠و٢٠٢١ رأس  متطلبات  كافة  والمجموعة  المجموعة  ضمن  الفردیة  الشركات  استوفت  السنتین،  ھاتین  خالل   .

المفروضة خارجیاً والتي تخضع لھا: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھـم درھـم ألف 

رأس مال الشق األول لألسھم العادیة 
٤٫٧٥٠٫٠٠٠٤٫٧٥٠٫٠٠٠رأس المال 

١٧٥٫١١٤١٧٠٫٢٨٠احتیاطي نظامي 
) ١٤٦٫٣٥٣()١٤٨٫٤٠٩(التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة

)٣٫١٣٢٫٤٦٥()٣٫٠٦٤٫٦٦١(أرباح محتجزة 

١٫٧١٢٫٠٤٤١٫٦٤١٫٤٦٢التعدیالت التنظیمیة رأس مال الشق األول لألسھم العادیة قبل 

) ٤٧٫٠٩٧()٢٢٫٩٣٢(ناقصاً: الخصومات التنظیمیة

١٫٦٨٩٫١١٢١٫٥٩٤٫٣٦٥إجمالي رأس مال الشق األول لألسھم العادیة بعد الخصومات (أ) 

الشق األول لرأس المال اإلضافي 
--الشق األول اإلضافي المؤھل لرأس المال 

--إجمالي الشق األول اإلضافي لرأس المال (ب) 

الشق الثاني لرأس المال 
٩٩٫٦٩٠١٠٣٫٥٢٨الشق الثاني اآلخر لرأس المال (بما في ذلك المخصصات العامة، إلخ) 

٩٩٫٦٩٠١٠٣٫٥٢٨إجمالي الشق الثاني لرأس المال (ج) 

١٫٧٨٨٫٨٠٢١٫٦٩٧٫٨٩٣إجمالي رأس المال النظامي (أ+ب+ج) 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٠٣

إدارة رأس المال (تابع) ٩

نسبة كفایة رأس المال (تابع) ٩٫٤

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

رأس المال المتاح 
١٫٦٨٩٫١١٢١٫٥٩٤٫٣٦٥رأس مال الشق األول لألسھم العادیة 

١٫٦٨٩٫١١٢١٫٥٩٤٫٣٦٥رأس مال الشق األول 

١٫٧٨٨٫٨٠٢١٫٦٩٧٫٨٩٣إجمالي رأس المال المؤھل

الموجودات المرجحة للمخاطر  
٧٫٩٧٥٫٢٢٩٨٫٢٨٢٫٢٣٤مخاطر االئتمان 
١٠١٫٦٠٢١٠٤٫١١٠مخاطر السوق

٩٦٤٫٥٢٧١٫١٨٦٫٣٢٩المخاطر التشغیلیة

٩٫٠٤١٫٣٥٨٩٫٥٧٢٫٦٧٣إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر 

المال نسب رأس 
الحد األدنى  متطلبات 

٢٠٢١٢٠٢٠من رأس المال 

رأس مال الشق األول لألسھم العادیة كنسبة من إجمالي الموجودات 
٪١٦٫٦٦٪ ١٨٫٦٨٪٩٫٥٠المرجحة للمخاطر 

٪١٦٫٦٦٪ ١٨٫٦٨٪١١٫٠٠رأس مال الشق األول كنسبة من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر 

٪١٧٫٧٤٪ ١٩٫٧٨٪١٣٫٠٠إجمالي رأس المال النظامي كنسبة من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر 

النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة  ١٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٢٦٥٫٣٦١١٨١٫٨٩٤النقد في الصندوق
٣٣١٫٤٨٥٣١٩٫٥٣٨الحسابات الجاریة لدى البنوك المركزیة 

٣٢٩٫٥٧٩١٦٩٫٧٨٨البنوك المركزیةإیداع إسالمیة لدى شھادات
٤٣٨٫٩٤٥٤٤٧٫٤٩٣ودائع احتیاطي النقد لدى البنوك المركزیة 

١٫٣٦٥٫٣٧٠١٫١١٨٫٧١٣



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٠٤

الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك، صافي١١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٣٠٠٫٤٠٥٣٠٠٫٠٣١استثمارات الوكالة
١٠٣٫٩٤٠١٥٠٫٧٣٠أرصدة حساب المصرف بعمالت أجنبیة  

٤٠٤٫٣٤٥٤٥٠٫٧٦١

)٣٣١()١١٥()٣٠مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٤٠٤٫٢٣٠٤٥٠٫٤٣٠

قبل المجموعة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ، كانت كافة ودائع الوكالة محتفظ بھا من ٢٠٢٠و٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 

الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي١٢

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٥٫٣٩٧٫٨٢٧٦٫٠١٣٫٣٩٥مرابحة ومساومة لألفراد
٦٤٥٫٠٧٠٧٠٢٫٤٩١مرابحة السلع للشركات

٩٠٫٣٥٩١٠٤٫٠٦٥ذمم مدینة لبطاقات االئتمان اإلسالمیة 
٦٫١٣٣٫٢٥٦٦٫٨١٩٫٩٥١

) ١٥٩٫٠٧٦()١٦٣٫٧٠٠()٣٠مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 
٥٫٩٦٩٫٥٥٦٦٫٦٦٠٫٨٧٥

٢٥٤، تم تحویل الذمم المدینة للشركات من أنشطة التمویل اإلسالمي والبالغة قیمتھا ٢٠٢١دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في 
ألف درھم) إلى بنك أبوظبي التجاري.٤٣٫١٢٤: ٢٠٢٠ألف درھم (

ید من التفاصیل ضمن اإلیضاح  تم اإلفصاح عن مخصصات االنخفاض في قیمة الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي بمز
٥٫٣.



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٠٥

الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي (تابع) ١٢

كان توزیع إجمالي المرابحة والمساومة والتمویالت اإلسالمیة حسب قطاع العمل والموقع الجغرافي كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

قطاع العمل: 
٥٫٤٨٨٫١٨٦٦٫١١٢٫٤٥٩شخصیة
١٥١٫٥٥٣١٥٦٫٦٤٠التجارة 
٧٩٫٢٧٥١٨٥٫٣٧٦الطاقة

٤٩٫٥٣٤٧٨٫٧٥٤المواصالت واالتصاالت
٢-االستثمارات العقاریة والضیافة 

٣٣٫٤٢١٢٧التصنیع
٢٧٫٤٠٧٣٠٫٠٦٤الزراعة  

٣٠٣٫٨٨٠٢٥٦٫٦٢٩أخرى 

٦٫١٣٣٫٢٥٦٦٫٨١٩٫٩٥١

الجغرافي: القطاع 
٥٫٤٤٠٫٧٣١٦٫٠٨٣٫٥٠٢اإلمارات العربیة المتحدة  

٦٩٢٫٥٢٥٧٣٦٫٤٤٩كازاخستان  

٦٫١٣٣٫٢٥٦٦٫٨١٩٫٩٥١

اإلجارة١٣

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٫٧٣٩٫٢٩١٢٫١٣٥٫٥٨٧إجارة لألفراد 
٥٦٦١٠٫٥٦٣إجارة للشركات

١٢٫٥٨٣-لألفراد إجارة موصوفة في الذمة 

١٫٧٣٩٫٨٥٧٢٫١٥٨٫٧٣٣

) ٦٢٫٦٨٧()٥٥٫٥١٨()٣٠مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

١٫٦٨٤٫٣٣٩٢٫٠٩٦٫٠٤٦



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٠٦

اإلجارة (تابع) ١٣

موجودات إما تساوي أو تغطي الجزء  تمثل  من األعمار  اإلجارة صافي االستثمارات في الموجودات المؤجرة لفترات  األكبر 
نتاجیة المقدرة لھذه الموجودات، وتنص عقود اإلجارة على أن یتعھد المؤجر بتحویل الموجودات المؤجرة إلى المستأجر عند  اإل

تسلمھ دفعة اإلیجار النھائیة.

