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نة الرقابة الشرعية الداخلية ال اللملتقرر السنوي ل  صرف ال
  

ن. بھ أجمع ن سيدنا محمٍد وع آلھ و ياء واملرسل الم ع أشرف األن الة والسَّ ن، والصَّ مد  رّبِ العامل  ا

 م2023يناير  من 24، املوافق ه1444 رجب من 2 ،الثالثاءيوم  صدر 

ن   م اللمإ السادة املسا  ")املصرف(" صرف ال

عد: اتھ، و ر عا و الم عليكم ورحمة هللا   السَّ

نة الرقابة الشرعية الداخلية للم ن واألنظمة واملعاي ذات العالقة  صرفإن  ا  القوان نة") ووفقًا للمتطلبات املنصوص عل ("ال
ا”املتطلبات الرقابية“( ر ية   )، تقدم تقر سم من عام  31للسنة املالية املن  ("السنة املالية"). م2022د

نة  .1  مسؤولية ال
نة   ا التنظيمية تتحدد  إن مسؤولية ال شطة، وفقًا للمتطلبات الرقابية والئح الرقابة الشرعية ع جميع أعمال، وأ

ندات، ومواثيق عمل امل شطة  ، والسياسات،صرفومنتجات، وخدمــــات، وعقـــود، ومس ية، والعمليات واأل اس واملعاي ا
، والقوائم  س، والنظام األسا ل عام، وعقد التأس سائر والنفقات مصرفاملالية للش ع األراح وتحميل ا ، وتوز
ثمار اب حسابات االس ن وأ م ن املسا ا،صرف("أعمال امل واملصروفات ب صدار قرارات شرعية بخصوص ووضع  ") و

ا بالشرعة اإلسالمية  إطــــار القواعد واملبادئ واملع صرفالضوابط الشرعية الالزمة ألعمال امل ام يئة وال ا ال اي ال تضـــع
يئةالعليا الشرعية (" ا مع أحكــــام الشـــــرعة اإلســــالميةال   .")، لضـــمان توافق

نة   صرفوتتحـــمل اإلدارة العليا مسؤولية التــــزام امل يئة، وقرارات ال بالشــــرعة اإلسالمية وفقًا لقرارات، وفتاوى، وآراء ال
ا والـتأكـــد مــــن ذلك، إطار القواعد وا ام بالشرعة اإلسالمية")  جمـــيع أعمـــال يئة ("االل ا ال ملبادئ واملعاي ال تضع

ـــذا الشـــأن.  ائية   تحمــل مجلس اإلدارة املســؤولية ال  و

 املعاي الشرعية .2
ن اعتمدت  ") معاي  ةال اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ("أيو يئة ا ع املعاي الشرعية الصادرة عن 

ّد  ى للمتطلبات الشرعية ل عتمده أو توافق عليھ أو تو بھ فيما يتعلق بأعمال  ،األد ل ما تف بھ أو  ا   مت  وال
ية دون اسخالل السنة املالية  صرفامل ناءاملن يئة رقم  وفقاً  ت  .  18/3/2018لقرار ال

نة خالل السنة املالية     .3 ا ال  األعمال ال قامت 
نة بالرقابة الشرعية ع أعمال امل  ا  صرف، من خالل مراجعة أعمال املصرفلقد قامت ال إدارة الرقابة  عن طرقومراقب

، دارة الشرعية الداخلية و  ا واملتطلبات الالتدقيق الشر الداخ نة ومسؤوليا ذا الشأن، رقابيةوفقًا لصالحيات ال   
ي: نة ما يأ ا ال  ومن األعمال ال قامت 

 .اجتماعات خالل السنة املالية سبععقد  .أ
بداء اآلراء فيما يتعلق بأعمال امل .ب نة صرفإصدار الفتاوى والقرارات و  .ال عرضت ع ال
يةمراجعة السياسات، واللوائح اإلجرائية،  .ج اس ندات، ومواثيق العمل، واملعاي ا ل املنتجات، والعقود، واملس يا ، و

عة صرفوالوثائق األخرى املقدمة من قبل امل ا اتھ التَّ نة لالعتماد ،وشر نة  ، علماً ملوافقةأو ا ل  اعتمدتبأن ال
عض العقود واملنتجات  عديالت ازاخستان مع  لتتوافق خطةً و ع  الل اإلسالمي   منتجات وخدمات مصرف ال

.ية .املعاي الشرعية
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نة جاسم ع الشامالدكتور األستاذ  س ال  ___________________________ رئ
   

يم ع املنصوريالدكتور  س إبرا نة نائب رئ  ___________________________ ال

   

نة الدكتور سالم ع آل ع  ___________________________ عضو ال
 

ن .د م ثمار واملسا اب حسابات االس ن أ اح وتحميل النفقات واملصروفات ب مع  التأكد من مدى توافق توزع األر
نة.   الضوابط الشرعية املعتمدة من قبل ال

، ع أعمال املالرقابة ال الرقابة من خالل إدارة .ه بما  ذلك املعامالت  صرفشرعية الداخلية، والتدقيق الشر الداخ
ذا  املنفذة واإلجراءات املتبعة، وذلك ع أساس اختيار عينات من العمليات املنفذة، ومراجعة التقارر املقدمة  

صوص.  ا
ات املعنية  امل .و ات إ ا عة صرفتقديم توج ا اتھ التَّ يحھ من املالحظات ال وردت   وشر يح ما يمكن ت بت

.   التقارر املقدمة من قبل إدارة  الرقابة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشر الداخ
يحية .ز ا مرة أخرى.أو  اعتماد التداب الت ا ملنع حدو  الوقائية فيما يتعلق باألخطاء ال تم الكشف ع
اة الواجبة بيان .ح م امل مقدار الز م الواحد من أس  .  صرفع الس
ن. بيان .ط اة الواجبة ع احتياطي أراح املودع  مقدار الز
ات والتأكد من مصادره ووجوه الصرف منھ. .ي عة حساب ا  متا
دارة التدقيق الشر الداخلية إدارة الرقابة الشرعيةمن خالل  التواصل .ك مع مجلس اإلدارة   املصرف الداخ و

ام املمصرفواإلدارة العليا لل  بالشرعة اإلسالمية. صرف، بخصوص ال
 
ام امل  ا ضرورة للتأكد من ال ات ال اعت صول ع جميع املعلومات والتفس نة ل بالشرعة  صرفوقد سعت ال

 اإلسالمية.

نة  .4  استقاللية ال
ا أدت   نة بأ يالت الالزمــــة من املتؤكد ال ســـ ا باستقاللية تامـــــة، وقــد حصلت ع ال ا وقامت بجمــــيع أعمال  صرفمسؤوليا

دارتھ العليا ومجلس إدارتھ  لالطالع ع جمـــيع الوثائق والبيانات، ومناقشـــــة التعديالت واملتطلبات الشرعية.  و

ام امل .5 نة بخصوص ال  بالشرعة اإلسالمية  صرفرأي ال
يضاحات  ام امل من أجل بناء ع ما حصلنا عليھ من معلومات و نة  صرفالتأكد من ال بالشرعة اإلسالمية، فقد خلصت ال

ام متوافقة مع خالل السنة املالية صرفبدرجة مقبولة من االطمئنان إ أن أعمال امل إال ما لوحظ  الشرعة اإلسالمية أح
ا، من مخالفات تم رفع تقارر  صوص.شأ ذا ا نة باتخاذ اإلجراءات املناسبة   ت ال   وقد وج

 
نة ور أعاله  - ورأي ال ٌ  -املذ ا خالل السنة املالية حصرًا.  والبيانات ع املعلومات مب  ال اطلعت عل

 
َّ  سأل هللاَ  ميع الرشاد والسداد الع اتھ عا والسالم عليكم ورحمة هللا، القدير أن يحقق ل ر  .و

 
 

نة الرقابة الشرعية الداخلية   توقيع أعضاء 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________

















ف الهالل ش.م.ع.   م

١٢ 

 ل الموحد بیان الدخ
 ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١لسنة المنتھیة في ا

 
  ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم اتإیضاح 

    إیرادات الربح
    

 ٤٠٣٫٣٤٠ ٣٧٣٫٤٠٣ ٢١ إیرادات أنشطة التمویل اإلسالمي، صافي 
 ٧٨٫٢١٩ ٧٠٫٥١٨ ٢٢ إیرادات اإلجارة، صافي 
 ١٢٠٫٢٣٠ ١٢٠٫٣٩٧  إیرادات من االستثمارات

     ) ٣١٫٥٨٨( ٣٫٠٨٩  من استثمارات الوكالة  )الخسارةالربح / (
 ٥٧٠٫٢٠١ ٥٦٧٫٤٠٧  إجمالي إیرادات الربح

    
     ) ١٥٣٫٩٨٨( ) ١٧٩٫٠٢٩( ٢٨ المودعین وحاملي الصكوك من األرباححصة 

    
 ٤١٦٫٢١٣ ٣٨٨٫٣٧٨  صافي إیرادات الربح

 ٣٢٫٠٣٨ ٧٥٫٨١٠ ٢٣ إیرادات الرسوم والعموالت، صافي
 ١٠٫٧٨٢ ١٥٫٤٣١ ٢٤ إیرادات المتاجرة، صافي  

     ٢٥٫٠٣٨ ٣٤٫١١٥ ٢٥ إیرادات تشغیلیة أخرى  
  ٦٧٫٨٥٨ ١٢٥٫٣٥٦     
    

 ٤٨٤٫٠٧١ ٥١٣٫٧٣٤  اإلیرادات التشغیلیة  
     ) ٤٢٠٫٢٦٦( ) ٤٦١٫٨٠٠( ٢٦ التشغیلیة المصروفات

    
 ٦٣٫٨٠٥ ٥١٫٩٣٤  االنخفاض في القیمة  مخصصالتشغیلیة قبل  األرباح

     ) ١٥٫٧٥٦( ) ١٫٨٩٣( ٢٧ االنخفاض في القیمة، صافي    مخصص
    

 ٤٨٫٥٧٩ ٥٠٫٠٤١  األرباح بعد مخصص االنخفاض في القیمة  
     ٣٫٦٩٥ ) ٤٫٥٧٤(  الحصة من أرباح شركات زمیلة 

    
 ٥١٫٧٤٤ ٤٥٫٤٦٧  األرباح قبل الضریبة 

     ) ٣٫١٦٥( ) ٧٫٣٧٨(  مخصص ضریبة الدخل الخارجي
     ٤٨٫٥٧٩ ٣٨٫٠٨٩  صافي األرباح للسنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٤١إلى   ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 



ف الهالل ش.م.ع.   م

١٣ 

 بیان الدخـل الشامل الموحد 
 ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١المنتھیة في السنة 

 
  ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ٤٨٫٥٧٩ ٣٨٫٠٨٩  صافي األرباح للسنة 
    

     األخرى ةالشامل اإلیرادات /(الخسائر) 
    

    البنود التي قد یتم إعادة تصنیفھا في وقت الحق إلى بیان الدخل الموحد
 ستثمار في أوراق مالیة مصنف بالقیمة الصافي تغیرات القیمة العادلة 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 

)٣٫١٣٣ ) ١٣٩٫٣٤٤ 
     ) ٥٫١٨٩( ) ٩٫٨٢٠(  عملیات خارجیةفروقات صرف العمالت من تحویل 

     ) ٢٫٠٥٦( ) ١٤٩٫١٦٤(  الخسارة الشاملة األخرى للسنة
     ٤٦٫٥٢٣ ) ١١١٫٠٧٥(  للسنة ةالشامل اإلیرادات / (الخسائر) إجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٤١إلى   ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



ف الهالل ش.م.ع.   م

١٤ 

 بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
 ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١المنتھیة في السنة 

 

 رأس المال  
 االحتیاطي  

 النظامي 
احتیاطي تحویل  
 العمالت األجنبیة

احتیاطي القیمة  
 العادلة 

 الخسائر  
 اإلجمالي   المتراكمة  

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

 ١٫٧١٢٫٠٤٤ ) ٣٫٠٦٤٫٦٦١( ٧٢٫٥٠٤ ) ٢٢٠٫٩١٣( ١٧٥٫١١٤ ٤٫٧٥٠٫٠٠٠ ٢٠٢٢ینایر  ١الرصید في 
       

 ٣٨٫٠٨٩ ٣٨٫٠٨٩ - - - - الربح للسنة 
       

         األخرى ةالشامل  اإلیرادات) / ئر(الخسا
 التغیر في القیمة العادلة الستثمارات في أوراق مالیة مصنفة بالقیمة  

 ) ١٣٩٫٣٤٤( - ) ١٣٩٫٣٤٤( - - - العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   
 ) ٩٫٨٢٠( - - ) ٩٫٨٢٠( - - فروقات صرف العمالت األجنبیة من تحویل عملیات خارجیة  

       
 ) ١١١٫٠٧٥( ٣٨٫٠٨٩ ) ١٣٩٫٣٤٤( ) ٩٫٨٢٠( - - الشاملة للسنة إجمالي (الخسائر) / اإلیرادات 

       
       معامالت مع مالك المصرف 

 - - - - - - الزكاة 
 - ) ٣٫٧٨٢( - - ٣٫٧٨٢ - تحویل إلى االحتیاطي النظامي

       
 - ٣٫٧٨٢( - - ٣٫٧٨٢ ( - 
       

 ١٫٦٠٠٫٩٦٩ ) ٣٫٠٣٠٫٣٥٤( ) ٦٦٫٨٤٠( ) ٢٣٠٫٧٣٣( ١٧٨٫٨٩٦ ٤٫٧٥٠٫٠٠٠ ٢٠٢٢دیسمبر   ٣١الرصید كما في 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٤١إلى   ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



ف الهالل ش.م.ع.   م

١٥ 

 (تابع) بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد 
 ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١لسنة المنتھیة في ا

 

 رأس المال  
 االحتیاطي  

 النظامي 
احتیاطي تحویل  
 العمالت األجنبیة 

احتیاطي القیمة  
 العادلة 

 الخسائر  
 اإلجمالي   المتراكمة  

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

 ١٫٦٤١٫٤٦٢ ) ٣٫١٣٢٫٤٦٥( ٦٩٫٣٧١ ) ٢١٥٫٧٢٤( ١٧٠٫٢٨٠ ٤٫٧٥٠٫٠٠٠ ٢٠٢١ینایر  ١الرصید في 
       

 ٤٨٫٥٧٩ ٤٨٫٥٧٩ - - - - للسنة الربح 
       

         األخرى    ةالشامل اإلیرادات) / ئر(الخسا
 التغیر في القیمة العادلة الستثمارات في أوراق مالیة مصنفة بالقیمة  

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

       
 ٤٦٫٥٢٣ ٤٨٫٥٧٩ ٣٫١٣٣ ) ٥٫١٨٩( - - الشامل للسنة (الخسائر) / اإلیرادات إجمالي 

       
       معامالت مع مالك المصرف 

 ٢٤٫٠٥٩ ٢٤٫٠٥٩ - - - - الزكاة 
 - ) ٤٫٨٣٤( - - ٤٫٨٣٤ - النظاميتحویل إلى االحتیاطي 

       
 - ٢٤٫٠٥٩ ١٩٫٢٢٥ - - ٤٫٨٣٤ 
       

 ١٫٧١٢٫٠٤٤ ) ٣٫٠٦٤٫٦٦١( ٧٢٫٥٠٤ ) ٢٢٠٫٩١٣( ١٧٥٫١١٤ ٤٫٧٥٠٫٠٠٠ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١الرصید كما في 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٤١إلى   ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 



ف الهالل ش.م.ع.   م

١٦ 

 بیان التدفقات النقدیة الموحد 
 ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١السنة المنتھیة في 

 
  ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم ألف درھم   
    

    األنشطة التشغیلیة 
 ٤٨٫٥٧٩ ٣٨٫٠٨٩  الربح للسنة 
    تسویات لـ: 

 ٦٢٫٧٥٢ ٥٥٫٨٨٠  االستھالك
 )٣٫٦٩٥( ٤٫٥٧٤  الحصة من ربح شركة زمیلة  

 ٧٨٫٩٩٠ ٢٩٫٨٧٦  االنخفاض في القیمة   مخصص 
 ٢٫٠٠٠ ) ٢٫٤٢٥(  خسارة القیمة العادلة من استثمار عقاري  