. ٥٫٣تم اإلفصاح عن مخصصات االنخفاض في قیمة اإلجارة بمزید من التفاصیل ضمن اإلیضاح 

توزیع إجمالي اإلجارة حسب قطاع العمل والموقع الجغرافي كما یلي: كان 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

قطاع العمل: 
١٫٧٣٩٫٢٩١٢٫١٤٧٫٣٢٦شخصیة 

٨٫٥٠٣-المواصالت واالتصاالت
٨٤٤-التجارة  

٥٦٦٢٫٠٦٠أخرى 
١٫٧٣٩٫٨٥٧٢٫١٥٨٫٧٣٣

الجغرافي: القطاع 
١٫٧٣٩٫٠٢٠٢٫١٤٧٫٧٩٦اإلمارات العربیة المتحدة  

٥٦٦١٠٫٥٦٣كازاخستان  
٢٧١٣٧٤أخرى 

١٫٧٣٩٫٨٥٧٢٫١٥٨٫٧٣٣



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٠٧

االستثمارات في األوراق المالیة ١٤
اإلجماليأخرىدول خلیجیة أخرى اإلمارات

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

اآلخر 
مدرجة: 

١٫١٦٠٫٦٢٠٤٣٣٫٤٢٩٦١٫٠١٥١٫٦٥٥٫٠٦٤أوراق مالیة حكومیة - صكوك 
٨٦٧٫٩٤٧-٥٣٢٫٤٩٥٣٣٥٫٤٥٢قطاع عام –صكوك 
٤٢٦٫٢١١--٤٢٦٫٢١١بنوك ومؤّسسات مالیة –صكوك 
٣٤٥٫٨٤٤--٣٤٥٫٨٤٤شركات –صكوك 

٢٫٤٦٥٫١٧٠٧٦٨٫٨٨١٦١٫٠١٥٣٫٢٩٥٫٠٦٦

:غیر مدرجة
٧٫٢٩٤٩٫٢٩٠-١٫٩٩٦أدوات حقوق الملكیة 

٧٫٢٩٤٩٫٢٩٠-١٫٩٩٦

المطفأةتكلفة بال
مدرجة: 

٢١٫٣٤٨--٢١٫٣٤٨بنوك ومؤّسسات مالیة –صكوك 
٤١٫٥٦٦--٤١٫٥٦٦شركات –صكوك 

٦٢٫٩١٤--٦٢٫٩١٤

٢٫٥٣٠٫٠٨٠٧٦٨٫٨٨١٦٨٫٣٠٩٣٫٣٦٧٫٢٧٠

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

اآلخر 
مدرجة: 
١٫٧٨٣٫٣٦٠-١٫١٩٥٫٤٢٠٥٨٧٫٩٤٠أوراق مالیة حكومیة -صكوك 
٥٣١٫١٩٦-٤٦٣٫١٧٨٦٨٫٠١٨قطاع عام –صكوك 
٤٥٧٫١٥٠--٤٥٧٫١٥٠بنوك ومؤّسسات مالیة –صكوك 
٢٨٦٫٤٦٠--٢٨٦٫٤٦٠شركات –صكوك 

٣٫٠٥٨٫١٦٦-٢٫٤٠٢٫٢٠٨٦٥٥٫٩٥٨

: غیر مدرجة 
٧٫٥٣٠٨٫٨٣٣-١٫٣٠٣أدوات حقوق الملكیة 

٧٫٥٣٠٨٫٨٣٣-١٫٣٠٣

٢٫٤٠٣٫٥١١٦٥٥٫٩٥٨٧٫٥٣٠٣٫٠٦٦٫٩٩٩

الشامل ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في   خالل الدخل  بالقیمة العادلة من  مخصص انخفاض في قیمة الصكوك المدرجة  ، تم إدراج 
المدرجة بالقیمة العادلة  القیمة العادلة لالستثماراتألف درھم) في احتیاطي  ٢٫٩٨١:  ٢٠٢٠ألف درھم (١٫٧١٤اآلخر بمبلغ  

لدخل الشامل اآلخر. من خالل الدخل الشامل اآلخر والمدرجة في ا 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٠٨

االستثمارات في األوراق المالیة (تابع) ١٤

إن تحلیل درجات مخاطر االستثمار في األوراق المالیة على أساس التصنیفات الخارجیة موضح أدناه: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٫٥٢٧٫٩٤٨١٫٣١٤٫٧١٥-أ + إلى أ 
١٫١٥٩٫٧٢٦٩٠٣٫٠٣٨- ب ب ب+ إلى ب ب ب  

١٦٣٫٦٣٨٣٠٣٫٣٨٧- ب ب+ إلى ب ب
٥١٥٫٩٥٨٥٤٥٫٨٥٩غیر مصنفة 

٣٫٣٦٧٫٢٧٠٣٫٠٦٦٫٩٩٩

في حالة وجود أكثر من تصنیف واحد من ثالثة وكاالت مخاطر ائتمان خارجیة (اس اند بي وفیتش ومودیز)، یتم أخذ أدنى تقییم. 

٤٨٠٫٩١٧تتضمن الصكوك غیر المصنفة تعرضات سیادیة متعلقة بحكومة محلیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة والبالغة  
ألف درھم).٤٩٤٫١٩٥: ٢٠٢٠ألف درھم (

استثمارات عقاریة ١٥

من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة. تم تحدید القیمة العادلة  ٣یتم تصنیف القیمة العادلة لإلستثمار العقاري للمجموعة في المستوى  
في موقع وفئة العقار حدیثةالعقاري من قبل مقیم عقاري خارجي مستقل یتمتع بمؤھالت مھنیة معترف بھا وخبرة  ستثمار  لال

الذي یتم تقییمھ. للوصول إلى القیمة السوقیة الحالیة للعقار، تم استخدام سعر البیع للقدم المربع لعقارات مماثلة. نتج التغیر في  
لسنة   العادلة  تحقی٢٠٢١القیمة  بمبلغ  إلى  خسارة  (٢٫٠٠٠ق  درھم  بند ١٫٨٧٥:  ٢٠٢٠ألف  تحت  تسجیلھا  تم  درھم)  ألف 

).٢٨اإلیرادات التشغیلیة األخرى (إیضاح 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٠٩

، صافي الممتلكات والمعدات ١٦

مما یلي:٢٠٢١دیسمبر ٣١الممتلكات والمعدات في تتألف 

األراضي والمباني  
تحسینات على  

ممتلكات مؤجرة 
أنظمة الحاسب  

أصل حق االستخدام أثاث وتجھیزاتاآللي 
أعمال رأسمالیة قید  

اإلجمالي اإلنجاز 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

التكلفة:
٢٠٢١٦٣٠٫٦٤١١٧٣٫٢٣٦٣٥٣٫٨٧٢٥٣٫٥٢٨٥٧٫٥٩١٩٫٦٩٣١٫٢٧٨٫٥٦١ینایر ١في 

٦٫٠٧٠١٫٤٢٣٦٫١٧٣١٫٣٢٠١٢٫٧٥٧٨٦٫٤٢٢١١٤٫١٦٥إضافات 
-) ٤٫٨٨٦(--٤٫٨٨٦--تحویالت 

) ٦٫٣٦٩() ٨٤٥() ١٢٠() ٢٧() ٤٫٨٨١() ٤٩٦(-استبعادات 
) ١٫١٦٤(-) ٥٧٩() ٦٠() ٢١١() ١٣٧() ١٧٧(تعدیالت تحویل العمالت األجنبیة

٢٠٢١٦٣٦٫٥٣٤١٧٤٫٠٢٦٣٥٩٫٨٣٩٥٤٫٧٦١٦٩٫٦٤٩٩٠٫٣٨٤١٫٣٨٥٫١٩٣دیسمبر ٣١في 
االستھالك واالنخفاض في القیمة المتراكمین:

٧٨١٫٠٠٢-٢٠٢١٣١٢٫٦٣٩١٠١٫٩٥٩٣٠٧٫٢٩٧٢٧٫٩٤٠٣١٫١٦٧ینایر ١في 
٦٢٫٧٥٢-١٠٫٠١٦١٦٫٦٩٢٢٣٫٢١٥١٫٥٩٨١١٫٢٣١المحمل للسنة 
) ٣٫٩٢٠(--) ٢٧() ٣٫٦٧٥() ٢١٨(-االستبعادات 

) ٥٣٠(-) ٢٣٨() ٤٤() ١١٦() ١٠١() ٣١(تعدیالت تحویل العمالت األجنبیة

٨٣٩٫٣٠٤-٢٠٢١٣٢٢٫٦٢٤١١٨٫٣٣٢٣٢٦٫٧٢١٢٩٫٤٦٧٤٢٫١٦٠دیسمبر ٣١في 
صافي القیمة الدفتریة:

٢٠٢١٣١٣٫٩١٠٥٥٫٦٩٤٣٣٫١١٨٢٥٫٢٩٤٢٧٫٤٨٩٩٠٫٣٨٤٥٤٥٫٨٨٩دیسمبر ٣١في 

درھم.١ولكل منھا قیمة دفتریة تبلغ من قبل الحكومةمدرج ضمن األراضي والمباني ثالث قطع ألراضي تم منحھا للمصرف
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٢٠٢١دیسمبر ٣١

١١٠

(تابع) ، صافيالممتلكات والمعدات ١٦

یلي:مما ٢٠٢٠دیسمبر ٣١تتألف الممتلكات والمعدات في 

األراضي والمباني  
تحسینات على  

ممتلكات مؤجرة 
أنظمة الحاسب  

أصل حق االستخدام أثاث وتجھیزاتاآللي 
أعمال رأسمالیة قید  

اإلجمالي اإلنجاز 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

التكلفة: 
٢٠٢٠٦٣٠٫٨٣٣١٧١٫٣٤٤٣٣٥٫٢٨٦٦٣٫٧٣٩٥٠٫٨٠٩١٢٫٧٥٦١٫٢٦٤٫٧٦٧ینایر ١في 

١٫٢٩٦١٢٫٩٨٩١٫٠٦٧٩٫٧٣٣٤٫٨٢٣٢٩٫٩٠٨-إضافات 
-) ٧٫١٥٨(--١٫٢٩١٥٫٨٦٧-تحویالت 

) ١٤٫١٥٨() ٧٢٨() ١٫٧٥١() ١١٫٣٨٢() ٢٩٧(--استبعادات 
) ١٫٩٥٦(-) ١٫٢٠٠(٢٧١٠٤) ٦٩٥() ١٩٢(تعدیالت تحویل العمالت األجنبیة 

٢٠٢٠٦٣٠٫٦٤١١٧٣٫٢٣٦٣٥٣٫٨٧٢٥٣٫٥٢٨٥٧٫٥٩١٩٫٦٩٣١٫٢٧٨٫٥٦١دیسمبر ٣١في 

االستھالك واالنخفاض في القیمة المتراكمین: 
٧٣٠٫٤٣٧-٢٠٢٠٣٠٥٫٨١٩٨٤٫٨١٣٢٨٣٫٠٢٧٣٨٫٠٧٨١٨٫٧٠٠ینایر ١في 

٦٣٫١٤٣-٦٫٩٠٤١٧٫٣٦٤٢٤٫٧٧٠١٫٢٦٤١٢٫٨٤١المحمل للسنة 
) ١١٫٦٤٥(-) ٣٨() ١١٫٣١٠() ٢٩٧(--االستبعادات 

) ٩٣٣(-) ٣٣٦() ٩٢() ٢٠٣() ٢١٨() ٨٤(تعدیالت تحویل العمالت األجنبیة

٧٨١٫٠٠٢-٢٠٢٠٣١٢٫٦٣٩١٠١٫٩٥٩٣٠٧٫٢٩٧٢٧٫٩٤٠٣١٫١٦٧دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠٢٠٣١٨٫٠٠٢٧١٫٢٧٧٤٦٫٥٧٥٢٥٫٥٨٨٢٦٫٤٢٤٩٫٦٩٣٤٩٧٫٥٥٩دیسمبر ٣١في 

درھم.١ولكل منھا قیمة دفتریة تبلغ من قبل الحكومة مدرج ضمن األراضي والمباني ثالث قطع ألراضي تم منحھا للمصرف



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١١١

ستثمار في شركات زمیلة اال١٧

فیما یلي تفاصیل الشركات الزمیلة للمجموعة في نھایة فترة التقاریر المالیة:

نسبة الملكیة 
٢٠٢١٢٠٢٠النشاط الرئیسي اسم الشركة الزمیلة 

٪ ٧٥٫٦٠٪ ٨١٫٨٠االستثمار  صندوق الھالل لألسھم الخلیجیة 
٪ ١٠٫١٤٪ ١١٫٨٢االستثمار  صندوق الھالل العالمي للصكوك

تقع كافة الشركات الزمیلة أعاله في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ویتم احتسابھا باستخدام طریقة حقوق الملكیة في البیانات 
. ٣موضح في السیاسات المحاسبیة للمجموعة الواردة في اإلیضاح رقم المالیة الموحدة كما ھو 

فیما یلي أحدث المعلومات المالیة المدققة المتاحة فیما یتعلق بالشركات الزمیلة للمجموعة:

صندوق الھالل  
لألسھم الخلیجیة 

صندوق الھالل  
العالمي للصكوك 

٢٠٢١٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم 

٢٠٫٨٢٤٣٤٢٫٣٥٨إجمالي الموجودات 
٧٨٥١٫٧١٣إجمالي المطلوبات
٢٠٫٠٣٩٣٤٠٫٦٤٥صافي الموجودات

١٦٫٣٩٢٤٠٫٢٦٤حصة المصرف من صافي موجودات الشركات الزمیلة 

٥٫٣٣٩٩٫٦٠٤إجمالي اإلیرادات 
٣٫٧٦٣٥٫٢٢٤الربح للسنة 

٣٫٠٧٨٦١٧حصة المصرف من أرباح الشركات الزمیلة 

الموجودات األخرى ١٨
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم
الموجودات المالیة 

٣٨٫٧٨٠٣٨٫٦١٤إیرادات مدینة
٥٥٫٧٤٠٤٦٫٢٢٣أخرى 

٩٤٫٥٢٠٨٤٫٨٣٧

الموجودات غیر المالیة 
٦٤٫٥٠٠١٩٫١١٦مخزون المرابحة 

١٢٫٦٣٤١٠٫٣٨٣مصاریف مدفوعة مقدماً 
٣٫٣٠٦٤٫٢٦٤مدفوعة مقدماً للموظفینبدالت 

٨٠٫٤٤٠٣٣٫٧٦٣

١٧٤٫٩٦٠١١٨٫٦٠٠
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١١٢

الودائع من المتعاملین ١٩

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

حسب نوع الحساب:
٥١٢٫٥٧٣١٫٨٥٣٫٥٦٩ودائع الوكالة

٢٫٠٢٩٫١٠٠٢٫١٧٤٫٧٧٨حسابات جاریة 
٤٫١٨٥٫٦٨٧٤٫١٩٩٫٣٦٠حسابات توفیر 

١٫٥٠٨٫٦٩٠١٫٣٤٤٫٧٥٦ودائع ألجل 

٨٫٢٣٦٫٠٥٠٩٫٥٧٢٫٤٦٣

القطاع: 
٦٫٤٥٢٫٦٠٨٦٫٧٣٧٫٥٨٤األفراد 

١٫٥٠٦٫١٥٤٢٫٥٦٥٫٣٨٢قطاع الشركات 
٨٧٫٠٩٦٩٢٫٤٢٨القطاع الحكومي

١٩٠٫١٩٢١٧٧٫٠٦٩شركات حكومیة وشركات القطاع العام 

٨٫٢٣٦٫٠٥٠٩٫٥٧٢٫٤٦٣

النطاق الجغرافي: 
٧٫٢٧٥٫٢١٠٨٫٥١٦٫١٦٨اإلمارات العربیة المتحدة 

٨٨٠٫٧٧٢٩٩١٫٠٢٧كازخستان 
٨٠٫٠٦٨٦٥٫٢٦٨أخرى 

٨٫٢٣٦٫٠٥٠٩٫٥٧٢٫٤٦٣

ألف درھم) إلى  ٣٨: ٢٠٢٠ألف درھم (٦٠٣، تم تحویل ودائع من المتعاملین بقیمة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في  
بنك أبوظبي التجاري.  