 )٨٫٢٥٩( ) ٦٫٩٢٦(  عكس التمویالت الُمعاد التفاوض علیھا 
 - ١٣٫٢٢٧    إطفاء موجودات غیر ملموسة

    
 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات  

 ١٨٠٫٣٦٧ ١٣٢٫٢٩٥  والمطلوبات التشغیلیة   
    

    التغیرات في: 
 ٦٣٤٫٤٥٤ ) ١٨٤٫٠٨٥(  الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 

 ٣٨٧٫٦٩٤ ١٩١٫٤٨٤  اإلجارة   
 )٧٥٫٦٩٤( ) ١١٨٫٦٢٩(    المشتقة اإلسالمیة   األدوات المالیة  
 )٥٦٫٣٦٠( ) ٢٤٫٤٢٤(  الموجودات األخرى   
 ) ١٫٣٣٦٫٤١٣( ) ٧١٣٫٦٥٩(    العمالءودائع من   
 ٧٢٫٣٨٨ ) ٣١٫٢٧٤(  المطلوبات األخرى   

    
 ) ١٩٣٫٥٦٤( ) ٧٤٨٫٢٩٢(  صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التشغیلیة

    
    األنشطة االستثماریة 

 ) ١١١٫٠٨٢( ٦٨٫١٩٧  صافي االستحواذ على ممتلكات ومعدات 
 - ) ١٤١٫١٨٧(  صافي االستحواذ على موجودات غیر ملموسة 
 ) ٦٣٤٫٦٩٣( ) ٨١٢٫٠٩٠(  االستحواذ على استثمارات في األوراق المالیة 

 ٣٣٨٫٨٢٢ ٦٢٢٫٤١٢  متحصالت من بیع استثمارات في األوراق المالیة 
 ٩٢٣ ١٫٦١٩  متحصالت من استثمار في شركات زمیلة  

 - ) ٥٫٥٩٥(  على استثمار عقاري  االستحواذ 
    

 ) ٤٠٦٫٠٣٠( ) ٢٦٦٫٦٤٤(  صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة 
    

    األنشطة التمویلیة 
 ٢٠٩ ) ٢٫٣٤٨(  تمویل متوسط األجل  إصدار  /  (سداد) 

    
 ٢٠٩ ) ٢٫٣٤٨(  من األنشطة التمویلیة  (المستخدمة في) /   صافي التدفقات النقدیة

    
 ) ٥٩٩٫٣٨٥( ) ١٫٠١٧٫٢٨٤(  صافي النقص في النقد وما یعادلھ 

    
 ١٫٠٩٤٫٩٣٨ ٤٩٥٫٥٥٣  النقد وما یعادلھ في بدایة السنة  

    
 ٤٩٥٫٥٥٣ ) ٥٢١٫٧٣١(  ) ٢٩(إیضاح النقد وما یعادلھ في نھایة السنة 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.   ٤١إلى   ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

١٧ 

 
   معلومات عامة  ١
 

بموجب    ٢٠٠٧یونیو    ١٨تأسس مصرف الھالل ش.م.ع. ("المصرف") في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة ("اإلمارات") في   
دودة، وتم تسجیلھ كشركة مساھمة عامة بموجب القانون االتحادي لدولة  ، بمسؤولیة مح٢٠٠٧لسنة    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  اإلسالمیة   ١٩٨٥لسنة    ٦(وتعدیالتھ)  بالمصارف  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    ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١تشتمل ھذه البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في   
اإلسالمیة  ٣٢إیضاح  ( المصرفیة  باألنشطة  للمجموعة  الرئیسي  النشاط  ویتمثل  "المجموعة")،  بـ  معاً  إلیھا  (ویشار  لألفراد  ) 

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

 
الوطني ش.م.ع سابقاً ٢٠١٩ینایر    ٢٩بتاریخ    إدارة بنك االتحاد  التجاري ش.م.ع ومجلس  أبوظبي  بنك  إدارة  ، وافق مجلس 

٪ من رأس المال الصادر للمصرف من قبل البنك ١٠٠الستحواذ على ما نسبتھ  وأوصوا المساھمین المعنیین بدمج البنكین وا
 المندمج (أي بنك أبوظبي التجاري وبنك االتحاد الوطني سابقاً). 

 
ً وفق  الدمج المقترح، وافق مساھمو بنك أبوظبي التجاري وبنك االتحاد الوطني على  ٢٠١٩مارس    ٢١في    ) من ١(  ٢٨٣للمادة    ا

في بنك أبوظبي  جدید  سھم    ٠٫٥٩٦٦من خالل إصدار    ٢٠١٥لسنة    ٢القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم  
الدمج،   بعد عملیة  الدمج.  وفقًا لشروط وأحكام  الوطني،  االتحاد  بنك  في  مقابل كل سھم  أبوظبي   امتلكالتجاري  بنك  مساھمو 

إلغاء  في التاریخ الفعلي لعملیة الدمج، تم  و  ،، على التواليالمدمج٪ من البنك  ٢٤٪ و٧٦اد الوطني حوالي  التجاري وبنك االتح
المالیة  إدراج لألوراق  أبوظبي  سوق  من  الوطني  االتحاد  بنك  البنك  و  ،أسھم  أبوظبي    ج مالمداحتفظ  لبنك  القانونیة  بالسجالت 

  التجاري.
 

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

 . المصرفس مال ٪ من رأ١٠٠بنك أبوظبي التجاري. بعد االستحواذ، یمتلك بنك أبوظبي التجاري   فيسھم 
 

 . ٢٠١٩مایو  ١كان التاریخ الفعلي للدمج واالستحواذ ھو  
 

التجاري لتحویل و / أو    كجزء من إدارة المیزانیة العمومیة االستراتیجیة، أبرم المصرف اتفاقیة تحویل رئیسیة مع بنك أبوظبي 
التنازل عن بعض موجودات ومطلوبات المصرف. بناًء على ھذه االتفاقیة، قام المصرف بتحویل و / أو التنازل إلى بنك أبوظبي 
التجاري عن بعض موجودات المحفظة التي تم تحدیدھا من قبل المصرف وبنك أبوظبي التجاري معاً، مع كافة حقوق المصرف  

الملكیة باتفاقیات    وحقوق  یتعلق  الخاصة بموجودات    العمالءوالمنافع والواجبات وااللتزامات (كما ھو مناسب) بموجب وفیما 
لموجودات المحفظة وكافة   العمیلالمحفظة ھذه بما في ذلك، وبدون حصر، المبالغ المستحقة للمصرف بموجب أي اتفاقیات مع  

 للمصرف فیما یتعلق بموجودات المحفظة. المطالبات والدعاوى وأسباب الدعوى وأي حقوق أخرى  
 

 . ٢٠٢٣____ فبرایر  تم اعتماد إصدار البیانات المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  
 

  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

١٨ 

 
 تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة  ٢
 
 المعاییر والتفسیرات التي أصدرت وتم تفعیلھا  ١-٢

 
والمعیار المحاسبي الدولي    ١٦خالل السنة الحالیة، طبقت المجموعة التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

الصادرة عن المجلس الدولي للمعاییر   ٢٠٢٠-٢٠١٨والتحسینات السنویة على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة    ٣٧رقم  
. لم یكن لتطبیق ھذه التعدیالت على  ٢٠٢٢ینایر    ١فعالة بشكل إلزامي لفترة محاسبیة تبدأ في أو بعد  المحاسبیة والتي تعتبر  

الحالیة والسابقة، ولكن قد یؤثر على  للفترات  المدرجة  المبالغ  المالیة أي تأثیر جوھري على  التقاریر  الدولیة إلعداد  المعاییر 
 جموعة. محاسبة المعامالت أو الترتیبات المستقبلیة للم

 
بخالف ما ذُكر أعاله، لم تكن ھناك أیة معاییر دولیة إلعداد التقاریر المالیة أو تعدیالت أو تفسیرات جوھریة أخرى دخلت حیز  

 . ٢٠٢٢ینایر  ١التنفیذ للمرة األولى للسنة المالیة التي تبدأ في أو بعد 
 

 المعاییر والتفسیرات التي أصدرت ولكن لم یتم تفعیلھا بعد  ٢-٢
 

السنویة    المعاییر الجدیدة والتعدیالت الھامة على المعاییر واجبة التطبیق على المجموعة:  للفترات  ساریة 
 التي تبدأ في أو بعد 

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

 بھا في تاریخ التقاریر المالیة. 

 ٢٠٢٣ینایر  ١ 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "عقود التأمین" قیاس مطلوبات    ١٧یتطلب المعیار رقم  
 لجمیع عقود التأمین.التأمین بقیمة الوفاء الحالیة ویقدم أسلوب قیاس وعرض أكثر اتساقًا 

 ٢٠٢٣ینایر  ١ 

المعیار رقم   لتناول    ١٧تعدیالت على  التأمین"  "عقود  المالیة  التقاریر  الدولیة إلعداد  المعاییر  من 
من المعاییر الدولیة إلعداد    ١٧االستفسارات وتحدیات التطبیق التي تم تحدیدھا بعد نشر المعیار رقم  

 .٢٠١٧في  التقاریر المالیة

 ٢٠٢٣ینایر  ١ 

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

اییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  من المع  ٩"عقود التأمین" عند تطبیق المعیار رقم    ٤المالیة رقم  
من المعاییر الدولیة إلعداد    ٩"األدوات المالیة"، بحیث تكون الشركات مطالبة بتطبیق المعیار رقم  

 .٢٠٢٣ینایر  ١التقاریر المالیة للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 ٢٠٢٣ینایر  ١ 

  ٢وبیان ممارسة  ١معیار المحاسبي الدولي رقم اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة (تعدیالت على ال
بموجب المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة) التي تتطلب أن تفصح المنشأة عن سیاساتھا المحاسبیة  

 الجوھریة. 

 ٢٠٢٣ینایر  ١ 

ئة  أصدر المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة "الضریبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناش
)" والتي توضح كیفیة احتساب  ١٢عن معاملة واحدة (تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  

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

 ٢٠٢٣ینایر  ١ 

   
  - )  ٨المعیار المحاسبي الدولي رقم  تحل التعدیالت محل تعریف التقدیرات المحاسبیة (تعدیالت على  

تستبدل التعدیالت تعریف التغییر في التقدیرات المحاسبیة بتعریف التقدیرات المحاسبیة. وفقاً للتعریف  
الجدید، تتمثل التقدیرات المحاسبیة في "المبالغ النقدیة في البیانات المالیة التي تخضع لشكوك حول  

 القیاس". 

 ٢٠٢٣ینایر  ١ 

من المعاییر الدولیة إلعداد    ١٦رقم    على المعیار  (تعدیالت  التأجیرالتزام اإلیجار في البیع وإعادة  
  المستأجر الحقاً لمعامالت البیع وإعادة التأجیر -یوضح التعدیل كیفیة قیاس البائع  – )  التقاریر المالیة

 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ١٥رقم تفي بالمتطلبات الواردة في المعیار التي 

 ٢٠٢٤ینایر  ١ 

)  ١التي تنطوي على تعھدات (تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  المطلوبات غیر المتداولة  
بعد فترة  اثني عشر شھًرا  الشروط التي یجب أن تلتزم بھا المنشاة خالل    كیف تؤثر  یوضح التعدیل  -

   على تصنیف االلتزام.   التقریر

  

  
 . لم تقم المجموعة بشكل مبكر بتطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التي أصدرت ولكن لم یتم تفعیلھا بعد

 
إلزامیاً. یتم حالیاً تقییم تأثیر ھذه تتوقع اإلدارة أن یتم تطبیق ھذه التعدیالت في البیانات المالیة الموحدة في أول فترة یصبح فیھا تطبیقھا  

 المعاییر والتعدیالت من قبل اإلدارة.



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

١٩ 

 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ٣
 
 أساس اإلعداد  ١-٣
 

تم إعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة ووفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الصادرة عن مجلس  
المرسوم بقانون اتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة المعمول بھا بما في ذلك  ومتطلبات القوانین  المعاییر المحاسبیة الدولیة  

لیحل محل القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم    ٢٠٢٢ینایر    ٢، والذي یسري اعتباراً من  ٢٠٢١  لسنة   ٣٢رقم  
تشمل  .  (وتعدیالتھ) الصادرة عن دائرة المالیة  ٢٠١٧) لسنة  ١(وتعدیالتھ) واألحكام ذات الصلة بالقانون رقم (   ٢٠١٥لسنة    ٢

عن   الصادرة  المحاسبیة  المعاییر  المالیة  التقاریر  الدولیة إلعداد  الدولیة المعاییر  المحاسبیة  المعاییر  التفسیرات   مجلس  وكذلك 
 ومتطلبات القوانین المعمول بھا.   الصادرة عن لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة

 
في   لل٢٠٢٢دیسمبر    ٣١كما  المتداولة  المطلوبات  زادت  بمبلغ  ،  المتداولة  موجوداتھ  عن  درھم    ٨٫٢٣٩٫٦٠١مصرف  ألف 

  ٣٫٠٦٤٫٦٦١:  ٢٠٢١ألف درھم (  ٣٫٠٣٠٫٦٦١ألف درھم)، وفي ذلك التاریخ بلغت خسائره المتراكمة    ٦٫٧٨٩٫٧٧١:  ٢٠٢١(
 لموافقة مساھم  من رأسمالھ. تم إعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة نظراً   ٪٥٠ألف درھم) بما یزید عن  

المجموعة على تقدیم الدعم المالي الكافي للمصرف حتى یتسنى لھ الوفاء بمطلوباتھ والتزاماتھ المالیة في المستقبل المنظور. قرر  
 .  ٢٠١٥) لسنة  ٢مساھم المجموعة عدم تصفیة المجموعة طبقاً لمتطلبات القانون االتحادي رقم (

 
 أساس القیاس  ٣-٢
 

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

 أساس القیاس البنود
 

 المشتقة األدوات المالیة اإلسالمیة
 

 القیمة العادلة 
 القیمة العادلة  الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

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

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المدرجة والتي تم تصنیفھا 
 كبنود تحوط في عالقات مؤھلة لتحوط القیمة العادلة     

 
العادلة  التكلفة المطفأة المعدلة للتغیرات في القیمة  

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

 أیھما أقل
 
 وعملة العرض العملة التشغیلیة ٣-٣
 

(الدرھم اإلماراتي)، وھي العملة التشغیلیة وعملة  یتم إعداد وعرض البیانات المالیة الموحدة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة  
عرض البیانات المالیة للمجموعة. باستثناء ما یذكر خالف ذلك، فقد تم تقریب المعلومات المالیة المعروضة بالدرھم اإلماراتي 

 ألقرب عدد صحیح باأللف.
 
 استخدام التقدیرات واألحكام  ٤-٣
 

لب من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة إن إعداد البیانات المالیة الموحدة یتط
 والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

 
یالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم  تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات التابعة لھا باستمرار. یتم االعتراف بالتعد

 فیھا تعدیل التقدیرات وفي أیة فترات مستقبلیة تتأثر ذلك. 
 

إن المعلومات المتعلقة بالجوانب الھامة للتقدیرات غیر المؤكدة واألحكام الھامة المستخدمة أثناء تطبیق السیاسات المحاسبیة والتي 
 . ٤المبالغ المعترف في البیانات المالیة الموحدة مبینة في اإلیضاح رقم  لھا التأثیر األكبر على 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٢٠ 

 
 (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ٣
 
 اإلسالمي المدینة   ذمم التمویل ٥-٣
 
 المرابحة )١

تعتبر المرابحة موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة وغیر مدرجة في سوق نشط، وإن عقد المرابحة ھو بیع للسلع مع   
ھامش ربح متفق علیھ على تكلفة السلع، وتنقسم عقود المرابحة إلى فئتین، ففي الفئة األولى یقوم المصرف بشراء السلع وعرضھا  

من    العمیللشرائھا، وأما بالنسبة للفئة الثانیة یقوم المصرف بشراء السلع التي یطلبھا    العمیلللبیع دون أي وعد مسبق من قبل  
بشرائھا من    العمیل، وفي ھذه الحالة یقوم المصرف بشراء السلع فقط بعد أخذ وعد من  العمیلطرف ثالث ثم یقوم ببیعھا لنفس  

 المصرف. 
 