تمویل متوسط األجل ٢٠

صكوك متوسطة األجل 
، قام المصرف من خالل اتفاقیة صكوك متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة بإصدار صكوك متوسطة  ٢٠١٨سبتمبر  ١٩في  

شھادة إصدار  ألف دوالر أمریكي) بموجب برنامج  ٥٠٠٫٠٠٠ألف درھم (بقیمة اسمیة تبلغ  ١٫٨٢٨٫٨٠٥األجل بخصم بمبلغ  
. یتم إدراج الصكوك في البورصة اإلیرلندیة  ٢٠١٨تحدیثھ في أغسطس  ألف دوالر أمریكي والذي تم  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠ثقة بقیمة  

.٪٤٫٣٧٥لدى اإلصدار تاریخ استحقاق تعاقدي لمدة خمس سنوات ویحمل معدل ربح متوقع بنسبة ).(یورونكست دبلن



مصرف الهالل ش.م.ع. 
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٢٠٢١دیسمبر ٣١

١١٣

تمویل متوسط األجل ٢٠

صكوك متوسطة األجل (تابع)
شروط االتفاقیة 

موجودات   ذلك  بما في  مشتركة")،  لملكیة  الخاضعة  ("الموجودات  الموجودات  بعض  ملكیة  نقل  ھذه االتفاقیة  شروط  تتضمن 
صكوك   شركة  إلى  للمصرف  األصلیة  المحدودة  –اإلجارة  الھالل  مصرف  صكوك  تابعة  –شركة  شركة  وھي  "الُمصِدر"، 

موجودات مملوكة من قبل المستثمرین؛ ومع ذلك تخضع إلدارة  للمصرف تم تأسیسھا خصیصًا لمعامالت الصكوك، وإن ھذه ال
المصرف وسوف یستمر المصرف في إدارتھا كوكیل إداري.  

مبلغ التوزیعات النصف سنویة من العائدات المتسلمة فیما یتعلق بالموجودات الخاضعة لملكیة مشتركة، ومن  سوف یدفع الُمصِدر
تلك   تكون  أن  عند المتوقع  التوزیع  تواریخ  الصكوك في  حاملي  إلى  المستحقة  سنویة  النصف  بالدفعات  للوفاء  كافیة  العائدات 

استحقاق الصكوك، سوف یكون للُمَصدِّر الحق في مطالبة المصرف بشراء كافة الموجودات الخاضعة لملكیة مشتركة لسداد قیمة  
قیمة االسمیة المستحقة للصكوك وأي توزیعات أرباح مرحلیة  توزیعات التصفیة ذات الصلة بموجب الصكوك والتي تتضمن ال

مستحقة و لم یتم سدادھا. 

المرابحة الدولیة العكسیة  
، أبرم المصرف اتفاقیتي مرابحة عكسیة بضمان دولي مع مؤسسة مالیة باستحقاق تعاقدي لمدة عامین، حیث تحمالن  ٢٠١٨في 

. ٢٠٢٠٪. استحقت االتفاقیتین خالل ٣٫٩٪ إلى ٣٫٧معدل ربح متوقع یتراوح من 

دامو لتنم٢٠٢٠في   جیھ اس سي  مرابحة عكسیة دولیة مع صندوق  كما في  ، أبرم المصرف اتفاقیات  ٣١یة ریادة األعمال. 
) مع استحقاق تعاقدي لمدة سبع  ألف درھم٨٩٫٠٩١:  ٢٠٢٠ألف درھم (٨٦٫٤٢٩، بلغ الرصید القائم ما قیمتھ  ٢٠٢١دیسمبر  

. ٪٩٫٥٪ إلى  ٨٫٥سنوات ویتراوح معدل الربح المتوقع من 

المطلوبات األخرى٢١
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم
المطلوبات المالیة 

٧٩٫٦٢٧٦٣٫٥٦٧دائنةذمم 
-٤٨٫٩٦٥إیرادات مؤجلة 

٢١٫٤١٧١٩٫٧١٤عقود االیجار التزام
٧٫٢٠١٢٩٫٩٦٠حساب الخیرات الدائن 

٤٩٫٢٤٧٦٢٫٣٥٨أخرى 

٢٠٦٫٤٥٧١٧٥٫٥٩٩

المطلوبات غیر المالیة 
١٩٦٫٣٧٢١٧١٫٨٧٦مصاریف مستحقة

٤٩١٠٫٤٩٥) ٣٠مخصص التسھیالت غیر الممولة (إیضاح 
٧٦١٣٠رسوم إداریة مدفوعة مقدماً 

١٩٦٫٤٩٧١٨٢٫٥٠١

٤٠٢٫٩٥٤٣٥٨٫١٠٠
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١١٤

المطلوبات األخرى (تابع) ٢١

على مبلغ بقیمة   أیضاً  ألف درھم) من احتیاطي أرباح  ١٣٫٢٣٥:  ٢٠٢٠ألف درھم (١٣٫٤٣٣تشتمل المصاریف المستحقة 
المودعین والزكاة المستحقة على ھذه االحتیاطیات، وتقوم المجموعة بإخراج ھذه الزكاة بالنیابة عن المودعین. 

والمبالغ   الشرعیة الداخلیة،  الرقابة  لجنة  قرارات  بناًء على  تجنیبھا  تم  التي  األرباح  مبالغ  على  الخیرات الدائن  حساب  یشتمل 
لة نتیجة التأخر في السداد، ورسوم تجاوز الحدود االئتمانیة.المحص 

التزامات المنافع المحددة 
للقیمة   االكتواریة  أحدث التقییمات  إجراء  تم  المتحدة.  اإلمارات العربیة  دولة  في  المستحقین  لموظفیھا  مكافآت  المجموعة  تقدم 

من قبل خبیر اكتواري مسجل في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.  ٢٠٢١سنة  الحالیة اللتزام المنافع المحددة في الربع األخیر من  
انیة  تم قیاس القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة، وما یتعلق بھا من تكالیف الخدمة الحالیة والسابقة، باستخدام طریقة الوحدة االئتم 

المتوقعة.

كتواري ھي كما یلي: إن االفتراضات الرئیسیة المستخدمة قي التقییم اال

)سنویاً ٪١٫٦٨: ٢٠٢٠سنویاً (٪٢٫٣٩معدل الخصم: 
)سنویاً ٪٣٫٠٠: ٢٠٢٠سنویاً (٪٢٫٧٥معدل زیادة الراتب: 

تم استخدام االفتراضات الدیموغرافیة للوفیات والتقاعد لتقییم المطلوبات والمنافع ضمن الخطة. 

إذا كان معدل الخصم المستخدم في االفتراض  )ألف درھم٢٠٢٠:١٫٣١٥ألف درھم (١٫٢٤٢سوف یكون االلتزام أعلى بمبلغ
بنسبة   بمبلغ٪٠٫٥٠أقل  االلتزام أقل  یكون  (١٫١٧٣وسوف  درھم  درھم٢٠٢٠:١٫٢٣٤ألف  الخصم  )ألف  معدل  كان  إذا 

ألف  ٢٠٢٠:١٫١٠٤ألف درھم (١٫٠٧٠وبالمثل، سوف یكون االلتزام أعلى بمبلغ٪٠٫٥٠المستخدم في االفتراض أعلى بنسبة  
ألف ١٫٠٠١وسوف یكون االلتزام أقل بمبلغ٪٠٫٥٠إذا كان معدل زیادة الرواتب المستخدم في االفتراض أعلى بنسبة  )درھم

. ٪٠٫٥٠إذا كان معدل زیادة الرواتب المستخدم في االفتراض أقل بنسبة )ألف درھم٢٠٢٠:١٫٠٤٨درھم (

تیاطي النظامي رأس المال واالح٢٢

رأس المال 
ألف سھم عادي بقیمة درھم واحد لكل  ٥٫٢٥٠٫٠٠٠، یتألف رأس المـال المصرح بھ للمصرف من  ٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 

ألف سھم عادي بقیمة درھم  ٤٫٧٥٠٫٠٠٠من  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١سھم، ویتألف رأس المـال الصادر والمدفوع بالكامل كما في  
واحد لكل سھم. 

٪ من رأس المال الصادر والمدفوع، وإن أسھم ١٠٠بعد التاریخ الفعلي للدمج واالستحواذ، أصبح بنك أبوظبي التجاري یمتلك  
المصرف غیر مدرجة في أسواق األوراق المالیة المعتمدة. 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١١٥

رأس المال واالحتیاطي النظامي (تابع)٢٢

االحتیاطي النظامي 
٪ من صافي  ١٠والنظام األساسي للمصرف تحویل  ٢٠١٥لسنة  ٢اإلمارات العربیة المتحدة رقم  یقتضي القانون االتحادي لدولة

٪ من قیمة رأس المـال المدفوع، وإن االحتیاطي النظامي غیر متاح للتوزیع. ٥٠األرباح للسنة إلى االحتیاطي النظامي حتى یبلغ  
وجدت، في ن بالنسبة للسنة المنتھیة في  یتم إجراء التحویالت إلى االحتیاطي النظامي، إن  ، تم ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ھایة السنة. 