 اإلجارة المنتھیة بالتملیك  )٢

من المؤجر لتحویل ملكیة العقار المْؤجر إلى المستأجر، في نھایة فترة   اً أشكال عقود اإلجارة بحیث تتضمن وعدھي شكل من   
 اإلجارة.

 
 الوكالة  )٣

مبالغ مالیة   ستثماریقوم بموجبھ أحد الطرفین ("الموكل") بتكلیف الطرف األخر ("الوكیل")، ال عمالئھھي عقد بین المصرف و 
أحكام الوكالة مقابل رسوم ثابتة باإلضافة إلى أي أرباح تتجاوز األرباح المتوقعة كحوافز للوكیل على أدائھ  محددة وفقاً لشروط و

الوكالة؛ فیما عدا ذلك یتحمل  الجید، ویتحمل الوكیل أي خسائر ناتجة عن سوء تصرفھ أو إھمالھ أو مخالفتھ لشروط وأحكام 
 الموكل الخسارة. 

 
 المضاربة  )٤ 

ن المضاربة ھي شراكة في الربح بین رأس المال  إعاقدیة یقوم بموجبھا طرفان أو أكثر بالقیام بنشاط اقتصادي. حیث  ھي اتفاقیة ت 
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 ستثمارالحسابات االعن استعداده لقبول أموال أصحاب  
ھمال أو مخالفة الشروط المتفق علیھا مع  اإلالخسائر على مقدمي األموال، إال إذا كانت الخسارة ناتجة عن سوء التصرف أو  

 المصرف، ففي ھذه الحالة یتم تحمیل المصرف الخسائر. 
 
 وك الصك )٥ 

ھي شھادات متساویة في القیمة وتمثل حصصاً شائعة في ملكیة أصل محدد (مؤجر أو سیتم تأجیره وذلك سواء كان األصل  
موجوداً أو سیتم إنشاؤه في المستقبل) أو في ملكیة ذمم نقدیة مدینة ناتجة عن بیع أصل موجود ومملوك أو في ملكیة ذمم البضائع  

لمضاربة أو الشراكات، وفي جمیع الحاالت، یجب أن یكون حملة الصكوك مالكاً لحصصھم  المدینة أو في ملكیة موجودات ا 
 الشائعة في الموجودات المؤجرة أو الذمم النقدیة المدینة أو ذمم البضائع المدینة أو في موجودات الشراكة أو المضاربة. 

 
 المشاركة )٦

ھم أو خدماتھم أو التزاماتھم ومطلوباتھم وذلك بھدف تحقیق األرباح، ھي اتفاقیة بین طرفین أو أكثر لدمج موجوداتإن المشاركة   
 ویتم توزیع أرباح المشاركة وفقاً للنسبة المتفق علیھا في حین یتم توزیع الخسائر بناًء على نسبة مشاركة كل شریك.

  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٢١ 

 
 (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ٣
 
 أساس التوحید  ٦-٣
 

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

 المصرف: كان حال 
 

 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  أقل  للمصرف عندما 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
الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل السنة في بیان الدخل الموحد والدخل    مصروفاتعلیھا. یتم إدراج إیرادات و

على حق السیطرة على الشركة التابعة حتى تاریخ انتھاء سیطرة    المصرفحصل فیھ  الشامل اآلخر اعتباراً من التاریخ الذي ی
 علیھا. المصرف

 
. كما یعود  الحصص غیر المسیطرةو  المصرفتعود األرباح أو الخسائر وكل مكون من مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي  

حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصید    الحصص غیر المسیطرةو  المصرف إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي  
 .الحصص غیر المسیطرة

 
السیاسات   المحاسبیة مع  تتسق سیاساتھا  التابعة حتى  للشركات  الموحدة  المالیة  البیانات  على  تعدیالت  إجراء  یتم  اللزوم،  عند 

 . للمصرفالمحاسبیة 
 

والتدفقات النقدیة الناتجة عن المعامالت فیما بین شركات للمجموعة بالكامل   المصروفاتیتم استبعاد كافة األرصدة واإلیرادات و
 التوحید.عند 

 
یتم احتساب التغیرات في حصص ملكیة المصرف في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان المصرف لسیطرتھ على الشركات 
التابعة كمعامالت حقوق ملكیة. یتم تعدیل القیمة الدفتریة لحصص المصرف بما یعكس التغیرات في حصص المصرف ذات  

والقیمة العادلة   الحصص غیر المسیطرةتعدیل أي فرق بین المبلغ الذي یتم من خاللھ تعدیل الصلة في الشركات التابعة. كما یتم 
 المدفوع أو المستلم مباشرةً في حقوق الملكیة ویُنسب إلى مساھمي المصرف.   للمقابل

 
  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١
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 (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ٣
 
 (تابع) أساس التوحید  ٦-٣
 

 (تابع) الشركات التابعة 
 

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 ٢) مجموع القیمة العادلة لالعتبار المستلم والقیمة العادلة ألي ربح محتفظ بھا و (١بین (

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

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

لغرض المحاسبة الالحقة بموجب   االعتراف المبدئيعادلة عند  السابقة، في تاریخ فقدان السیطرة، فینظر لھا على أنھا القیمة ال
لالستثمار في    االعتراف المبدئيأو، حسبما یكون مالئماً، التكلفة عند    من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ٩المعیار رقم  

 . ٣٢یة للمجموعة ضمن اإلیضاح رقم  تم إدراج الشركات التابعة الموحدة في البیانات المال شركة زمیلة أو شركة ائتالف.
 

 العمالت األجنبیة  ٧-٣
 
 معامالت بالعمالت األجنبیة  )١

في تاریخ    السائدةیتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى العملة التشغیلیة الخاصة بشركات المجموعة وفقاً ألسعار الصرف  
 المعامالت. 

 
لسعر الصرف   التشغیلیة وفقاً  العملة  إلى  التقریر  المقومة بعمالت أجنبیة في تاریخ  النقدیة  الموجودات والمطلوبات  یتم تحویل 

ذلك التاریخ. تتمثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبیة المتعلقة بالبنود النقدیة في الفرق بین التكلفة المطفأة بالدرھم في  الفوري في  
بدایة السنة، بعد تعدیلھا بناًء على الربح الفعلي والمدفوعات خالل السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبیة المحولة وفقاً لسعر  

 نھایة السنة. في  السائدالصرف  
 

عر فیما یتعلق بالموجودات والمطلوبات غیر النقدیة المقاسة بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة، فیتم تحویلھا إلى العملة التشغیلیة وفقاً لس
بالعملة بتاریخ تحدید القیمة العادلة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا على أساس التكلفة التاریخیة    السائدالصرف  

األجنبیة وفقاً لسعر الصرف السائد في تاریخ المعاملة األولیة. یتم االعتراف بفروقات العمالت األجنبیة الناتجة من التحویل في 
بیان الدخل الموحد، باستثناء فروقات العمالت األجنبیة الناتجة من تحویل البنود غیر النقدیة المسجلة بالقیمة العادلة من خالل  

 ت الشاملة األخرى والتي یتم االعتراف بھا في اإلیرادات الشاملة األخرى.  اإلیرادا
 

 الخارجیة العملیات  )٢
یتم تحویل الموجودات والمطلوبات الخاصة بالعملیات الخارجیة، بما فیھا الشھرة التجاریة وتعدیالت القیمة العادلة الناتجة من  

الفوریة في تاریخ التقریر. ویتم تحویل إیرادات ومصروفات العملیات الخارجیة إلى  االستحواذ، إلى الدرھم وفقاً ألسعار الصرف  
 الدرھم وفقاً لمتوسط أسعار الصرف للسنة. 

 
یتم االعتراف بفروقات العمالت األجنبیة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى ویتم بیان قیمتھا المتراكمة في احتیاطي تحویل العمالت  

 حویل)، باستثناء فرق التحویل الذي یتم تخصیصھ إلى الحصص غیر المسیطرة. األجنبیة (احتیاطي الت
 

عندما یتم استبعاد عملیة خارجیة في حال فقدان السیطرة، یتم إعادة تصنیف المبلغ المتراكم في احتیاطي التحویل المتعلق بھذه 
اتجة عن االستبعاد. في حال قیام المجموعة باستبعاد العملیة األجنبیة إلى بیان الدخل الموحد كجزء من األرباح أو الخسائر الن

جزء فقط من حصتھا في شركة تابعة تتضمن عملیة خارجیة مع االحتفاظ بالسیطرة، یتم إعادة تخصیص النسبة ذات الصلة من  
 المبلغ المتراكم إلى الحصص غیر المسیطرة.

 
عملیة خارجیة غیر مخطط لھا أو غیر محتملة في المستقبل  إذا كانت تسویة بند نقدي مستحق القبض من أو مستحق الدفع إلى  

المنظور، فإن فروقات العمالت األجنبیة الناتجة من البند تشكل جزءاً من صافي االستثمار في العملیة الخارجیة ویتم االعتراف  
 الملكیة. بھا في اإلیرادات الشاملة األخرى، ویتم بیان قیمتھا التراكمیة في احتیاطي التحویل ضمن حقوق



ف الهالل ش.م.ع.   م
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 (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ٣
 
 الممتلكات والمعدات ٨-٣
 
 والقیاس االعتراف )١

یتم بیان الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاریخیة ناقصاً االستھالك المتراكم واإلطفاء وخسائر انخفاض القیمة المتراكمة، إن وجدت. 
المصروفات المنسوبة مباشرةً إلى حیازة ھذه البنود. تتم رسملة البرامج المشتراة، والتي تُعتبر جزءاً تشتمل التكلفة التاریخیة على  

ال یتجزأ من أداء المعدات ذات الصلة لوظیفتھا كجزء من تلك المعدات. عندما یكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات والمعدات أعمار  
مكونات رئیسیة) من الممتلكات والمعدات. یتم االعتراف باألرباح والخسائر من  إنتاجیة مختلفة، یتم احتسابھا كبنود منفصلة (

 استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات في بیان الدخل الموحد. 
 
 التكالیف الالحقة )٢

مناسباً، وذلك فقط یتم إدراج التكالیف الالحقة ضمن القیمة الدفتریة لألصل أو یتم االعتراف بھا كأصل منفصل، حیثما یكون  
البند بصورة   قیاس تكلفة ھذا  المجموعة ویمكن  إلى  البند  بھذا  اقتصادیة مستقبلیة ترتبط  المرجح تدفق منافع  عندما یكون من 
موثوقة. ویتم إیقاف االعتراف بالقیمة الدفتریة للبند المستبدل. ویتم تحمیل كافة تكالیف اإلصالحات والصیانة األخرى ضمن بیان  

 .الموحد خالل الفترة المالیة التي یتم خاللھا تكبد ھذه التكالیفالدخل  
 
 االستھالك واإلطفاء )٣

ال یتم احتساب االستھالك لألراضي. یتم احتساب االستھالك للموجودات األخرى باستخدام طریقة القسط الثابت لتخصیص تكلفتھا 
 ارھا اإلنتاجیة المقدرة على النحو التالي: أو المبالغ المعاد تقییمھا إلى القیم المتبقیة على مدار أعم

 
 سنة ٤٠ المباني

 سنوات   ١٠ – ٧ مستأجرة عقاراتتحسینات على 
 سنوات   ٤ أنظمة الحاسب اآللي 

 سنوات  ٦ - ٤ أثاث وتجھیزات 
 

مناسباً في نھایة فترة إعداد  تتم مراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة وطرق االستھالك للموجودات، ویتم تعدیلھا حیثما یكون 
 التقریر.

 
القابلة لالسترداد   الدفتریة لألصل قیمتھ  القیمة  إذا تجاوزت  القابلة لالسترداد  إلى قیمتھ  القیمة الدفتریة لألصل  یتم فوراً خفض 

 المقدرة.
 

 الموجودات غیر الملموسة  ٩-٣
 

تكلفتھ بشكل موثوق وعندما یكون من المحتمل أن تتدفق المنافع  یتم االعتراف باألصل غیر الملموس فقط عندما یمكن قیاس  
االقتصادیة المستقبلیة المتوقعة العائدة إلیھ إلى المجموعة. یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بشكل منفصل أو 

وبعد ذلك بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم  ) عند االعتراف المبدئي بالقیمة العادلة التجاریة من خالل دمج أعمال (بخالف الشھرة
 االنخفاض في القیمة. ئروخسا

 
یتم تقییم األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة على أنھا إما محددة أو غیر محددة. یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة  

اإلطفاء وطریقة اإلطفاء لألصل غیر الملموس ذو   ذات األعمار المحددة على مدى العمر االقتصادي اإلنتاجي. تتم مراجعة فترة
العمر اإلنتاجي المحدد في نھایة كل فترة تقاریر مالیة. یتم احتساب التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستھالك  

ً مناسب  سبما یكونحالمنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في األصل عن طریق تغییر فترة أو طریقة اإلطفاء،   ، ویتم التعامل ا
اإلطفاء للموجودات   مصروفاتمعھا كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة ویتم المحاسبة عنھا على أساس مستقبلي. یتم االعتراف ب 

 غیر الملموسة ذات األعمار المحددة في بیان الدخل الموحد. 
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المحددة، ولكن یتم اختبارھا   الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر  الموجودات غیر  لتحدید االنخفاض في قیمتھا  ال یتم إطفاء 

سنویاً، إما بشكل فردي أو على مستوى الوحدة المولدة للنقد. تتم مراجعة تقییم العمر غیر المحدد سنویاً لتحدید ما إذا كانت األعمار  
محدد إلى محدد    غیر المحددة ال تزال قابلةً للدعم. إذا لم یكن األمر كذلك، عندھا یتم إجراء التغییر في العمر اإلنتاجي من غیر

 على أساس مستقبلي.
 

 األعمار اإلنتاجیة المقدرة:  فیما
 سنوات   ١٠ –  ٨ مشروع الخدمات المصرفیة الرقمیة   

 
یتم  اقتصادیة مستقبلیة من االستخدام.  أیة منافع  یتوقع  أو عندما ال  الملموس عند االستبعاد  إیقاف االعتراف باألصل غیر  یتم 

باألرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد األصل غیر الملموس، والتي یتم قیاسھا بالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد  االعتراف  
 والقیمة الدفتریة لألصل، في بیان الدخل الموحد عند إیقاف االعتراف باألصل. 

 
 األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز ١٠-٣
 

انخفاض   ئرأو التورید أو ألغراض إداریة بالتكلفة ناقصاً خسا اإلنتاج الممتلكات أو الموجودات قید اإلنشاء ألغراض  تسجیلیتم  
كافة التكالیف المباشرة العائدة إلى تصمیم وإنشاء الممتلكات بما في ذلك تكالیف الموظفین   على  التكلفة  تشتمل  .المعترف بھاالقیمة  

عندما تكون الموجودات جاھزة    . ؤھلة تكالیف التمویل المرسملة وفقاً للسیاسة المحاسبیة للمجموعةذات الصلة، وللموجودات الم
 احتساب االستھالك، یتم تحویل األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة ویتم  المحدد لھالالستخدام  

 وفقاً لسیاسات المجموعة. لھا 
 
 حسن القرض ال ١١-٣
 

مع العلم أنھ  أمواالً لفترة زمنیة معینة    العمیلإن ذمم القرض الحسن المدینة ھي ذمم تمویل مدینة ال تخضع لربح، حیث یقترض   
 سداد المبلغ في نھایة الفترة المتفق علیھا.  سوف یتم

 
 معامالت التبادل  ١٢-٣
 

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

دل معدالت الربح للعمالت المتقاطعة)، وتمثل مخاطر االئتمان للمجموعة الخسائر المحتملة  تبا  وعودمن كافة ھذه المعامالت (أي  
 في حالة فشل األطراف المقابلة في الوفاء بالتزاماتھم.