) خالل السنة.ألف درھم١٫٣٤٢: ٢٠٢٠ألف درھم (٤٫٨٣٤تحویل مبلغ بقیمة 

االحتیاطیات األخرى ٢٣

احتیاطي القیمة  
العادلة

احتیاطي تحویل  
اإلجمالي العمالت األجنبیة

ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

) ١٢٥٫٩٨٩() ١٩٩٫٥٧٧(٢٠٢٠٧٣٫٥٨٨ینایر ١
صافي الخسارة من االستثمار في أوراق مالیة تم تصنیفھا بالقیمة

) ٤٫٢١٧(-) ٤٫٢١٧(العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
) ١٦٫١٤٧() ١٦٫١٤٧(-فروقات صرف العمالت األجنبیة من تحویل العملیات األجنبیة

)١٤٦٫٣٥٣()٢١٥٫٧٢٤(٢٠٢١٦٩٫٣٧١ینایر ١

صافي الربح من االستثمار في أوراق مالیة تم تصنیفھا بالقیمة
٣٫١٣٣-٣٫١٣٣العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

) ٥٫١٨٩() ٥٫١٨٩(-فروقات صرف العمالت األجنبیة من تحویل العملیات األجنبیة

)١٤٨٫٤٠٩()٢٢٠٫٩١٣(٢٠٢١٧٢٫٥٠٤دیسمبر ٣١

إیرادات من أنشطة التمویل اإلسالمي، صافي ٢٤

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٣٥٢٫٥٧٥٤١٢٫٤٥٩أفراد –اإلیرادات من المرابحة 
٥٠٫٧٦٥٣٨٫٤٣١شركات–اإلیرادات من المرابحة 

٤٠٣٫٣٤٠٤٥٠٫٨٩٠



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١١٦

االجارة، صافي إیرادات ٢٥

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٧٧٫٨٧٩١٠٢٫٠٩٤أفراد –اإلیرادات من اإلجارة 
٣٤٠١٫٩٠٤شركات –اإلیرادات من اإلجارة 

٧٨٫٢١٩١٠٣٫٩٩٨

إیرادات الرسوم والعموالت، صافي ٢٦

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٥٨٫٢١٦٤٨٫٤٨٢بالبطاقاترسوم متعلقة 
١٥١١٩١عمولة معامالت مالیة

٥٫١٢٧٣٫٧٩٢التمویالترسوم معالجة 
٥٥٩٥٫٧٥٢عمولة تأمین

١٫٧٤٤١٫٥٥٥رسوم متعلقة بالحسابات 
٢٫٦٢٩١٫٥٣٠خدمة إدارة األصول

٤٫٠٦١٢٫٦٧٠أخرى 

٧٢٫٤٨٧٦٣٫٩٧٢

) ٣٢٫٤٨٧()٤٠٫٤٤٩(مصاریف الرسوم والعموالت 

٣٢٫٠٣٨٣١٫٤٨٥

إیرادات المتاجرة، صافي ٢٧

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٠٫٧٨٢٦٫٩٥٢صافي األرباح من التعامل في العمالت األجنبیة 

١٠٫٧٨٢٦٫٩٥٢



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١١٧

إیرادات تشغیلیة أخرى٢٨

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٢٦٣إیرادات توزیعات أرباح 
١٠٫٠٨٤١٤٫٠٥٥صافي الربح من استثمارات غیر تجاریة  

١٤٫٦٩١٣٫٥٣٣أخرى 

٢٥٫٠٣٨١٧٫٥٨٨

مصاریف تشغیلیة ٢٩

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٢١٥٫٤١١٢٢١٫٤٢٩مصاریف الموظفین ومصاریف ذات صلة 
٤٫٦٠٣٦٫٦٦٦مصاریف اإلیجار 

٢٨٫٠٨٨١١٫٦٧٤رسوم قانونیة ومھنیة 
٢٩٫٧٠٩٢٦٫٨٢٦صیانة برامج الحاسب اآللي 

١٤٫٥٤٩١٢٫١٢٦مصاریف االتصاالت 
١٦٫٤٣٣٢٣٫٤١٦مصاریف المباني 

٢٠٫٥٨٣٩٫٤٦٨مصاریف التسویق واإلعالن 
٣٫٤٠٦٦٫٧٨٠صیانة أجھزة الحاسب اآللي 

١٫٨٩١٣٫٤٨٥الطباعة واللوازم المكتبیة 
١٠٫٩٩٣٣٫٠٩٧مصاریف ضریبة القیمة المضافة  

١٥٫٠١٣٥٧٫٠٣٨مصاریف أخرى 

٣٦٠٫٦٧٩٣٨٢٫٠٠٥

مخصص االنخفاض في القیمة ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم

٢٣٥٫٥٧٠٤٩٩٫٢٤٥في بدایة السنة

٧٨٫٩٩٠٥١٫٨٧٠خالل للسنة مخصصات االنخفاض في القیمة التي تم تكوینھا 
)٩٫٦٩٨()٨٫٢٥٩(عكس التمویالت المعاد التفاوض بشأنھا

) ٣٠٥٫٥٧٤()٨٤٫٩١٢(صافي المبالغ المشطوبة
)٢٧٣()٢٩٣(تحویل عمالت أجنبیة

٢٢١٫٠٩٦٢٣٥٫٥٧٠في نھایة السنة 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١١٨

مخصص االنخفاض في القیمة (تابع) ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم درھمألف 

رسوم االنخفاض في القیمة، صافي  
٧٨٫٩٩٠٥١٫٨٧٠مخصصات االنخفاض في القیمة التي تم تكوینھا خالل للسنة 

) ٤١٫٩٠٦()٦٣٫٢٣٤(مستردات خالل السنة 

١٥٫٧٥٦٩٫٩٦٤صافي المحمل للسنة  

:  ٢٠٢٠ألف درھم (٢٥٤، یتضمن صافي المبلغ المشطوب مخصص لالنخفاض في القیمة بمبلغ  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
. اتالشركألف درھم) تم تحویلھ إلى بنك أبوظبي التجاري كجزء من تحویل محفظة ٤٠٫٩١٣

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١١٥٣٣١ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي 
١٦٣٫٧٠٠١٥٩٫٠٧٦ذمم مدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 

٥٥٫٥١٨٦٢٫٦٨٧اإلجارة 
١٫٧١٤٢٫٩٨١ستثمارات في أوراق مالیة ا

٤٩١٠٫٤٩٥مطلوبات أخرى 

٢٢١٫٠٩٦٢٣٥٫٥٧٠

حصة المودعین وحاملي الصكوك من األرباح ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٢٥٫٨٧٠١٠٥٫٣٧٠الوكالة 
٩٢٫٢٨١٨٩٫٢٧١تمویل متوسط األجل 

٣٥٫٨٣٧٤٤٫٧٤٥المضاربة 

١٥٣٫٩٨٨٢٣٩٫٣٨٦

یقوم المصرف باستثمار كافة الودائع االستثماریة لدیھ بما في ذلك حسابات التوفیر، والتي یتم تعدیلھا وفقاً لمتطلبات االحتیاطي  
الخاصة بمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي ومتطلبات السیولة لدى المجموعة، وفیما یتعلق بودائع االستثمار یتحمل  

ال سوء التصرف المتعمد أو اإلھمال أو مخالفة شروط العقد، فیما عدا ذلك، یتحمل مقدم المال (رب  المصرف الخسائر فقط في ح
الخسائر.)الموكل(المال) أو 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١١٩

النقد وما یعادلھ ٣٢

أصلیة ألقل من ثالثة یشتمل النقد وما یعادلھ المدرج في بیان التدفقات النقدیة الموحد من المبالغ التالیة ذات استحقاقات تعاقدیة  
أشھر:

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٫٣٦٥٫٣٧٠١٫١١٨٫٧١٣نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة 
٤٠٤٫٣٤٥٤٥٠٫٧٦١)١١ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك (إیضاح  

) ٤٧٤٫٥٣٦()١٫٢٧٤٫١٦٢(ودائع الوكالة من البنوك 

٤٩٥٫٥٥٣١٫٠٩٤٫٩٣٨

االلتزامات والمطلوبات الطارئة ٣٣
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم

٣٥٫٠١٩٥٩٫٣٠٥خطابات الضمان 

٥٦١٫٣٤٦٤٤٥٫٠٨٦التزامات قابلة لإللغاء لتقدیم االئتمان 
٢٫٥٦٥-التزامات غیر قابلة لإللغاء لتقدیم االئتمان 

٨٧٫٠٨٤١٤٫٣٨١التزامات رأسمالیة 

١٫٥٨٣١٫٢٤٧التزامات عقود إیجار تشغیلیة 

: ٢٠٢٠ألف درھم (٤٩، بلغت قیمة خسارة االئتمان المتوقعة على التعرضات غیر الممولة ما قیمتھ ٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 
ألف درھم).١٠٫٤٩٥

مشتقات األدوات المالیة اإلسالمیة ٣٤

المجموعة في أنواع مختلفة من المعامالت التي تتضمن مشتقات أدوات مالیة إسالمیة،  ضمن سیاق األعمال االعتیادیة، تدخل  
وتتضمن مشتقات األدوات المالیة اإلسالمیة وعودًا بتبادل العمالت األجنبیة و/ أو التدفقات النقدیة.