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة ١٣-٣
 

أو الموجودات غیر الملموسة غیر   التجاریة  غیر المحددة (مثل األراضي أو الشھرة  اإلنتاجیةال تخضع الموجودات ذات األعمار   
النخفاض في القیمة، ویتم مراجعة الموجودات التي لتحقق من مدى تعرضھا  الجاھزة لالستخدام) لإلطفاء ویتم اختبارھا سنویاً ل

القیمة  لتحقق من مدى تعرضھا  لتخضع لإلطفاء   أن االنخفاض في  إلى  الظروف  التغیرات في  أو  لقیمة  عندما تشیر األحداث 
انخفاض القیمة للمبلغ الذي تتجاوز بھ القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ    ئرخساب  االعترافالدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد، ویتم  

ى،  القابلة لالسترداد. إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل ناقصاً تكالیف البیع أو القیمة قید االستخدام، أیھما أعل 
وألغراض تقییم االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات وفقاً ألدنى المستویات ذات التدفقات النقدیة القابلة للتحدید بشكل  

  المنتجة القیمة الدفتریة ألصل أو للوحدة    زادتخسائر االنخفاض في القیمة إذا  ب  االعترافللنقد)، ویتم    المنتجةمنفصل (الوحدات  
 القیمة القابلة لالسترداد.   عن للنقد
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یتم مراجعة الموجودات غیر المالیة ما عدا الشھرة التي تعرضت النخفاض في القیمة الحتمالیة عكس االنخفاض في القیمة في  
 تقاریر مالیة.تاریخ كل 

 
االنخفاض في    ئریتم عكس خسا  ، بالنسبة للموجودات األخرى  .التجاریة  االنخفاض في القیمة المتعلقة بالشھرة  ئرال یتم عكس خسا 

القیمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فیھ القیمة الدفتریة لألصل القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا صافیة من االستھالك  
 انخفاض القیمة. ئرخساب االعترافاإلطفاء في حال لم یتم  أو

 
 النقد وما یعادلھ ١٤-٣
 

ودائع  الالمركزیة و  البنوكلغرض بیان التدفقات النقدیة الموحد، یشتمل النقد وما یعادلھ على النقد في الصندوق واألرصدة لدى   
استحقاق أصلیة أقل من ثالثة أشھر والتي تخضع لمخاطر غیر جوھریة للتغیرات   فترات  البنوك ذات  ة منقواألرصدة المستح

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

 . الموحد یتم إدراج النقد وما یعادلھ بالتكلفة المطفأة في بیان المركز المالي  
 
 رأس المال ١٥-٣
 

تصنیف  ویتم    یتم  ملكیة،  كحقوق  العادیة  جدیدة  ب  االعترافاألسھم  عادیة  أسھم  إصدار  إلى  مباشرةً  العائدة  اإلضافیة  التكالیف 
 ة. یكخصومات من حقوق الملك

 
 احتیاطي القیمة العادلة  ١٦-٣
 

ات في األوراق المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،  ستثماریتعلق احتیاطي القیمة العادلة بإعادة تقییم اال 
 .  ١٨-٣وتم إدراج السیاسة ذات الصلة في إیضاح 

 
 وكالة من البنوكالوودائع  العمالء ودائع منال ١٧-٣
 

بالتكلفة الحقاً  وودائع الوكالة من البنوك مبدئیاً بالقیمة العادلة ناقصاً تكالیف المعاملة ویتم قیاسھا    العمالء  الودائع منب  االعترافیتم   
 المطفأة.

 
 األدوات المالیة  ١٨-٣
 

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

 ؛المركزیة واألرصدة لدى البنوكالنقد  
 ؛وأرصدة مستحقة من البنوكودائع  
 ذمم مدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي؛ 
 اإلجارة؛ 
 ات في أوراق مالیة؛  استثمار 
 ؛ و  موجودات أخرى 
 المشتقات المتوافقة مع الشریعة. 

 
العادلة من خالل األرباح   بالقیمة  المالي الحقاً  لم یتم احتساب األصل  العادلة، وإذا  بالقیمة  المالیة مبدئیاً  الموجودات  یتم قیاس 

 أو إنشاء األصل.  حیازةوالخسائر فإن القیاس المبدئي یتضمن تكالیف المعاملة العائدة مباشرةً إلى 
 

المالیة   الموجودات  تصنیف  المالیة وخصائص یتم  الموجودات  إلدارة  المستخدم  المجموعة  أعمال  نموذج  أساس  على  بأكملھا 
 التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة. یتم قیاس الموجودات المالیة إما بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة. 
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 االعتراف) ١
 

كافة الموجودات المالیة على أساس تاریخ التسویة (بخالف عقود المشتقات اإلسالمیة التي یتم ب  االعتراف وإیقاف االعتراف یتم  
شراء أو بیع األصل المالي بموجب عقد تتطلب شروطھ  یتمعلى أساس تاریخ المتاجرة) عندما بھا   االعتراف وإیقاف االعتراف

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

  العائدة بشكل مباشر إلى االستحواذ على الموجودات تكالیف المعاملة بفوراً  االعترافالموجودات. یتم  قلنباستالم أو المجموعة 
 . األرباح والخسائرفي  مباشرةً  األرباح والخسائرالمالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل 

 
عندما یختلف سعر المعاملة لألداة عن القیمة العادلة عند إنشائھا وتعتمد القیمة العادلة على أسلوب التقییم باستخدام المدخالت التي  

یقوم   السوق،  فقط في معامالت  العادلة  ب  باالعتراف  المصرف یمكن مالحظتھا  المعاملة والقیمة  صافي    ضمن الفرق بین سعر 
نماذج ال یمكن مالحظة بعض المدخالت الخاصة بھا، یتم    إلىالقیمة العادلة    تستندعندما  الحاالت،    المتاجرة. في تلك   إیرادات

عندما تصبح المدخالت ملحوظة، أو  فقط   األرباح والخسائرفي   االعتراف بھتأجیل الفرق بین سعر المعاملة والقیمة العادلة ویتم 
 .األداةب إیقاف االعترافیتم  عندما

 
 الخسارة في الیوم األولالربح أو 

 
فقط    یستخدمتعتمد القیمة العادلة على أسلوب تقییم  عندما  و  إنشائھاعندما یختلف سعر المعاملة لألداة المالیة عن القیمة العادلة عند  

  ضمن  الفرق بین سعر المعاملة والقیمة العادلةب  باالعترافالمصرف  المدخالت التي یمكن مالحظتھا في معامالت السوق، یقوم  
،  المدخالت الخاصة بھاالمتاجرة. في الحاالت التي تستند فیھا القیمة العادلة إلى نماذج ال یمكن مالحظة بعض    إیرادات صافي  

العادلة ویتم   المعاملة والقیمة  الفرق بین سعر  المدخالت فقط    األرباح أو الخسائر  ضمن  االعتراف بھیتم تأجیل  عندما تصبح 
 . األداةب إیقاف االعترافیتم ملحوظة، أو عندما 

 
 التصنیف ) ٢ 

 
 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة  
 التالیین:  الشرطینیتم قیاس الموجودات المالیة الحقاً بالتكلفة المطفأة، إذا تم استیفاء  

 
 االحتفاظ بالموجودات لغرض تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة؛ وإذا كان األصل محتفظاً بھ ضمن نموذج أعمال یھدف إلى  
والربح    األصلي  المبلغإذا كان ینشأ عن البنود التعاقدیة لألصل المالي تدفقات نقدیة في تواریخ محددة متعلقة حصریاً بدفعات   

 مبلغ األساسي القائم. ال على
 

 العادلة. یتم الحقاً قیاس الموجودات المالیة األخرى بالقیمة  
 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  
اال  المجموعة بتصنیف ستثماریتم تصنیف  تقم  لم  العادلة من خالل األرباح والخسائر، ما  بالقیمة  الملكیة  أدوات حقوق  ات في 

 .االعتراف المبدئيآلخر عند غیر محتفظ بھ لغرض المتاجرة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا استثمار
 

تم تصنیف الموجودات المالیة األخرى التي ال تستوفي معاییر التكلفة المطفأة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. باإلضافة  ی 
بالقیمة عند االعتراف المبدئي  إلى ذلك، تم تصنیف بعض الموجودات المالیة التي تستوفي معاییر التكلفة المطفأة ولكن تم تصنیفھا  

مع نموذج أعمال المجموعة. یمكن تصنیف أصل مالي بالقیمة العادلة من خالل    بما یتماشىالعادلة من خالل األرباح والخسائر  
د  ق  التي  االعترافعدم تطابق القیاس أو  حالة  أو یقلل من    یلغيإذا كان ھذا التصنیف    االعتراف المبدئياألرباح والخسائر عند  

 بأسس مختلفة.   لھااألرباح أو الخسائر ب االعترافظھر عند قیاس الموجودات أو المطلوبات أو ت
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 (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ٣
 
 (تابع) األدوات المالیة ١٨-٣
 

 (تابع)  الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 
 األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر إذا:  یتم إدراج 

 تم االستحواذ علیھ بشكل أساسي لغرض بیعھ في المستقبل القریب؛ 
المبدئيكان األصل عند    ولھ  االعتراف  المجموعة معاً  أداة مالیة محددة تدیرھما  دلیل على نمط فعلي حدیث    اجزءاً من 

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

 
ائر عندما یتم تغییر نموذج من التكلفة المطفأة إلى القیمة العادلة من خالل األرباح والخس  الموجودات المالیةیتم إعادة تصنیف   

العمل بحیث ال یتم استیفاء معاییر التكلفة المطفأة. ال یُسمح بإعادة تصنیف الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل  
 .االعتراف المبدئياألرباح والخسائر عند 

 
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
تصنیف   حدة)  على  أداة  كل  أساس  (على  باختیار  لإللغاء  قابل  غیر  بشكل  تقوم  أن  للمجموعة  یمكن  المبدئي،  االعتراف  عند 

 استثمارات أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 

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

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

 و  المالیة؛
المبالغ األساسیة   بدفعات  المالي تدفقات نقدیة في تواریخ محددة متعلقة حصریاً  التعاقدیة لألصل  البنود  إذا كان ینشأ عن 

 والربح المتعلق بالمبلغ األساسي القائم.
 

 القیاس  )٣
 

 الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة  
التمویل اإلسالمي واإلجارة واالستثمار في    أنشطة  المدینة من  الذمم  ذلك  المطفأة بما في  بالتكلفة  المالیة  الموجودات  قیاس  یتم 

األوراق المالیة للصكوك بالتكلفة المطفأة ناقصاً أي تخفیض لالنخفاض في القیمة. یتم احتساب التكلفة المطفأة باستخدام طریقة 
تم االعتراف بالعالوات والخصومات، بما في ذلك تكالیف المعاملة األولیة، ضمن القیمة الدفتریة لألداة  معدل الربح الفعلي. ی

 المعنیة ویتم إطفاؤھا بناًء على معدل الربح الفعلي لألداة. 
 

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

مع عدم وجود   العمالءمدرجة في سوق نشط. تنشأ ھذه الموجودات المالیة عندما تقوم المجموعة بتقدیم أموال بشكل مباشر ألحد  
. إن المطلوبات المالیة ھي المطلوبات التي تفرض على المجموعة التزامات تعاقدیة بتقدیم مبالغ نقدیة نیة للتداول في الذمم المدینة

 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  
الموجودات ھذه  بملكیة  المتعلقة  والمنافع  المخاطر  كافة  تحویل  البیع  على عملیة  ویترتب  اإلیجار  عقد  إلى    استحقاق  المؤجرة 

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

بما في ذلك اإلیرادات المكتسبة بموجبھا ناقصاً مخصصات االنخفاض في القیمة. اإلیجار المدرجة
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 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  
بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بالقیمة العادلة في نھایة كل فترة تقاریر مالیة، مع االعتراف بأي  یتم قیاس الموجودات المالیة   

  أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القیاس في بیان الدخل الموحد. یتم االعتراف بصافي األرباح أو الخسائر المدرجة في بیان الدخل الموحد 
 ضمن "إیرادات االستثمارات". 

 
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   
مل  یتم قیاس االستثمارات في األوراق المالیة التي اختارت المجموعة بشكل غیر قابل لإللغاء تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشا 

امالت. الحقاً، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة ویتم االعتراف باألرباح والخسائر  اآلخر وأدوات الصكوك مبدئیاً بالقیمة العادلة زائداً تكالیف المع
وق  الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة في بیان الدخل الشامل اآلخر الموحد ویتم إضافة التغیرات المتراكمة في القیم العادلة ضمن حق

 الملكیة.  
 

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

 ار انخفاض في القیمة للموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ال یتطلب إجراء اختب 
 

اكمة  بالنسبة للصكوك المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي تم استبعادھا، یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر المتر 
   . ل اآلخر الموحد من حقوق الملكیة إلى بیان الدخل الموحدالمدرجة سابقاً في بیان الدخل الشام 

 
 بالنسبة لالستثمارات المدرجة في سوق نشط، یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى األسعار السوقیة المعلنة.  

 
 الطرق التالیة:بالنسبة لالستثمارات األخرى التي ال یوجد لھا أسواق نشطة، تعتمد القیمة العادلة عادةً على إحدى  

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

 
ما ینشأ حق للمجموعة في استالم ھذه  یتم االعتراف بتوزیعات األرباح على االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة في بیان الدخل الموحد عند 

 التوزیعات، إال إذا كانت ھذه التوزیعات تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار. 
 

یترتب على شروطھ  أو بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى، یجب أن  بالنسبة لألصل الذي سیتم تصنیفھ وقیاس بالتكلفة المطفأة   
،  . لغرض اختبار دفعات المبلغ األصلي والفائدة المستحقة علیھنقدیة تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة المستحقة علیھالتعاقدیة تدفقات 

في  على مدى عمر األصل المالي (أي  قد یتغیر المبلغ األصلي ي عند االعتراف المبدئي.  یكون المبلغ األصلي ھو القیمة العادلة لألصل المال
لمخاطر االئتمان المرتبطة المبلغ األصلي القائم خالل فترة  یتكون الربح من مقابل القیمة الزمنیة للمال  حالة سداد دفعات من المبلغ األصلي).  

یتم تقییم دفعات المبلغ األصلي والفائدة المستحقة علیھ  باإلضافة إلى ھامش ربح.  ولمخاطر وتكالیف التمویل األساسیة األخرىزمنیة محددة 
 بالعملة المقوم بھا األصل المالي. 

 
الشروط التعاقدیة    إنترتیب التمویل األساسي.  متسقة مع    دفعات المبلغ األصلي والفائدة المستحقة علیھ إن التدفقات النقدیة التعاقدیة التي تمثل   

دیة  تؤدي إلى تدفقات نقالتدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المرتبطة بترتیب التمویل األساسي ال  التي تؤدي إلى تعرض لمخاطر أو تقلب في  
      دفعات المبلغ األصلي والفائدة المستحقة علیھ تعاقدیة تمثل 

 
 انخفاض قیمة الموجودات المالیة 

  
 المتوقعة:  ن االئتماقیاس خسائر  
من المعاییر الدولیة    ٩المعیار رقم  یتم احتساب االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وفقاً لنموذج خسارة االئتمان المتوقعة الوارد ضمن   

لقیاس خسائر االنخفاض في القیمة لكافة الموجودات المالیة بما في ذلك  إلعداد التقاریر المالیة  الذمم  .  یقدم المعیار نموذجاً جدیداً منفرداً 
تمل  المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي واإلجارة والصكوك المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. یش

عتراف  نموذج خسائر االئتمان المتوقعة على منھج مكون من ثالث مراحل والذي یعتمد على التغییر في جودة ائتمان الموجودات المالیة منذ اال
نموذج نموذج تطلعي  المبدئي. یستخدم  المتوقعة  توقعات معقولة وقابلة للدعم عن الظروف االقتصادیة    خسائر االئتمان  ویتطلب استخدام 

 مخاطر االئتمان المتوقعة.  المستقبلیة أثناء تحدید االرتفاع الجوھري في مخاطر االئتمان وقیاس 
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 انخفاض قیمة الموجودات المالیة
  
 (تابع)  المتوقعة: ناالئتماقیاس خسائر  

 
تقوم المجموعة بقیاس مخصصات الخسارة بمبلغ مساٍو لخسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة، باستثناء األدوات   

شھراً   ١٢خسارة االئتمان المتوقعة لمدة   رالمالیة التي لم ترتفع فیھا مخاطر االئتمان بشكل جوھري منذ إدراجھا المبدئي. تعتب
تمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة والتي تنتج عن أحداث التعثر في السداد على أداة مالیة والتي  جزءاً من خسارة االئ

 شھراً بعد تاریخ التقاریر المالیة.  ١٢تكون محتملة الحدوث خالل  
 

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

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

 
 تسھیالت تمویلیة معاد التفاوض بشأنھا  
ذلك تمدید   من االستحواذ على ضمانات. وقد یشمل  التمویلیة بدالً  التسھیالت  إعادة ھیكلة  إلى  أمكن،  المصرف، حیثما  یسعى 

اتفاقیات الدفع واالتفاق على شروط جدیدة. تقوم اإلدارة باستمرار بمراجعة التسھیالت التي أُعید 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  

 المتوقعة  خسارة االئتمان الحاصل على التمویل، عندھا یتم تقییم ما إذا كان یجب استبعاد األصل المالي وقیاس  العمیلیواجھھا  
 :على النحو التالي

 
إعادة الھیكلة المتوقعة استبعاد األصل الحالي، فإنھ یتم إدراج التدفقات النقدیة المتوقعة الناشئة عن األصل    یترتب علىإذا لم   

 المالي المعدل في عملیة احتساب العجز النقدي لألصل الحالي.  
 