سو عروض األسعار السائدة في  بالقیمة العادلة بالرجوع إلى  أو یتم قیاس المشتقات اإلسالمیة  مقابل  ق نشط أو أسعار طرف 
باستخدام أسالیب تقییم مثل طریقة التدفقات النقدیة المخصومة.

یوضح الجدول أدناه القیم العادلة الموجبة والسالبة لمشتقات األدوات المالیة اإلسالمیة، وكذلك قیمھا االسمیة.

ولكنھا ال تشیر إلى مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان. تشیر القیم االسمیة إلى حجم المعامالت القائمة في نھایة السنة 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٢٠

مشتقات األدوات المالیة اإلسالمیة (تابع) ٣٤

القیمة السوقیة  
الموجبة 

القیمة السوقیة  
اإلجمالي سنوات ٥–١شھراً ١٢–٣أشھر ٣أقل من القیمة االسمیة السالبة 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

المشتقات اإلسالمیة المحتفظ بھا ألغراض التحوط 
٥٤٫٨٦١١٫٣٥٦٫٨٩٠١٫٤١١٫٧٥١-١٫٤١١٫٧٥١) ٨١٫٨٨٩(-عقود تبادل معدالت الربح 

-)٥٤٫٨٦١١٫٣٥٦٫٨٩٠١٫٤١١٫٧٥١-١٫٤١١٫٧٥١) ٨١٫٨٨٩

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
المشتقات اإلسالمیة المحتفظ بھا ألغراض التحوط 

١٫٤٢٨٫٦٩٣١٫٤٢٨٫٦٩٣--١٫٤٢٨٫٦٩٣) ١٥٧٫٥٨٣(-عقود تبادل معدالت الربح 

-)١٫٤٢٨٫٦٩٣١٫٤٢٨٫٦٩٣--١٫٤٢٨٫٦٩٣) ١٥٧٫٥٨٣



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٢١

تصفیة شركة تابعة  ٣٥

تصفیة الشركة إجراءات  شارفت،  ٢٠٢١. خالل  ٢٠١٦تم إیقاف عملیات شركة الھالل للسیارات ذ.م.م ("شركة تابعة") خالل  
. كانت القیمة الدفتریة لصافي  على االنتھاء في انتظار إلغاء الترخیص الذي سوف یتم إصداره من قبل الجھات المختصةالتابعة

ید للشركة التابعة في تاریخ التصفیة كما یلي: الموجودات والمطلوبات القابلة للتحد

٢٠٢١
ألف درھم

بیان المركز المالي 

٣٫٦٨٤النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة  
-الممتلكات والمعدات 
-الموجودات األخرى  

٣٫٦٨٤إجمالي الموجودات 

-المطلوبات األخرى  

-إجمالي المطلوبات  

٣٫٦٨٤إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحدید

ألف درھم في بیان الدخل الشامل الموحد.٨٠تتضمن نتائج المجموعة اإلیرادات األخرى للشركة التابعة البالغة قیمتھا 

شركات المجموعة ٣٦

نسبة الملكیة
٢٠٢١٢٠٢٠بلد التأسیس الشركات التابعة

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة الھالل للسیارات ذ.م.م* 
٪١٠٠٪ ١٠٠كازاخستانمصرف الھالل اإلسالمي ش.م.ع. 

٪١٠٠٪ ١٠٠كازاخستانالھالل للتأجیر (شراكة محدودة المسؤولیة)
--جزر كایمان** شركة صكوك مصرف الھالل المحدودة 

٢٠٢١خالل  شارفت إجراءات تصفیة الشركة التابعة على االنتھاءو٢٠١٦شركة الھالل للسیارات خالل  * تم ایقاف عملیات  
من إصداره  یتم  سوف  الذي  الترخیص  إلغاء  انتظار  المختصة.  قبلفي  إیضاح  الجھات  إلى  الرجوع  من  ٣٥الرجاء  لمزید 

المعامالت.

ال تمتلك المجموعة حصص مباشرة في شركة صكوك مصرف الھالل المحدودة والتي تعتبر شركات تابعة بحكم السیطرة.  ** 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٢٢

األطراف ذات العالقة ٣٧

تعریف األطراف ذات عالقة
اتخاذ القرارات  تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السیطرة على طرف آخر أو ممارسة نفوذ جوھري علیھ في  

المالیة أو التشغیلیة، وتتألف األطراف ذات العالقة من المساھم وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین للمجموعة، 
ویتم اعتماد شروط ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة ویتم اتخاذھا وفقاً للشروط المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة أو اإلدارة. 

المجموعة تعامالت مع الشركة األم وشركاتھا ذات العالقة، والشركات الزمیلة، والصنادیق المدارة، وأعضاء مجلس اإلدارة،  تبرم  
والشركات ذات العالقة بھ) ضمن سیاق أعمالھا  الطرف المسیطر النھائيواإلدارة العلیا ومنشآتھم ذات العالقة، وحكومة أبوظبي (

یة لألرباح والعموالت.االعتیادیة بالمعدالت التجار

ُیقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األفراد الذین یتمتعون بالصالحیة والمسؤولیة عن تخطیط أنشطة المجموعة وتوجیھھا والرقابة  
علیھا، وھم أعضاء مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي ومرؤوسیھ المباشرین. 

التابعة عند التوحید ولم یتم اإلفصاح عنھا في ھذا اإلیضاح. تم استبعاد المعامالت المبرمة بین المصرف وشركاتھ 

الشركة األم والطرف المسیطر النھائي  

تمتلك شركة مبادلة لالستثمار .٪ من رأس مال المجموعة الصادر والمدفوع بالكامل١٠٠یمتلك بنك أبوظبي التجاري ما نسبتھ  
صادر والمدفوع بالكامل من خالل شركتھا التابعة المملوكة بالكامل ٪ من رأس مال بنك أبوظبي التجاري ال٦٠٫٢٠ما نسبتھ  

من  ٪٦٠٫٢٠یتم االحتفاظ بحصة بنسبة–٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملكیة فردیة ذ.م.م ( –شركة ون ھاندرید اند فورتینث لالستثمار  
٪ في شركة ١٠٠بي ما نسبتھ  قبل شركة مبادلة لالستثمار من خالل شركة مجلس أبوظبي لالستثمار ش.م.ع). تمتلك حكومة أبوظ

الطرف المسیطر النھائي ھو حكومة أبوظبي. مبادلة لالستثمار وبالتالي فإن 

تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین 
مما یلي: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١دیسمبر ٣١تتألف مكافآت اإلدارة العلیا للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم درھمألف 

١٥٫٨٧٢١٥٫٥٧٦مكافآت توظیف قصیرة األجل  
٥٫٠١٢٤٫٩٦٠مكافآت نھایة الخدمة

:  ٢٠٢٠ألف درھم (٦٨٠، تشمل مكافآت التوظیف قصیرة األجل تكلفة إنھاء الخدمة بمبلغ  ٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
ألف درھم).٦١١



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٢٣

األطراف ذات العالقة (تابع) ٣٧

األحكام والشروط 
مختلفة ولفترات   والودائع بعمالت  معدالت  یتم منح وقبول التمویالت اإلسالمیة  مختلفة من األطراف ذات العالقة، وتراوحت 

:  ٢٠٢٠٪ سنویاً (٣٫٥٠٪ إلى  ٠٫٠١األرباح المكتسبة من تسھیالت تمویل المرابحة المقدمة ألطراف ذات عالقة خالل السنة بین  
٪). ٤٫٩١٪ إلى ٠٫٨٨

قبل أطراف ذات عالقة خالل السنة بین تراوحت معدالت توزیع األرباح المدفوعة على حسابات استثمار المتعاملین المودعة من
٪).٣٫٨٠٪ إلى ٠٫٣٣: ٢٠٢٠٪ سنویاً (٣٫٨٠٪ إلى ٠٫٠٨

٪ سنویًا  ٣٫٠٠٪ إلى  ٠٫٤٠تراوحت الرسوم والعموالت المكتسبة على المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة بین  
٪).٣٫٠٠٪ إلى ٠٫٤٠: ٢٠٢٠(

قدمة إلى األطراف ذات عالقة من تمویالت بدون ضمان إلى تمویالت مضمونة بالكامل.تتراوح الضمانات مقابل التمویالت الم

باستثناء المعامالت المبرمة مع الشركة األم الرئیسیة ومجموعة شركاتھا، تعتبر كافة المعامالت مع الحكومة والشركات ذات  
الصلة بھا بأنھا معامالت تمت في سیاق األعمال االعتیادیة.



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٢٤

األطراف ذات العالقة (تابع) ٣٧

وتتكون األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة مما یلي: ، موضحة أدناه، ٢٤إن تفاصیل المعامالت مع األطراف ذات العالقة والمفصح عنھا وفقاً لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١األرصدة: 
الطرف المسیطر النھائي  

وأطرافھ ذات العالقة  
أعضاء مجلس اإلدارة 
موظفي اإلدارة الرئیسیین وأطرافھم ذات العالقة  

الشركات الزمیلة 
اإلجماليوالصنادیق الُمدارة 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٣٠٠٫٠٠٠---٣٠٠٫٠٠٠ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي 
٨٫٢٥٢-٨٫٢٥٢--الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي واإلجارة 

١٠٢٫٨٥١---١٠٢٫٨٥١استثمارات في أوراق مالیة  
١١٫٨٠٩-٨-١١٫٨٠١موجودات أخرى 

١٩٫٢٨٤-١٦٫٩٢٢٩٧١١٫٣٩١ودائع من المتعاملین 
١٫٢٤٨٫٨٢٠---١٫٢٤٨٫٨٢٠ودائع وكالة من بنوك  

٧٣٫٣٤٨---٧٣٫٣٤٨مطلوبات –مشتقات األدوات المالیة اإلسالمیة 
١٦---١٦أخرى مطلوبات 

٣٠٨-٢٦٨-٤٠التزامات ومطلوبات طارئة  

٢٠٢٠دیسمبر ٣١األرصدة: 
الطرف المسیطر النھائي  

وأطرافھ ذات العالقة  
أعضاء مجلس اإلدارة  
موظفي اإلدارة الرئیسیینوأطرافھم ذات العالقة  

الشركات الزمیلة  
اإلجمالي والصنادیق الُمدارة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٣٠٠٫٠٠٠---٣٠٠٫٠٠٠ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي 
١٠٫٤١٧-٩٫٤٦٣٩٥٤-الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي واإلجارة 

-----استثمارات في أوراق مالیة  
٣٫٩٨٧--٣٫٩٧٥١٢موجودات أخرى 

١٣٫٥٧٩-١٠٫٨٥٠٣٤٢٢٫٣٨٧ودائع من المتعاملین 
١٨٣٫٦٥٠---١٨٣٫٦٥٠ودائع وكالة من بنوك  

١٤٠٫٢٠٥---١٤٠٫٢٠٥مطلوبات –مشتقات األدوات المالیة اإلسالمیة 
١٦---١٦مطلوبات أخرى 

٥٤٨-٤٠٢٣٧٢٧١التزامات ومطلوبات طارئة  



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٢٥

األطراف ذات العالقة (تابع) ٣٧

٢٠٢١دیسمبر ٣١المعامالت:  
الطرف المسیطر  

النھائي وأطرافھ ذات  
العالقة 

أعضاء مجلس  
اإلدارة وأطرافھم ذات  

العالقة 
موظفي اإلدارة  

الرئیسیین 
الشركات الزمیة  

اإلجمالي والصنادیق الُمدارة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٣٣٫٢٣٣١٣١٢٠٢٫٠٦٨٣٥٫٤٣٤إیرادات األرباح وإیرادات الرسوم واإلیرادات األخرى  
١٫١١٦-١٫١١٤١١حصة المودعین وحاملي الصكوك من األرباح 

٣٫٦٩٥٣٫٦٩٥---الحصة من أرباح شركة زمیلة 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١المعامالت: 
الطرف المسیطر  

النھائي وأطرافھ ذات  
العالقة 

أعضاء مجلس اإلدارة  
وأطرافھم ذات العالقة

موظفي اإلدارة  
الرئیسیین 

الشركات الزمیة  
اإلجمالي والصنادیق الُمدارة

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

) ٨٦٫١١٣(٦١٢٤٦٧١٨) ٨٧٫٤٨٩(إیرادات األرباح وإیرادات الرسوم واإلیرادات األخرى  
٣٫٨٥٠-٥-٣٫٨٤٥حصة المودعین وحاملي الصكوك من األرباح 

٤٫٢٨٣٤٫٢٨٣---الحصة من أرباح شركة زمیلة 

عالقة واألرباح من طرف لیس ذو عالقة.دخل المصرف في عقود تبادل معدالت الربح، حیث كانت الخسائر مع طرف ذو 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٢٦

االشتراك مع شركات مھیكلة غیر موحدة ٣٨

الحصة المحتفظ بھا من 
قبل المجموعة 

الحصة المحتفظ بھا من 
قبل المجموعة

٢٠٢١٢٠٢٠اسم الشركة

) ١٧شركة زمیلة (إیضاح ) ١٧(إیضاح شركة زمیلة صندوق الھالل للصكوك العالمیة 
) ١٧شركة زمیلة (إیضاح ) ١٧شركة زمیلة (إیضاح صندوق الھالل لألسھم الخلیجیة 

إدارة الصنادیق واألنشطة االئتمانیة ٣٩

الموجودات المحتفظ  تتولى المجموعة إدارة الموجودات المحتفظ بھا كأمانة أو بصفة ائتمانیة بالنیابة عن عمالئھا وال یتم إدراج  
بھا كأمانة أو بصفة ائتمانیة من البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.

مالیة تاریخھا   كما أدرج في أحدث بیانات  حققتھا المجموعة من أنشطة إدارة صنادیقھا  دیسمبر ٣١بلغت رسوم اإلدارة التي 
ألف درھم).٧١٨: ٢٠٢٠ألف درھم (٢٫٠٦٨ما قیمتھ ٢٠٢١

كاة الز٤٠

نظرًا ألن المصرف غیر مطالب بإخراج الزكاة بموجب القوانین أو بموجب نظامھ األساسي وعقد التأسیس أو بقرار من الجمعیة  
المساھمین عاتق  تقع على  الزكاة  إخراج  مسؤولیة  فإن  موجودات المصرف  .  العمومیة، وعلیھ  لصافي  تقییم اإلدارة  بناًء على 

درھم ٠٫٠٠٥٤ر الزكاة بمبلغ  قدّ ألف درھم، وبناًء علیھ تُ ٢٥٫٤٤١السنة المیالدیة، بمبلغفيدرت قیمة الزكاة  الخاضعة للزكاة، قُ 
. للسھم القائم

المصرف) وتأثیره على ١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤١

كوفید   خفت  ١٩تسببت جائحة  حین  اقتصادي. في  وبتأثیر  مسبوقة  وصحیة غیر  أزمة بشریة  الحادة  في  شدة المرحلة األولیة 
لألزمة المالیة، ال یزال صانعو السیاسات والشركات قلقون بشأن مجموعة من المخاطر التي یمكن أن تشكل تھدیدًا لالستقرار  

المالي واالنتعاش االقتصادي في نھایة المطاف. 