الحالي، عندھا یتم التعامل مع القیمة العادلة المتوقعة لألصل الجدید على   إذا أدت إعادة الھیكلة المتوقعة إلى استبعاد األصل 

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

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

 شھر باستثناء الحاالت النادرة التي یُعتبر فیھا التمویل الجدید منخفض القیمة االئتمانیة. ١٢االئتمان المتوقعة لمدة 
 

 التي تعرضت النخفاض ائتماني موجودات المالیة التي تم شراؤھا أو إنشاؤھاال
تقوم المجموعة بقیاس خسارة االئتمان المتوقعة على أساس العمر المتوقع لألدوات التي تعرضت النخفاض ائتماني والتي تم 
شراؤھا أو إنشاؤھا على مدى عمر األداة. ومع ذلك، ال یتم االعتراف بخسارة االئتمان المتوقعة في مخصص خسارة منفصل 

ضت النخفاض ائتماني والتي تم شراؤھا أو إنشاؤھا حیث أن خسارة االئتمان المتوقعة عند االعتراف المبدئي لألدوات التي تعر
على مدى العمر المتوقع لألداة تعد متأصلة في إجمالي القیمة الدفتریة لألدوات. تقوم المجموعة باالعتراف بالتغیر في خسائر 

العتراف المبدئي، في بیان الدخل ویتم االعتراف بالتغیرات االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة والتي تنشأ بعد ا
المتراكمة كمخصص للخسارة. عندما تكون خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألدوات التي تعرضت النخفاض 

با یتم االعتراف  المبدئي،  الموجودة عند االعتراف  تلك  أقل من  إنشاؤھا  أو  اإلیجابیة كأرباح  ائتماني والتي تم شراؤھا  لفروق 
 انخفاض في القیمة في بیان الدخل (وخسارة انخفاض في القیمة عندما تكون خسائر االئتمان المتوقعة أكبر).

  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٣٠ 

 
 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٣
 
 (تابع)األدوات المالیة  ١٨-٣
 

 (تابع) القیاس  )٣
 

 (تابع) انخفاض قیمة الموجودات المالیة 
 

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

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

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

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

 خالل إجراءات اإلدارة. 
 

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

. ومع ذلك، یمكن أن تخضع الموجودات العمالءعندما تستنفذ المجموعة كافة الجھود القانونیة واإلصالحیة السترداد المبالغ من 
 .المالیة المشطوبة لألنشطة التنفیذیة من أجل االمتثال إلجراءات المجموعة المتعلقة باسترداد المبالغ المستحقة

 
 تقییم الضمانات 
الستخدام الضمانات، حیثما أمكن، بھدف تقلیل المخاطر على الموجودات المالیة. تأخذ الضمانات عدة أشكال  یسعى المصرف   

مثل النقد واألوراق المالیة وخطابات االعتماد / الضمان والعقارات والذمم المدینة والمخزون والموجودات غیر المالیة األخرى  
. یتم تقییم القیمة العادلة للضمانات بشكٍل عام كحد أدنى عند التأسیس وبناًء على جدول والتحسینات االئتمانیة مثل اتفاقیات التسویة

التقاریر للمصرف، وإلى الحد الذي یكون فیھ من الممكن للمصرف استخدام البیانات السوقیة النشطة لتقییم الموجودات المالیة  
تي ال تمتلك قیمة سوقیة قابلة للتحدید بسھولة باستخدام النماذج. یتم  المحتفظ بھا كضمانات. یتم تقییم الموجودات المالیة األخرى ال

 تقییم الضمانات غیر المالیة، كالعقارات بناًء على البیانات مثل معامالت السوق وعوائد اإلیجار والبیانات المالیة المدققة. 
 

 إیقاف االعتراف   )٤
 

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

لم ت إذا  إلى شركة أخرى.  إلى حٍد كبیر واستمرت في األصل  الملكیة  المجموعة بتحویل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع  قم 
السیطرة على األصل المحول، عندھا تقوم باالعتراف بحصتھا المحتفظ بھا في األصل وااللتزام المرتبط بھ مقابل المبالغ التي قد 

ة مخاطر ومنافع ملكیة األصل المالي المحول، عندھا تستمر في یتوجب علیھا دفعھا. إذا احتفظت المجموعة إلى حٍد كبیر بكاف
 االعتراف باألصل المالي وكذلك االعتراف بالتمویل المضمون مقابل المتحصالت المستلمة.

 
المستلم  االعتبار  ومجموع  لألصل  الدفتریة  القیمة  بین  بالفرق  االعتراف  یتم  بالكامل،  المالي  باألصل  االعتراف  إیقاف  عند 

تحق واألرباح أو الخسائر المتراكمة التي كان قد تم إدراجھا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكیة في  والمس
األرباح أو الخسائر، باستثناء االستثمار في حقوق الملكیة المصنف كُمقاس بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، حیث  

ح / الخسارة المتراكمة والمدرجة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر ولكن یتم  ال یتم الحقاً إعادة تصنیف الرب
 تحویلھا إلى األرباح المحتجزة.

  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٣١ 

 
 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٣
 
 (تابع)األدوات المالیة  ١٨-٣
 

 مقاصة األدوات المالیة  )٥

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

 المبلغ أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام في آٍن واحد. 
 
 التكلفة المطفأة قیاس    ١٩-٣
 

المبدئي،   االعتراف  بھ عند  المالي  االلتزام  أو  األصل  قیاس  یتم  الذي  المبلغ  المالي ھي  االلتزام  أو  المطفأة لألصل  التكلفة  إن 
ي  مطروحاً منھ دفعات السداد الرئیسیة، زائداً أو ناقصاً اإلطفاء التراكمي باستخدام طریقة الربح الفعلي ألي فرق بین المبلغ األول

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

 و االلتزام المالي. الدفتریة لألصل المالي أ
 
 قیاس القیمة العادلة   ٢٠-٣
 

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

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

 
المشارك في  قدرة  یأخذ في االعتبار  المالیة بسعر  بقیاس موجوداتھا غیر  المجموعة  اقتصادیة    تقوم  السوق على تحقیق منافع 

 باستخدام الموجودات في أقصى وأفضل حاالتھا.
 

إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سوف یتم استالمھ مقابل بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منّظمة بین المشاركین في  
الرئیسیة، في السوق األكثر منفعة والذي یمكن للمجموعة  السوق في تاریخ القیاس في السوق الرئیسیة، أو في حالة غیاب السوق  

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. 

 
، تقوم المجموعة بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشطة لتلك األداة. یُعتبر السوق نشًطا  حیثما ینطبق

 إذا حدثت معامالت األصل أو االلتزام بتكرار وحجم كافیین لتوفیر معلومات التسعیر على أساٍس مستمر. 
 

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

 السوق في االعتبار عند تسعیر أي معاملة.
 

داة مالیة عند االعتراف المبدئي عادةً ھو سعر المعاملة، أي القیمة العادلة لالعتبار المدفوع إن أفضل دلیل على القیمة العادلة أل
أو المستلم. إذا قررت المجموعة أن القیمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة وأنھ ال یتم إثبات القیمة العادلة  

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

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

 
تقوم المجموعة بقیاس الموجودات ومراكز    إذا كان لألصل أو االلتزام الذي تم قیاسھ بالقیمة العادلة سعر عرض أو سعر طلب،

 الشراء بسعر العرض بینما یتم قیاس المطلوبات ومراكز البیع بسعر الطلب. 
  



ف الهالل ش.م.ع.   م
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 (تابع) قیاس القیمة العادلة    ٢٠-٣
 

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

بیع صا لتحویل مركز  دفعھ  (أو  المحفظة صاٍف  التعدیالت على مستوى  ھذه  یتم تخصیص  معینة.  لمخاطر  ٍف) ألي تعرض 
 للموجودات والمطلوبات الفردیة على أساس تسویة المخاطر ذات الصلة لكل من األدوات الفردیة في المحفظة. 

. تتمثل ٣٩م في اإلیضاح رقم  تمت مناقشة المستویات المختلفة للتسلسل الھرمي للقیمة العادلة بناًء على مدخالت أسالیب التقیی
سیاسة المجموعة في االعتراف بالتحویالت من وإلى مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة اعتباراً من تاریخ الحدث أو التغیر 

 في الظروف الذي تسبب في التحویل .
 
 محاسبة التحوط  ٢١-٣
 

معدالت الربح، تدخل المجموعة في اتفاقیات متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة بما في ذلك معامالت    من أجل إدارة مخاطر 
 ً  تبادل معدالت الربح. یتم قیاس ھذه األدوات المالیة مبدئیاً بالتكلفة، وھي القیمة العادلة في تاریخ العقد، ویتم إعادة قیاسھا الحقا

ه المشتقات المتوافقة مع الشریعة بقیمھا العادلة كموجودات عندما تكون القیم العادلة موجبة  بالقیمة العادلة. یتم إدراج كافة ھذ
وكمطلوبات عندما تكون القیم العادلة سالبة. یتم الوصول إلى القیم العادلة بشكل عام بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة، ونماذج  

 .بھا كما ھو مناسبالتدفقات النقدیة المخصومة ونماذج التسعیر المعترف 
 

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

 .ا إذا كان تحوطاً فعاالً على أساس مستمرتقییم التحوط وتحدید م
 

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

تقات مباشرةً في بیان الدخل الموحد مع التغیرات في على الربح أو الخسارة، یتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة لھذه المش
للبند  الشامل اآلخر  الموحد والدخل  الدخل  بیان  البند في  المتحوطة (في نفس  المخاطر  إلى  العائد  المتحوط  للبند  العادلة  القیمة 

 ).المتحوط لھ
 

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

قد یؤثر على األرباح أو الخسائر، یتم االعتراف بالجزء الفعال للتغیرات في القیمة العادلة للمشتقات في الدخل الشامل اآلخر ویتم  
غیر فعال للتغیرات في القیمة العادلة للمشتقات مباشرةً  عرضھا في احتیاطي التحوط ضمن حقوق الملكیة. یتم االعتراف بأي جزء  

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

 الشامل اآلخر. 
 

یتم االعتراف بالتغییرات في القیمة العادلة لمشتقات األدوات المالیة اإلسالمیة التي لم یتم تصنیفھا كأدوات تحوط في بیان الدخل   
 الموحد.

 
  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٣٣ 

 
 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٣
 
 (تابع) محاسبة التحوط  ٢١-٣
 

 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   

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

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

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

 .عتراف بتعدیل القیمة العادلة غیر المطفأة مباشرةً في بیان الدخل الموحدالبند المتحوط، یتم اال
 
 االعتراف باإلیرادات  ٢٢-٣
 

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

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

 
 إیرادات الربح  )١

 یقة معدل الربح الفعلي.یتم االعتراف بإیرادات الربح باستخدام طر 
 

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

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

 
یتضمن احتساب معدل الربح الفعلي تكالیف ورسوم المعاملة والمبالغ المدفوعة أو المتسلمة والتي تشكل جزءاً ال یتجزأ من معدل  

 ح الفعلي، وتتضمن تكالیف المعاملة التكالیف اإلضافیة العائدة بصورة مباشرة إلى االستحواذ على أو إصدار أصل مالي.  الرب
 

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

 االعتراف بإیرادات الربح من تسھیالت التمویل والذمم المدینة منخفضة القیمة باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي.  
 

 إیرادات توزیعات األرباح  )٢

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

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

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

  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٣٤ 

 
 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ٣
 
 (تابع) االعتراف باإلیرادات  ٢٢-٣
 

 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:

 
 إیرادات الرسوم المكتسبة من الخدمات التي یتم تقدیمھا خالل فترة زمنیة معینة 

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

ع أیة تكالیف إضافیة) ویتم إدراجھا كتعدیل على معدل الربح الفعلي  المحتمل أن یتم سحبھا والرسوم األخرى المتعلقة باالئتمان (م
على التمویالت. عندما یكون من غیر المحتمل أن یتم سحب تمویل، یتم االعتراف برسوم التزام التمویل على مدى فترة االلتزام 

 على أساس القسط الثابت.
 

 إیرادات الرسوم من تقدیم خدمات المعامالت 
التفاوض بشأن معاملة لطرف ثالث، مثل ترتیب االستحواذ على األسھم أو إن الرسوم النا شئة عن التفاوض أو المشاركة في 

بالرسوم أو   یتم االعتراف  المعاملة األساسیة.  إتمام  یتم االعتراف بھا عند  أو بیع األعمال،  أو شراء  المالیة األخرى  األوراق 
 ء المعاییر المقابلة. مكونات الرسوم المرتبطة بأداء معین بعد استیفا

 
 أرباح من بیع استثمارات  )٤

یمثل الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر الفرق بین متحصالت البیع   
 .ا من خالل بیان الدخل الموحدوالقیمة الدفتریة لتلك االستثمارات في تاریخ البیع ناقصاً أي تكالیف بیع مرتبطة بھا ویتم إدراجھ

 
یشمل صافي الخسارة الناتجة عن استبعاد الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة الخسارة (أو الدخل) المدرجة عند بیع أو 

في القیمة)    استبعاد الموجودات المالیة المقاسة بالتكالیف المطفأة المحسوبة كالفرق بین القیمة الدفتریة (بما في ذلك االنخفاض
 والمتحصالت المستلمة.

 
 صافي إیرادات المتاجرة  )٥

یشمل صافي إیرادات المتاجرة كافة األرباح والخسائر من التغیرات في القیمة العادلة وإیرادات أو مصاریف األرباح وتوزیعات  
رادات المتاجرة أي عدم فاعلیة مدرجة  األرباح المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة. كما یشمل صافي إی

 في معامالت التحوط. 
  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٣٥ 

 
 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ٣
 
 االستثمارات العقاریة  ٢٣-٣

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

 العادلة في تاریخ بیان المركز المالي الموحد.   العقاري بقیمتھ
 

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

 
تثمارات العقاریة قید التطویر التي یتم إنشاؤھا أو تطویرھا لالستخدام المستقبلي كاستثمار عقاري یتم قیاسھا مبدئیاً بالتكلفة إن االس

بما في ذلك كافة التكالیف المباشرة العائدة إلى تصمیم وإنشاء العقار بما في ذلك تكالیف الموظفین ذات الصلة. بعد االعتراف  
الستثمارات العقاریة قید التطویر بالقیمة العادلة. یتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغیرات في المبدئي، یتم قیاس ا

 القیمة العادلة لالستثمار العقاري قید التطویر في بیان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فیھا.
 

ستثمار العقاري أو االستثمار العقاري قید التطویر بشكل دائم  یتم شطب االستثمار العقاري عند االستبعاد أو عندما یتم سحب اال
من االستخدام وال یتوقع أیة منافع اقتصادیة مستقبلیة من االستبعاد. یتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد العقار  

باح أو الخسائر في الفترة التي تم فیھا  (یتم احتسابھا كالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في األر
 إیقاف االعتراف بالعقار.