ت في اإلمارات لدعم األعمال التجاریة واألسر. استجابًة لھذه األزمة، اتخذ مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي إجراءا
تمت مناقشة بعض التدابیر التي أعلن عنھا مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجھة، 

. أدناه١٩كوفید والتي ستخفف من تأثیر



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٢٧

) وتأثیره على المصرف (تابع)١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤١

للمتعاملین ) إعفاء مؤقت ١

مدفوعات المبلغ  مؤقت من  منح إعفاء  تم  الموجھة،  االقتصادي  الدعم  خطة  إطار  ضمن  الواقع  تأجیل السداد  برنامج  بموجب 
اص والشركات الصغیرة والمتوسطة واألفراد المقیمین  القائمة لكافة شركات القطاع الخالتمویالتاألساسي و / أو الربح على  

. من أجل تحفیز البنوك اإلماراتیة على المشاركة في برنامج تأجیل  ١٩في دولة اإلمارات العربیة المتحدة المتضررین من كوفید 
اإلمارات العربیة ، منح مصرف  التمویلوبھدف تحسین قدرتھا على  خطة الدعم االقتصادي الموجھةالسداد الواقع ضمن إطار  

٣١ملیار درھم (رأس المال الوقائي) للقطاع المصرفي بأكملھ حتى  ٥٠المتحدة المركزي تسھیل تمویل بتكلفة صفریة بمبلغ  
. ٢٠٢١دیسمبر 

باإلضافة إلى برنامج تأجیل السداد الواقع ضمن إطار خطة الدعم االقتصادي الموجھة، قدم مصرف اإلمارات العربیة المتحدة  
المركزي كذلك تسھیالت تمویل بتكلفة صفریة لبرنامج استرداد المبالغ الواقع ضمن إطار خطة الدعم االقتصادي الموجھة حتى  

ملھ. في إطار برنامج استرداد المبالغ الواقع ضمن إطار خطة الدعم االقتصادي الموجھة، للقطاع المصرفي بأك٢٠٢٢یونیو  ٣٠
.١٩المتأثرین سلباً بتداعیات جائحة كوفید للمتعاملینیمكن للبنوك تقدیم تسھیالت رأس المال العامل و / أو أي تمویل جدید آخر 

)  حزمة السیولة وتحفیز رأس المال ٢

تأثیر سلبي كبیر على السیولة / التمویل ومخاطر رأس المال ومحفظة النظام المصرفي. كان على الحكومات في جمیع  كان للوباء  
كما قّدم مصرف اإلمارات العربیة  . أنحاء العالم أن تتدخل لتقدیم مجموعة متنوعة من الحوافز للتخفیف من اآلثار السلبیة لألزمة

یة المتعلقة بالسیولة ومتطلبات رأس المال لدعم قطاع المصارف في دولة اإلمارات العربیة المتحدة المركزي حزمة التحفیز التال
للمتعاملین ذات الصلة بالكامل  المتحدة خالل ھذا االضطراب، بالنسبة للبنوك التي تمرر منافع خطة الدعم االقتصادي الموجھة

: النھائیین

  معدل تغطیة السیولة بنسبة  متطلبات الحفاظ على الحد األدنى منخّفض مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي من
من نسبة األصول  )، والحد األدنى ٪١٠٠(من  ٪٩٠، والحد األدنى من صافي معدل التمویل الثابت بنسبة  )٪١٠٠(من  ٪٧٠

ت المطلوبة من قبل ٪). یمكن استخدام ھذه السیولة للتعویض عن تأثیر تقدیم الضمانا ١٠٪ (من  ٧بنسبة  السائلة المؤھلة  
.برنامج خطة الدعم االقتصادي الموجھة

  بھدف تحسین السیولة داخل النظام المصرفي اإلماراتي، خّفض مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي نسبة االحتیاطي
٪. ٧٪ إلى ١٤اإللزامي من الودائع تحت الطلب لكافة البنوك من 

مالیة وتأثیرھا على رأس المال التنظیمي، أصدر مصرف اإلمارات العربیة المتحدة  من أجل مواجھة التقلبات في األسواق ال
المتوقعة  االئتمان  خسائر  مخصصات  على  احترازي  تقییم  عامل  تطبیق  أجل  من  لكافة البنوك  جدیدة  متطلبات  المركزي 

دیسمبر  ٣١مخصصات مقارنًة بـ  . سوف تتم إعادة أي زیادة في ال٩بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
تطبیق مخصصات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة  ٢٠١٩ جزئیاً إلى رأس المال التنظیمي، بینما سوف یتم تدریجیاً 

.  ٢٠٢٤دیسمبر ٣١على مراحل خالل فترة خمس سنوات تنتھي في ٩
كذلك البنوك المحلیة  من غطاء احتیاطي رأس المال وسمح مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي للبنوك باالستفادة

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١٪ على التوالي حتى ١٠٠٪ و٦٠إلى حد ذات األھمیة النظامیة 
 والربع الثاني  ٢الجزء  ٣(بازل  ٢٠٢١حتى نھایة عام  ٣سوف یتم تأجیل التنفیذ المخطط لھ لبعض متطلبات رأسمال بازل (

).٣الجزء ٣(بازل ٢٠٢٢من عام 



مصرف الهالل ش.م.ع. 

إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٢٨

) وتأثیره على المصرف (تابع)١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤١

(تابع) )  حزمة السیولة وتحفیز رأس المال٢

كما في تاریخ التقاریر المالیة،  ، ورصد كافة متطلبات السیولة والتمویل واالستجابة لھا المصرفاستجابًة لھذه األزمة، یواصل  
قویة وھي في وضع جید الستیعاب تأثیر االضطراب الحالي. للمصرفظلت معدالت السیولة والتمویل والوضع الرأسمالي 

إرشادات المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة واإلرشادات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي 
وسلطة دبي للخدمات المالیة وسلطة تنظیم الخدمات المالیة  

م الخدمات المالیة  ، أصدر مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي وسلطة دبي للخدمات المالیة وسلطة تنظی٢٠٢٠خالل  
في سیاق أزمة  ٩لدى سوق أبوظبي العالمي إرشاداتٍ مشتركة حول معالجة أحكام المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

(اإلرشادات المشتركة)، والتي تم تصمیمھا لتكون ساریة المفعول طوال مدة برنامج خطة الدعم االقتصادي  ١٩جائحة كوفید  
تسمح   التصنیف  الموجھة.  من  بدًال  مرن  تجمیع  لنھج  وفًقا  السداد،  لتأجیالت  الخاضعة  الحسابات  بتصنیف  للبنوك  اإلرشادات 

المرحلي األكثر صرامة بناًء على التطبیق التلقائي لمعاییر االرتفاع الجوھري في مخاطر االئتمان الوارد ضمن المعیار الدولي  
المستفیدین من تأجیالت السداد الممنوحة المتعاملین) كافة  ١تصنیف المرحلي على (. ینطبق ھذا ال٩إلعداد التقاریر المالیة رقم  

) التأجیالت الممنوحة بشكل منفصل ٢بموجب برنامج تأجیالت السداد الواقع ضمن إطار خطة الدعم االقتصادي الموجھة و (
عن ھذا البرنامج. 

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١صادي الموجھة بشكل رسمي اعتبارًا من انتھى برنامج تأجیالت السداد الواقع ضمن خطة الدعم االقت

على المصرف ١٩تأثیر جائحة كوفید 

یمتلك مصرف الھالل محفظة أفراد تتألف بشكل رئیسي من مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة العاملین في جھات مملوكة  
لوظائف وتخفیض الرواتب أثناء الوباء، وبالتالي كان التأثیر على  للحكومة. تم استثناء ھذا القطاع إلى حٍد كبیر من مسألة فقدان ا

ھذه المحفظة منخفضاً إلى حٍد كبیر. 

ألف درھم من األموال ذات الصلة بخطة الدعم االقتصادي الموجھة والمخصصة ٦٠٫٣٧٢قامت المجموعة بسحب مبلغ بقیمة  
متعامًال عن طریق تأجیالت  ٤٫٧٢٥ألف درھم من ھذه األموال إلى  ٦٠٫٣٧٢، وقامت بتحویل مبلغ بقیمة  ٢٠٢٠لھا خالل  

المركزي التي تضمن دعم المتعاملین  المصرفاملین األفراد بما یتماشى مع لوائح  السداد خالل السنة. تم منح تأجیالت السداد للمتع
المتأثرین بجائحة كوفید من خالل تأجیالت السداد المؤقتة. أعاد المصرف مبالغ تأجیالت السداد بموجب خطة الدعم االقتصادي  

دوا من منافع تأجیالت السداد إما بسداد أو بتسویة . لقد قام المتعاملون الذین استفا ٢٠٢٠المركزي خالل المصرف الموجھة إلى 
أو بشطب مبالغھم خالل السنة وتم تطبیق إجراءات وسیاسات ائتمانیة منتظمة علیھم.
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