 
 عقود اإلیجار  ٢٤-٣

 
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

یطبق المصرف طریقة االعتراف وقیاس واحدة على كافة عقود اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار  
ذات الموجودات منخفضة القیمة. یقوم المصرف باالعتراف بمطلوبات اإلیجار لسداد مدفوعات اإلیجار وموجودات حق االستخدام  

 ستخدام الموجودات األساسیة.التي تمثل الحق في ا
 

 موجودات حق االستخدام )٢

یقوم المصرف باالعتراف بموجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي التاریخ الذي یكون األصل الضمني فیھ  
االنخفاض في القیمة، ویتم متاحاً لالستخدام). یتم قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً أي استھالك متراكم وخسائر  

تعدیلھا ألي عملیة إعادة قیاس لمطلوبات اإلیجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات اإلیجار المدرج والتكالیف 
ك موجودات  المباشرة األولیة المتكبدة ودفعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ البدء ناقصاً أیة حوافز إیجار مستلمة. یتم استھال

 حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. 
 

الممتلكات والمعدات وتخضع لالنخفاض في القیمة بما یتماشى مع   ١٣یتم عرض موجودات حق االستخدام ضمن اإلیضاح رقم 
 لیة. االنخفاض في قیمة الموجودات غیر الما – ١٣-٣سیاسة المصرف كما ھو موضح في اإلیضاح رقم  

  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٣٦ 

 
 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ٣
 
 (تابع) عقود اإلیجار  ٢٤-٣

 
 التزامات اإلیجار )٣

في تاریخ بدء عقد اإلیجار، یقوم المصرف باالعتراف بالتزامات اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي سوف 
مدفوعات اإلیجار مدفوعات ثابتة (ناقصاً أیة حوافز إیجار مدینة)، ومدفوعات  یتم سدادھا على مدى فترة عقد اإلیجار. تتضمن  

اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. تتضمن مدفوعات 
ھ المصرف وسداد غرامات إنھاء عقد اإلیجار،  اإلیجار كذلك سعر ممارسة خیار الشراء والذي من المؤكد بشكٍل معقول أن یمارس

إذا كانت شروط عقد اإلیجار تعكس ممارسة خیار اإلنھاء. یتم االعتراف بدفعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو 
 معدل كمصاریف في الفترة التي یقع فیھا الحدث أو الظرف الذي یؤدي إلى الدفع. 

 
ر مبدئیاً بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي لم یتم دفعھا في تاریخ بدء العقد، المخصومة بالمعدل یتم قیاس التزام عقد اإلیجا

الضمني في عقد اإلیجار. إذا لم یكن باإلمكان تحدید ھذا المعدل بسھولة، تستخدم المجموعة معدل التمویل اإلضافي. یتم قیاس  
فتریة لتعكس الربح على التزام اإلیجار (باستخدام طریقة الربح الفعلي) وعن طریق  التزام عقد اإلیجار الحقاً بزیادة القیمة الد

 تخفیض القیمة الدفتریة لتعكس مبالغ اإلیجار المدفوعة. 
 
 المخصصات والمطلوبات الطارئة ٢٥-٣
 

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

 .استرداد بعض أو كامل المخصص، ویتم إدراج االسترداد كأصل منفصل ولكن فقط عندما یكون ھذا االسترداد مؤكداً 
 
 المحملة بخسارة العقود  ٢٦-٣
 

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

المجموعة باالعتراف بأي خسائر  تقوم  أقل وقبل تكوین أي مخصص  أیھما  التعاقد  المتوقعة لالستمرار في  التكالیف  وصافي 
 انخفاض في القیمة للموجودات المرتبطة بذلك العقد.

 
 مكافآت الموظفین  ٢٧-٣
 

 )   خطة المنافع المحددة ١ 
توظیف بخالف خطة المساھمات المحددة. إن االلتزام المعترف بھ في بیان إن خطة المنافع المحددة ھي خطة منافع ما بعد ال

نب المركز المالي فیما یتعلق بخطط المنافع المحددة ھو القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة في نھایة فترة التقاریر المالیة إلى جا
تزام المنافع المحددة سنویاً بواسطة خبراء اكتواریین مستقلین التعدیالت على تكالیف الخدمة السابقة غیر المدرجة. یتم احتساب ال

درة  باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. یتم تحدید القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المق
ي ستُدفع بھا المنافع، والتي لھا شروط استحقاق قریبة باستخدام معدالت الربح لصكوك الشركات عالیة الجودة المقومة بالعملة الت

 من شروط التزام معاشات التقاعد ذي الصلة. 
 

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

 فترة االستحقاق. 
 

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

 حدث بالفعل)، باإلضافة إلى تأثیرات التغیرات في االفتراضات االكتواریة. 
 

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

 
  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٣٧ 

 
 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ٣
 
 ) تابع( مكافآت الموظفین ٢٧-٣

 

 )   خطة المساھمات المحددة٢
حیث تقوم المنشأة بموجبھا بدفع مساھمات ثابتة إلى منشأة منفصلة  إن خطة المساھمات المحددة ھي خطة منافع ما بعد الخدمة  

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

 من قبل الموظفین.
 

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

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

 ھایة خدمة الموظفین )   مكافآت ن٣
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  ٢التقاعد إلمارة أبوظبي وفقاً للقانون رقم (
میة في تاریخ التقاریر المالیة ووفقاً للسیاسات الداخلیة للمجموعة والتي تمتثل للقوانین المعمول على أساس فترة خدماتھم التراك

 بھا. 
 

 حصة المودعین وحاملي الصكوك من األرباح  ٢٨-٣
 

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

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

 الضمانات المالیة والتزامات التمویل ٢٩-٣
 

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

 

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

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

 االستثمار في شركات زمیلة ٣٠-٣
 

الشركات الزمیلة ھي تلك الشركات التي تتمتع المجموعة بتأثیر ھام علیھا. یتمثل التأثیر الھام بالقدرة على المشاركة في القرارات  
سیطرة مشتركة على ھذه السیاسات. یحتسب  المتعلقة بالسیاسة المالیة والتشغیلیة للشركات المستثمر بھا، ولكنھا ال تمثل سیطرة أو  

الموجودات  نتائج  إدراج  یتم  بالتكلفة.  مبدئیاً  بھا  االعتراف  ویتم  الملكیة  حقوق  طریقة  باستخدام  زمیلة  شركات  في  االستثمار 
باستخدام طریقة حقوق الملكیة، باستثناء حاالت تصنیف االستثمار على أنھ محتفظ بھ للبیع،   ذه البیانات المالیةوالمطلوبات في ھ

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (الموجودات غیر المتداولة المحتفظ   ٥في ھذه الحالة یتم احتسابھا وفقاً للمعیار رقم  
لطریقة حقو المتوقفة). وفقاً  للبیع والعملیات  المالي  بھا  المركز  بیان  قید االستثمارات في شركات زمیلة ضمن  یتم  الملكیة،  ق 

الموحد بالتكلفة بعد تسویتھ وفقاً لتغیرات ما بعد االستحواذ في حصة الشركة في صافي موجودات الشركة الزمیلة، ناقصاً أي  
ي حقوق الملكیة. فیما یتعلق بخسائر شركة انخفاض في قیمة االستثمارات الفردیة. والحصة من التغیرات في بیان التغیرات ف

زمیلة تزید عن حصة المجموعة في ھذه الشركة الزمیلة (التي تتضمن أیة حصص طویلة األجل، بشكل جوھري،  تشكل جزًءا 
و قامت  من صافي استثمار الشركة في الشركة الزمیلة)، یتم االعتراف بھا فقط إلى مدى تكبد المجموعة التزام قانوني أو إنشائي أ

بإجراء دفعات باإلنابة عن الشركة الزمیلة. فیما یتعلق بالزیادة في تكلفة االستحواذ على حصة المجموعة في صافي القیمة العادلة  
للموجودات والمطلوبات وااللتزامات الطارئة القابلة للتحدید للشركة الزمیلة والمعترف بھا في تاریخ االستحواذ، یتم االعتراف 

الدفتریة لالستثمار ویتم تقییمھا للتحقق من انخفاض القیمة   القیمةا شھرة تجاریة. یتم إدراج الشھرة التجاریة ضمن  بھا على أنھ
 بصورة سنویة كجزء من ھذا االستثمار.  

 

لفة  الطارئة القابلة للتحدید عن تك  توااللتزاما أي زیادة في حصة المجموعة في صافي القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات  
االستحواذ، بعد إعادة التقییم، یتم االعتراف بھا على الفور ضمن األرباح أو الخسائر. عندما تتعامل إحدى الشركات التابعة أو  
الشركات الزمیلة األخرى للمجموعة مع إحدى شركات زمیلة، یتم حذف األرباح والخسائر إلى مدى حصة المجموعة في الشركة  

  الزمیلة ذات الصلة.  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٣٨ 

 
 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ملخص  ٣
 
 الموجودات المحتفظ بھا للبیع  ٣١-٣
 

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

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

 
 الضرائب   ٣٢-٣

 
یتم تكوین مخصص للضرائب بالمعدالت المطبقة أو المعمول بھا إلى حٍد كبیر كما في تاریخ بیان المركز المالي على األرباح 

 ح المالیة للدول المعنیة التي تعمل فیھا المجموعة. الخاضعة للضریبة للفروع والشركات التابعة الخارجیة وفقاً للوائ
 

 الزكاة   ٣٣-٣
 

نظراً ألن المصرف غیر مطالب بإخراج الزكاة بموجب قوانین دولة اإلمارات العربیة المتحدة أو بموجب نظامھ األساسي وعقد 
الصادر عن ھیئة    ٣٥للمعیار الشرعي رقم  التأسیس أو بقرار من الجمعیة العمومیة، یعتبر كل مساھم مسؤول عن زكاتھ. وفقاً  

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

 
سبة والمراجعة للمؤسسات المالیة  الصادر عن ھیئة المحا  ٩للمعیار المحاسبي رقم  وفقاً  یتم احتساب الزكاة المستحقة عن كل سھم  

المالیة اإلسالمیة  ٣٥والمعیار الشرعي رقم    اإلسالمیة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  الرقابة    لجنةقرار  و  الصادر عن ھیئة 
عن    مسؤول بصفة شخصیة  كل مساھم  ویكونالمستحقة عن كل سھم    . یعلن البنك عن قیمة الزكاةالمصرفب  الداخلیة  الشرعیة

    ). ٣٧(إیضاح  المستحقة علیھ/علیھا دفع الزكاة
 

 االحتیاطیات والمخاطر التجاریة المنقولة ٣٤-٣
 
، یتم تكوین احتیاطي معدل األرباح عن طریق تخصیص مبلغ محدد من األرباح المكتسبة من مجموعة ) احتیاطي معدل األرباح١

المخصصة الحتیاطي  المبالغ  إن  المقیدة.  للمساھمین وأصحاب حسابات االستثمار غیر  التخصیص  قبل  المختلطة  الموجودات 
ستثمرین والمساھمین وأصحاب حسابات االستثمار. یسمح  معدل األرباح تقلل من األرباح المتاحة للتوزیع على كل من فئات الم

 بالحد بشكل كبیر من تعرضھا للمخاطر التجاریة المنقولة.  اإلسالمیةاحتیاطي معدل األرباح للمؤسسات المالیة 
 

ینتمي احتیاطي معدل األرباح بشكل جماعي إلى أصحاب حسابات االستثمار والمساھمین لتسھیل مدفوعات أرباحھم. في حین أن  
الغرض من ھذه االحتیاطیات ھو تعزیز مدفوعات األرباح ألصحاب حسابات االستثمار في الفترات التي یكون فیھا أداء موجودات 

المالیة   األرباح ضعیفًااإلسالمیة  المؤسسات  مدفوعات  تعزیز  أو  لتسھیل  األرباح  معدل  احتیاطي  استخدام  أیًضا  یمكن  فإنھ   ،
 للمساھمین في حال رغبة اإلدارة.

 
یتم تكوین احتیاطي مخاطر االستثمار عن طریق تجنیب مبالغ من الربح المنسوب ألصحاب   ) احتیاطي مخاطر االستثمار: ٢

أصحاب حسابات   على  المستقبلیة  االستثمار  آثار خسائر  من  الحد  أجل  من  المضارب،  بعد خصم حصة  االستثمار،  حسابات 
المالیة   المؤسسات  االستثمار  احتیاطي مخاطر  أو  من تغطاإلسالمیة  االستثمار. یمّكن  كلیًا  المتوقعة،  االستثمار غیر  یة خسائر 

جزئیًا. عندما یتم تغطیة الخسائر بالكامل، قد یمكن استخدام احتیاطي معدل األرباح من أداء دفعات األرباح إلى أصحاب حسابات 
 االستثمار على الرغم من الخسائر.

 
أصحاب حسابات االستثمار مقدًما في العقد الذي ینظم   فیما یتعلق باحتیاطي معدل األرباح واحتیاطي مخاطر االستثمار، یوافق

، على نسبة دخلھم التي یمكن تخصیصھا لكل من ھذه االحتیاطیات. یتم تحدید ھذا المبلغ  اإلسالمیةعالقتھم مع المؤسسات المالیة  
 حسب تقدیرھا.اإلسالمیة من قبل إدارة المؤسسات المالیة 

 
حتیاطي مخاطر االستثمار من األسالیب المتبعة في تیسیر األرباح والتي تُستخدم إلدارة  یعتبر كل من احتیاطي معدل األرباح وا

 - وتخفیف المخاطر التالیة التي تواجھھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة: 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٣٩ 

 
 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ملخص  ٣
 
 (تابع)  االحتیاطیات والمخاطر التجاریة المنقولة ٣٤-٣
 

 التجاریة المنقولة المخاطر 
 

لضغوط لدفع عائد أعلى    المؤسسات المالیة اإلسالمیةیمكن أن تؤدي مخاطر معدل العائد إلى مخاطر تجاریة منقولة. قد تتعرض  
أن تقدم لعمالئھا عوائد اإلسالمیة  من المعدل المحقق على الموجودات لمطابقة معدالت المنافسین. ال تستطیع المؤسسات المالیة  

ثابتة على ودائعھم أو استثماراتھم. بدالً من ذلك، یتبعون نموذج مشاركة المخاطر / العائد. ومع ذلك، من الناحیة العملیة،  مضمونة  
من المرجح أن یتوقع أصحاب حسابات االستثمار عوائد تنافسیة، مما یؤدي إلى مخاطر تجاریة منقولة للمؤسسات المالیة الدولیة  

أن تدیر بشكل فعال المخاطر التجاریة المنقولة مما یمكنھا من المنافسة اإلسالمیة  سسات المالیة  . من الضروري للمؤاالسالمیة
التنازل عن حصص أرباحھا  اإلسالمیة  مع نظیراتھا التقلیدیة. للحد من المخاطر التجاریة المنقولة، قد تقرر المؤسسات المالیة  

األموال. اال أن ممارسة التنازل عن جزء أو كل من أرباح المساھمین یمكن  وبالتالي ثني أصحاب حسابات االستثمار عن سحب 
 أن تؤثر سلبًا على رأس مال البنك مما قد یؤدي إلى اإلفالس في الحاالت القصوى. 

 
 األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة   ٤

 
االفتراضات والتقدیرات المحاسبیة التي یتم بموجبھا إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة.  تتأثر النتائج الُمعلنة للمجموعة بالسیاسات و

 تتطلب المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من اإلدارة، عند إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة، اختیار سیاسات محاسبیة
ت معقولة وحكیمة. في حالة عدم وجود معیار أو تفسیر قابل للتطبیق، یتطلب  وتقدیراووضع أحكام مناسبة، وتطبیقھا باستمرار، 

السیاسات المحاسبیة والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء، من اإلدارة وضع وتطبیق   ٨المعیار المحاسبي الدولي رقم  
ات المتعلقة بتناول المعاییر الدولیة إلعداد  سیاسة محاسبیة ینتج عنھا معلومات ذات صلة وموثوقة في ضوء المتطلبات والتوجیھ

التقاریر المالیة للقضایا المماثلة وذات الصلة وإطار المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة الخاص بإعداد وعرض البیانات المالیة.  
المجلس") األكثر أھمیة إن األحكام واالفتراضات المستخدمة في السیاسات المحاسبیة للمجموعة والتي یعتبرھا مجلس اإلدارة (" 

في تمثیل الوضع المالي للمجموعة موضحة أدناه. إن استخدام التقدیرات أو االفتراضات أو النماذج التي تختلف عن تلك المطبقة 
 من قبل المجموعة قد یؤثر على نتائجھا الُمعلنة.

 
 األحكام الھامة عند تطبیق التغیرات على السیاسات المحاسبیة للمجموعة   ١-٤

 
فیما یلي األحكام الجوھریة، بصرف النظر عن تلك التي تتضمن تقدیرات، التي اتخذتھا اإلدارة أثناء عملیة تطبیق السیاسات  

 المحاسبیة للمجموعة والتي لھا التأثیر الجوھري األكبر على المبالغ المدرجة في البیانات المالیة الموحدة:
 

 تقییم نموذج األعمال
 

لموجودات المالیة على نتائج مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة واختبار نموذج األعمال. تحدد المجموعة  یعتمد تصنیف وقیاس ا
نموذج األعمال على المستوى الذي یعكس كیفیة إدارة مجموعات الموجودات المالیة معاً لتحقیق ھدف تجاري معین. یتضمن ھذا 

ذلك كیفیة تقییم أداء الموجودات وقیاس أدائھا، والمخاطر التي تؤثر على أداء    التقییم أحكاماً تعكس كافة األدلة ذات الصلة بما في
الموجودات وكیفیة إدارتھا وكیفیة تعویض مدیري الموجودات. تراقب المجموعة الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة أو 

بھا قبل استحقاقھا لفھم سبب إیقاف االعتراف بھا وما إذا  بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي تم إیقاف االعتراف  
كانت األسباب متوافقة مع ھدف األعمال الذي تم االحتفاظ باألصل من أجلھ. تُعد المراقبة جزءاً من التقییم المستمر للمجموعة 

مناسباً، وفي حال لم یكن مناسباً یتم تقییم  لمعرفة ما إذا كان نموذج األعمال الذي یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة المتبقیة بموجبھ  
 ما إذا كان ھناك تغییر في نموذج األعمال فیتم إجراء تغییر مستقبلي في تصنیف تلك الموجودات. 

 
 
 
 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٤٠ 

 
 (تابع) األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة   ٤
 
 (تابع)األحكام الھامة عند تطبیق التغیرات على السیاسات المحاسبیة للمجموعة   ١-٤

 
 خسائر االنخفاض في القیمة 

 
  ١٢ادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  یتم قیاس خسائر االئتمان المتوقعة كمخصص یع  االرتفاع الجوھري في مخاطر االئتمان:

.  ٣أو المرحلة    ٢، أو خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة لموجودات المرحلة  ١شھراً لموجودات المرحلة  
 ٩لمعیار رقم اعندما ترتفع مخاطر االئتمان الخاصة بھ بشكٍل كبیر منذ االعتراف المبدئي. ال یحدد   ٢ینتقل األصل إلى المرحلة 

ما یُشكل ارتفاعاً جوھریاً في مخاطر االئتمان. عند تقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان   من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة
ة  الخاصة بأصل ما قد ارتفعت بشكل جوھري، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات النوعیة والكّمیة المستقبلیة المعقولة والقابل

 للدعم. 
 

متشابھة: ائتمانیة  ذات خصائص مخاطر  الموجودات  من  أساس    إنشاء مجموعات  على  المتوقعة  االئتمان  قیاس خسائر  عند 
األداة ودرجة مخاطر   المثال، نوع  المشتركة (على سبیل  المخاطر  المالیة على أساس خصائص  األدوات  یتم تجمیع  جماعي، 

ترض، إلخ).  االئتمان ونوع الضمان وتاریخ االعتراف المبدئي والفترة المتبقیة لالستحقاق، وقطاع العمل، والموقع الجغرافي للمق
تراقب المجموعة مدى مالءمة خصائص مخاطر االئتمان على أساس مستمر لتقییم ما إذا كانت ال تزال متشابھة. یُعتبر ھذا األمر 
مطلوباً لضمان أنھ إذا تغیرت خصائص مخاطر االئتمان، سوف تكون ھناك إعادة تقسیم مناسبة للموجودات. قد یؤدي ذلك إلى  

انتقال موجودات إلى محفظة حالیة تعكس بشكل أفضل خصائص مخاطر االئتمان المماثلة لتلك المجموعة    إنشاء محافظ جدیدة أو
في مخاطر   ارتفاع جوھري  ھناك  یكون  عندما  أكثر شیوعاً  المحافظ  بین  والحركة  المحافظ  تقسیم  إعادة  تُعد  الموجودات.  من 

شھر إلى    ١٢نتقل الموجودات من خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  االئتمان (أو عندما یتم عكس ھذا االرتفاع الجوھري) وھكذا ت
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة، أو العكس، ولكن یمكن أن تحدث كذلك ضمن المحافظ التي یستمر قیاسھا 

اة ولكن یتغیر مبلغ خسائر االئتمان شھر أو على مدى العمر المتوقع لألد  ١٢على نفس األساس لخسائر االئتمان المتوقعة لمدة  
 المتوقعة بسبب اختالف مخاطر االئتمان للمحافظ.  

 
تستخدم المجموعة نماذج وافتراضات مختلفة في قیاس خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات   النماذج واالفتراضات المستخدمة:

ن أنواع الموجودات، وكذلك لتحدید االفتراضات المستخدمة في  المالیة. یتم تطبیق األحكام أثناء تحدید النموذج األنسب لكل نوع م 
لمزید من التفاصیل    ٣-٥ھذه النماذج، بما في ذلك االفتراضات التي تتعلق بالدوافع الرئیسیة لمخاطر االئتمان. راجع اإلیضاح رقم  

 حول خسائر االئتمان المتوقعة.
 

 تقییم األدوات المالیة
 

ادلة ھو السعر المدرج لألداة التي یتم قیاسھا في سوق متداول بنشاط. إذا كان سوق األداة المالیة  إن أفضل دلیل على القیمة الع
غیر نشطاً، یتم استخدام أسلوب التقییم. تستخدم غالبیة أسالیب التقییم بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا فقط وبالتالي فإن درجة  

یتم تقییم بعض األدوات المالیة على أساس أسالیب التقییم التي تتضمن واحدة أو    موثوقیة قیاس القیمة العادلة عالیة. ومع ذلك،
أكثر من مدخالت السوق الھامة التي ال یمكن مالحظتھا. تتطلب أسالیب التقییم التي تعتمد إلى حٍد كبیر على المدخالت غیر القابلة  

العادلة   القیمة  اإلدارة الحتساب  أعلى من أحكام  التي یمكن  للمالحظة مستوى  المدخالت  بالكامل على  تعتمد  التي  بتلك  مقارنةً 
 مالحظتھا. 

 
. إن االفتراضات والتقدیرات الرئیسیة التي ٣٩تمت مناقشة أسالیب التقییم المستخدمة الحتساب القیم العادلة في اإلیضاح رقم  

 تأخذھا اإلدارة في االعتبار عند تطبیق نموذج أسالیب التقییم ھي:
 
ة والتوقیت المتوقع للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة. یتم تقدیر ھذه التدفقات النقدیة بناًء على شروط األداة، وقد  االحتمالی •

تكون األحكام مطلوبةً عندما تكون قدرة الطرف المقابل على االلتزام باألداة وفقاً للشروط التعاقدیة موضع شك. قد تكون  
 سة للتغیرات في معدالت السوق؛التدفقات النقدیة المستقبلیة حسا

اختیار معدل الخصم المناسب لألداة. یعتمد تحدید ھذا المعدل على تقییم ما قد یعتبره أحد المشاركین في السوق ھو الھامش   •
 المناسب لسعر األداة أعلى من المعدل الخالي من المخاطر المناسب؛ و

 
 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ
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٤١ 

 
 (تابع) األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة   ٤
 
 (تابع)األحكام الھامة عند تطبیق التغیرات على السیاسات المحاسبیة للمجموعة   ١-٤

 
 (تابع) تقییم األدوات المالیة 

 
التقدیرات لتعكس الشكوك حول القیم العادلة الناتجة عن  عند تطبیق نموذج ذات مدخالت غیر قابلة للمالحظة، یتم إجراء   •

نقص مدخالت بیانات السوق، على سبیل المثال، الناتجة عن عدم توفر السیولة في السوق. بالنسبة لھذه األدوات، یُعتبر  
بلة للمالحظة غیر مؤكدة قیاس القیمة العادلة أقل موثوقیةً. إن المدخالت المستخدمة في التقییمات المعتمدة على بیانات غیر قا

بطبیعتھا بسبب وجود القلیل من بیانات السوق الحالیة أو عدم توفرھا على اإلطالق لتحدید المستوى الذي ستحدث عنده 
معاملة على أساس تجاري في ظل ظروف العمل االعتیادیة. ومع ذلك، في معظم الحاالت، تتوفر بعض بیانات السوق التي 

القیمة العادلة، على سبیل المثال البیانات التاریخیة، كما تعتمد القیم العادلة لمعظم األدوات المالیة    یمكن على أساسھا تحدید
 على بعض مدخالت السوق التي یمكن مالحظتھا حتى عندما تكون المدخالت غیر القابلة للمالحظة جوھریة. 

 
 طریقة معدل الربح الفعلي 

 
یرادات الربح باستخدام معدل عائد یمثل أفضل تقدیر لمعدل عائد ثابت على مدى العمر  تعترف طریقة معدل الربح الفعلي للبنك بإ

مختلفة  مراحل  في  تحمیلھا  یتم  التي  المختلفة  المحتملة  الربح  معدالت  بتأثیر  تعترف  كما  والودائع،  للتمویل  المتوقع  السلوكي 
التقدیر، بطبیعتھ، وض المنتج. یتطلب ھذا  المتوقع ودورة حیاة  وخصائص أخرى من دورة حیاة  بالسلوك  یتعلق  فیما  أحكام  ع 

األدوات، باإلضافة إلى التغییرات المتوقعة على السعر األساسي وإیرادات / مصروفات الرسوم األخرى التي تعد جزًءا ال یتجزأ  
 من األداة. 

 
 التقییم العادل لالستثمارات العقاریة

 
أقصى وأفضل استخدام للعقارات، وھو االستخدام الحالي لھا. یتم إجراء التقییم   تعتمد القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة على

العادل لالستثمارات العقاریة من قبل مقیمین مستقلین بناًء على النماذج التي یمكن مالحظة مدخالتھا في سوق نشط مثل ظروف 
حركات القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة بمزید من السوق وأسعار السوق وإیرادات اإلیجار المستقبلیة، إلخ. تم اإلفصاح عن ت

 . ١٢التفصیل في اإلیضاح رقم 
 

 توحید األموال
 

البیانات المالیة الموحدة، قیام المستثمر    -من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة    ١٠تتطلب التغییرات التي أدخلھا المعیار رقم  
یسیطر على الشركة المستثمر فیھا. یتحكم المستثمر في الشركة المستثمر فیھا عندما تتعرض   بتوحید الشركة المستثمر فیھا عندما

لـ، أو لدیھا حقوق في، عوائد متغیرة من مشاركتھا مع الشركة المستثمر فیھا ولدیھا القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل  
صندوق لعدد من صنادیق االستثمار. عادة ما یركز تحدید ما إذا كانت  نفوذه على الشركة المستثمر فیھا. تعمل المجموعة كمدیر

المجموعة تسیطر على صندوق االستثمار ھذا على تقییم إجمالي المصالح االقتصادیة للمجموعة في الصندوق (بما في ذلك أي 
بالنسبة   الصندوق.  مدیر  في عزل  المستثمرین  المتوقعة) وحقوق  اإلدارة  تدیرھا  أرباح مرحلة ورسوم  التي  الصنادیق  لجمیع 

لذلك،   نتیجة  الصندوق دون سبب.  مدیر  المجموعة من منصب  لعزل  بسیطة  بأغلبیة  التصویت  للمستثمرین  یمكن  المجموعة، 
 خلصت المجموعة إلى أنھ لیس علیھا توحید ھذه األموال.

 
 لمالیة من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر ا ١٦محاسبة اإلیجار بموجب المعیار رقم 

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، بصرف النظر عن تلك التي    ١٦فیما یلي األحكام الھامة أثناء تطبیق المعیار رقم  

تتضمن تقدیرات، والتي قامت اإلدارة بوضعھا أثناء عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والتي لھا التأثیر الجوھري 
 لغ المعترف بھا في البیانات المالیة الموحدة: األكبر على المبا

 
 تحدید ما إذا كان العقد (أو جزء من العقد) یتضمن عقد إیجار؛  •
 تحدید ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول أنھ سوف تتم ممارسة خیار التمدید أو اإلنھاء؛  •
 تصنیف ترتیبات اإلیجار (عندما تكون المنشأة مؤجراً).  •
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 انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة

 
الممتلكات والمعدات) ویأخذ في االعتبار مؤشرات االنخفاض في  یقوم البنك بتقییم انخفاض قیمة موجوداتھ غیر المالیة (مثل  

 القیمة التالیة: 
 ضعف كبیر في األداء بالنسبة إلى النتائج التشغیلیة المستقبلیة المتوقعة أو التاریخیة؛  •
 تغییرات جوھریة في طریقة استخدام الموجودات المستحوذ علیھا أو إستراتیجیة العمل بشكل عام؛  •
 أو االتجاھات االقتصادیة السلبیة الھامة. القطاع  •

 
القابلة   القیمة  تحدید  یتم  القابلة لالسترداد.  قیمتھ  الدفتریة لألصل عن  القیمة  تزید  القیمة عندما  انخفاض  االعتراف بخسائر  یتم 

قدیر القیمة في االستخدام، یتم لالسترداد بناًء على القیمة من المستخدمة أو القیمة العادلة ناقًصا تكلفة البیع، أیھما أعلى. عند ت 
خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل الخصم قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة 

أخذ   یتم  االستبعاد،  تكالیف  ناقًصا  العادلة  القیمة  الخاصة باألصل. عند تحدید  للمال والمخاطر  الزمنیة  السوق للقیمة  معامالت 
الحدیثة في االعتبار. في حالة عدم إمكانیة تحدید مثل ھذه المعامالت، یتم استخدام نموذج تقییم مناسب. یتم دعم ھذه الحسابات 
من خالل مضاعفات التقییم، أو أسعار األسھم المدرجة للشركات المتداولة علنًا أو غیرھا من مؤشرات القیمة العادلة المتاحة.  

 ى البنك وضع تقدیرات وافتراضات یمكن أن تؤثر بشكل جوھري على القیمة الدفتریة لألصل الجاري تقییمھ.یتعین عل
 

 . ١٣تم اإلفصاح عن القیم الدفتریة لممتلكات ومعدات البنك في اإلیضاح رقم 
 

 المواقف الضریبیة
 

السلطات  من  المفروضة  التحدیات  مواجھة  إلى  وتھدف  للدعم  قابلةً  المجموعة  قبل  من  الُمتخذة  الدخل  ضریبة  مواقف  تُعتبر 
التي یمكن أن   الُمعقدة  لقوانین الضرائب  المواقف غیر مؤكدة وتتضمن تفسیرات  المعروف أن ھذه  الضریبیة. ومع ذلك، فمن 

 تعترض علیھا السلطات الضریبیة.  
 

لمجموعة بالحكم على ھذه المواقف بناًء على جدواھا الفنیة على أساس منتظم باستخدام كافة المعلومات المتاحة (التشریعات،  تقوم ا
والسوابق القضائیة، واللوائح، والممارسات المتبعة، والمبادئ المفروضة، باإلضافة إلى الحالة الراھنة للمناقشات مع السلطات  

م إدراج التزام مقابل كل بند من غیر المحتمل استمراره عند الفحص من قبل السلطات الضریبیة، بناًء الضریبیة، عند اللزوم). یت
 على كافة المعلومات ذات الصلة. تعتمد ھذه التقدیرات على الحقائق والظروف الموجودة في نھایة فترة التقاریر المالیة.  

 
للقیمة الصحیحة لال لدیھا  الذي یتوجب االعتراف بھ في كل حالة، والذي یتضمن أحكاماً  استخدمت اإلدارة أفضل تقدیر  لتزام 

 متعلقة بطول الفترة الزمنیة المستقبلیة التي سوف یتم استخدامھا في مثل ھذه التقییمات. 
 
 المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة  ٢-٤

 
عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والتي لھا التأثیر الجوھري فیما یلي التقدیرات الرئیسیة التي استخدمتھا اإلدارة أثناء  

 األكبر على المبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة:
 

 خسائر انخفاض القیمة
 

لمعلومات المستقبلیة تحدید العدد واألوزان المرجحة النسبیة للسیناریوھات المستقبلیة لكل نوع من المنتجات / األسواق وتحدید ا
ذات الصلة بكل سیناریو: عند قیاس خسائر االئتمان المتوقعة، تستخدم المجموعة معلومات مستقبلیة معقولة وقابلة للدعم، والتي  

 تستند إلى افتراضات حول الحركة المستقبلیة للدوافع االقتصادیة المختلفة وكیف ستؤثر ھذه الدوافع على بعضھا البعض. 
 

الیة التعثر ُمدخالً رئیسیاً في قیاس خسائر االئتمان المتوقعة. إن احتمالیة التعثر ھي تقدیر الحتمال التعثر خالل فترة  تشكل احتم
 زمنیة معینة، ویتضمن احتسابھا البیانات التاریخیة واالفتراضات وتوقعات الظروف المستقبلیة.

 
التعثر عن السداد. وھي تستند إلى الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة الخسارة الناتجة عن التعثر ھي تقدیر للخسارة الناتجة عن  

 المستحقة وتلك التي یتوقع المقرض استالمھا، مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدیة من الضمانات والتحسینات االئتمانیة المتكاملة.



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٤٣ 

 
 (تابع)  للتقدیرات غیر المؤكدةاألحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة   ٤
 
 (تابع)  المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة  ٢-٤
 

 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ١٦محاسبة اإلیجار بموجب المعیار رقم 
 

  ١٦وعة المتعلقة بالمعیار رقم  فیما یلي التقدیرات الرئیسیة التي استخدمتھا اإلدارة أثناء عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجم 
حدة من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والتي لھا التأثیر الجوھري األكبر على المبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة المو

 للمجموعة: 
 

 تحدید المعدل المناسب لخصم مدفوعات اإلیجار؛ •
 االستخدام قد تعرض لالنخفاض في القیمة.تقییم ما إذا كان أصل حق   •

 
 من تعدیل معدالت الفائدة المعروضة بین البنوك  ٢المرحلة  ٥

 
من تعدیالت لیبور عدداً من اإلعفاءات واإلفصاحات اإلضافیة. تنطبق اإلعفاءات عند تحویل أداة مالیة من    ٢تتضمن المرحلة  

تغییرات على أساس تحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة كنتیجة لتعدیل معیار   معدل لیبور إلى معدل خالي من المخاطر. یلزم إجراء
معدل الربح كوسیلة عملیة یتم التعامل معھا كتغییرات على معدل ربح متغیر، شریطة أنھ، بالنسبة لألداة المالیة، االنتقال من 

من تعدیالت لیبور    ٢ادل اقتصادي. توفر المرحلة  معدل الفائدة المعروض بین البنوك إلى معدل خالي من المخاطر على أساس مع
إعفاءات مؤقتة تسمح باستمرار عالقات التحوط لدى المجموعة عند استبدال معیار سعر الفائدة المرجعي الحالي بمعدل خالي من 

خاطر الخاضعة  المخاطر. تتطلب اإلعفاءات من المجموعة تعدیل تصنیفات التحوط وتوثیق التحوط. یشمل ذلك إعادة تعریف الم
للتحوط لإلشارة إلى المعدالت الخالیة من المخاطر، وإعادة تعریف وصف أداة التحوط و / أو البند الخاضع للتحوط لإلشارة إلى  
المعدالت الخالیة من المخاطر وتعدیل طریقة تقییم فعالیة التحوط. ویجب إجراء تحدیثات على وثائق التحوط بنھایة فترة التقریر  

القیمة   التي یجري للتغیرات في  للمجموعة تحدید سعر الفائدة كعنصر مخاطر تحوط غیر محدد تعاقدیاً  فیھا االستبدال. یجوز 
العادلة أو التدفقات النقدیة للبند الخاضع للتحوط، شریطة أن یكون عنصر مخاطر سعر الفائدة قابال للتحدید بشكل منفصل، على  

نطاق واسع في السوق لتسعیر القروض والمشتقات. فیما یتعلق بالمعدالت الخالیة من  سبیل المثال، ھو معیار ثابت یستخدم على
المخاطر التي لم تصبح معیار مرجعي ثابت بعد، یتم اإلعفاء من ھذا المطلب شریطة أن تتوقع المجموعة بشكل معقول أن تصبح 

فیما یتعلق بالتحوط من مجموعات البنود، یتعین على    شھراً.  ٢٤المعدالت الخالیة من المخاطر قابلة للتحدید بشكل منفصل خالل  
المجموعة تحویل تلك األدوات إلى مجموعات فرعیة تستند إلى معدالت خالیة من المخاطر. عند التطبیق المبدئي، یجب إعادة 

یالت لیبور وتفي من تعدیالت لیبور، والتي توقفت فقط بسبب تعد  ٢تحدید أي عالقات تحوط كانت قبل تطبیق تعدیالت المرحلة 
 لیبور.  عملیة تعدیل معدلمن  ٢بالمعاییر المؤھلة لمحاسبة التحوط عند تطبیق تعدیالت المرحلة 

 
 التأثیر على السیاسات واألحكام المحاسبیة

 
 األرباح االعتراف بإیرادات 

 
التغیرات على األساس المستخدم لتحدید التدفقات من تعدیل معدل إیبور باعتبارھا إجراًء عملیاً بأن تتم معاملة    ٢تسمح المرحلة  

النقدیة التعاقدیة كتغیرات في معدل الفائدة العائم، بشرط استیفاء شروط معینة. تتضمن الشروط أن یكون التغییر ضروریاً كنتیجة 
تي ال تتطلبھا عملیة تعدیل  مباشرة لعملیة تعدیل معدل إیبور وأن یتم االنتقال على أساس مكافئ اقتصادي. بالنسبة للتغییرات ال

معدل إیبور، تطبق المجموعة أحكام لتحدید ما إذا كانت ستؤدي ھذه التغییرات إلى إیقاف االعتراف باألداة المالیة أو تعدیل قیمتھا 
اتجة عن االنتقال الدفتریة. عند إجراء ھذا التقییم، تأخذ المجموعة في االعتبار مدى أیة تغییرات في التدفقات النقدیة التعاقدیة الن

 والعوامل التي أدت إلى التغییرات، مع مراعاة العوامل الكمیة والنوعیة.
 

 واألرباحاختبار مدفوعات المبلغ األساسي 
 

في سیاق عملیة تعدیل معدل إیبور، ومع انتقال الموجودات المالیة من معدل إیبور إلى معدل فائدة خاٍل من المخاطر، إذا كان  
 ً ، عندھا سوف یتم إیقاف االعتراف باألداة القدیمة واالعتراف بأداة جدیدة. سوف تحتاج المجموعة إلى تطبیق  التغییر جوھریا

  األحكام لتحدید ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة المعدلة لألصل بعد االنتقال، الزالت تمثل مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة
یم توقیت انتقال األدوات المالیة، وما إذا كان األساس الجدید لتحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة  فقط. كما یتوجب على المجموعة تقی 

 مكافئاً اقتصادیاً لألساس السابق.



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٤٤ 

 
 (تابع) من تعدیل معدالت الفائدة المعروضة بین البنوك ٢المرحلة  ٥

 
 إیقاف االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة

 
تعدیل معدل إیبور، یتم إجراء تقییم المجموعة لمعرفة ما إذا كان التغییر في أداة مالیة بالتكلفة المطفأة جوھریاً،  في سیاق عملیة  

من عملیة تعدیل معدل إیبور. یتطلب ھذا األمر أن تتم معاملة التحول من معدل   ٢بعد تطبیق اإلجراء العملي الذي قدمتھ المرحلة  
 المخاطر كتغییر على معدل الفائدة العائم.إیبور إلى معدل فائدة خاٍل من 

 
تقوم المجموعة بإیقاف االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة إذا كان ھناك تعدیل جوھري في الشروط واألحكام الخاصة  

القادمة عند    بھا. في سیاق عملیة تعدیل معدل إیبور، تم بالفعل تعدیل بعض األدوات المالیة أو سوف یتم تعدیلھا خالل السنوات
الفائدة لألداة المالیة، قد یتم إجراء   انتقالھا من معدالت إیبور إلى معدالت فائدة خالیة من المخاطر. باإلضافة إلى تغییر معدل 

ة تغییرات أخرى على شروط األداة المالیة أثناء االنتقال. بالنسبة لألدوات المالیة التي تم قیاسھا بالتكلفة المطفأة، تطبق المجموع
أوالً اإلجراء العملي لتعكس التغییر في معدل الفائدة المرجعي من إیبور إلى معدل فائدة خاٍل من المخاطر. ثانیاً، بالنسبة ألیة 
تغییرات ال تتم تغطیتھا من خالل اإلجراء العملي، تقوم المجموعة بتطبیق أحكامھا لتقییم ما إذا كانت التغییرات جوھریة وفي 

م إیقاف االعتراف باألداة المالیة ویتم االعتراف بأداة مالیة جدیدة. في حال لم تكن التغییرات جوھریة، تقوم  حال كانت كذلك، یت
المجموعة بتعدیل إجمالي القیمة الدفتریة لألداة المالیة بالقیمة الحالیة للتغییرات التي ال تتم تغطیتھا من خالل اإلجراء العملي،  

 الفعلي المعدل.  مخصومةً باستخدام معدل الفائدة
 

 محاسبة التحوط 
 

من عملیة تعدیل معدل إیبور إعفاءاٍت مؤقتة تسمح بمواصلة عالقات التحوط لدى المجموعة عند استبدال معیار   ٢توفر المرحلة  
 معدل الفائدة الحالي بمعدل فائدة خاٍل من المخاطر.  

 
یقین، قبل استبدال معدل  تطبق المجموعة اإلعفاءات المؤقتة التي تُمّكن من مواصلة محاسبة التحوط الخاصة خالل فترة عدم ال

الربح الحالي بمعدل فائدة بدیل خاٍل من المخاطر إلى حٍد ما. لغرض تحدید ما إذا كانت المعاملة المتوقعة محتملةً إلى حٍد كبیر، 
ملیة تعدیل تتطلب اإلعفاءات أن یتم افتراض أن معدل إیبور الذي تستند إلیھ التدفقات النقدیة المتحوط لھا لم یتم تغییره كنتیجة لع

 معدل إیبور. 
 

بموجب أحد اإلعفاءات، بالنسبة لمعدالت الفائدة الفردیة الخالیة من المخاطر المصنفة كتحوط للقیمة العادلة أو للتدفقات النقدیة  
عتبارھا للبند الخاضع للتحوط المتعلق بالتغیرات الناتجة عن مكون غیر محدد تعاقدیاً لمخاطر معدالت الفائدة، یجوز للمجموعة ا 

مستوفیةً لمتطلبات البنود القابلة للتحدید بشكل منفصل. بالنسبة لكل معدل فائدة خاٍل من المخاطر تم تطبیق اإلعفاء علیھ، ترى 
المجموعة أن كالً من حجم وسیولة السوق لألدوات المالیة التي تستند إلى معدل الفائدة الخالي من المخاطر والتي یتم تسعیرھا 

شھراً مما سیؤدي إلى أن یصبح مكون مخاطر معدل    ٢٤ل فائدة خاٍل من المخاطر، سوف یزدادان خالل فترة  باستخدام معد
 الفائدة الخالي من المخاطر مكوناً قابالً للتحدید بشكل منفصل عند تغییر القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة للبند الخاضع للتحوط.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٤٥ 

 
 (تابع)  تعدیل معدالت الفائدة المعروضة بین البنوك من  ٢المرحلة  ٥

 
 التأثیر على إدارة مخاطر معدالت الفائدة  

 
بعد قرار الھیئات التنظیمیة العالمیة باالستغناء التدریجي عن معدالت إیبور واستبدالھا بمعدالت مرجعیة بدیلة، تأكدت المجموعة 

 تتأثر.من االنتقال ألي من عقودھا التي یمكن أن 
 

إن المجموعة على ثقة من تمتعھا بالقدرة التشغیلیة على معالجة الكم الكبیر من التحوالت إلى معدالت خالیة من المخاطر التي  
سیقتضي تطبیقھا خالل السنوات القادمة لمعدالت الربح المرجعیة التي ستتوقف عن كونھا متاحةً وبشكل رئیسي معدل لیبور 

سوف یتم استبدالھ بمعدل التمویل المضمون للیلة واحدة. بالنسبة لمعدالت الربح المرجعیة األخرى التي   الدوالر األمریكي والذي 
(ج) من   ح٢٤-٧تم تعدیلھا وبالتالي یمكن أن تستمر، فلن تحتاج األدوات المالیة المتعلقة بتلك المعدالت إلى التحول. إن الفقرة  

التقاریر المالیة تعرض المجموعة لمخاطر مختلفة یدیرھا المشروع ویراقبھا عن كثب.  الدولیة إلعداد    من المعاییر  ٧المعیار رقم  
ھذه  تشمل  لمخاطر مختلفة.  المجموعة  إیبور  تعدیل  تُعّرض عملیة  یلي:  ما  الحصر  المثال ال  المخاطر على سبیل  ھذه  تشمل 

 المخاطر على سبیل المثال ال الحصر ما یلي: 
  
ة عن المناقشات مع العمالء واألطراف المقابلة في السوق بسبب التعدیالت المطلوبة على العقود مخاطر السلوك المالي الناشئ •

 الحالیة الالزمة لتفعیل عملیة تعدیل معدل إیبور.
المخاطر المالیة التي قد تتعرض لھا المجموعة وعمالئھا من تعطل األسواق نتیجةً لعملیة تعدیل معدل إیبور مما قد یؤدي إلى   •

 تكبد خسائر مالیة. 
إیبور وأصبحت    • السیولة في معدالت  السوق فیما لو انخفضت  المحتمل في معلومات  النقص  الناتجة عن  التسعیر  مخاطر 

 المعدالت الخالیة من المخاطر غیر سائلة وغیر قابلةً للرصد. 
ت لدى المجموعة، وكذلك مخاطر تعطل المخاطر التشغیلیة الناشئة عن التغییرات في أنظمة وعملیات تكنولوجیا المعلوما  •

 المدفوعات في حال عدم توفر معدالت إیبور. 
المخاطر المحاسبیة التي قد تنشأ في حالة اخفاق عالقات التحوط للمجموعة، وقد تنتج عن تقلبات بیان الدخل التي ال تمثل   •

 ر.التعرض للمخاطر عندما تتحول األدوات المالیة إلى معدالت خالیة من المخاط
 

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

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

 عالقات التحوط. 
 

 
موجودات مالیة 

مشتقات التحوط   غیر مشتقة
 القیمة االسمیة  القیمة الدفتریة  
 ألف درھم  ألف درھم  
   

   ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
 ٨٠٦٫٩٥٨ ٢٩٫١٦٣ معدل لیبور الدوالر األمریكي لستة أشھر 

 - ٢٢٥٫٩٨٠ معدل لیبور الدوالر األمریكي الثني عشر شھراً 
   
 ٨٠٦٫٩٥٨ ٢٥٥٫١٤٣ 
   

 

 
 
 
 

  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٤٦ 

 
 النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة  ٦
 

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ٢٦٥٫٣٦١ ١٨٩٫٨١٨ النقد في الصندوق
 ٣٣١٫٤٨٥ ٢٤٨٫٨٨٥ الحسابات الجاریة لدى البنوك المركزیة

 ٣٢٩٫٥٧٩ ٣٢٥٫٦٠٨ إیداع إسالمیة لدى البنوك المركزیة شھادات
    ٤٣٨٫٩٤٥ ٤٠٤٫٢٥٣ ودائع احتیاطي النقد لدى البنوك المركزیة

 ١٫٣٦٥٫٣٧٠ ١٫١٦٨٫٥٦٤ 
   
 

تمثل االحتیاطیات المحتفظ بھا لدى البنوك المركزیة ودائع لدى البنوك المركزیة بنسب محددة فیما یتعلق بالودائع تحت الطلب  
وودائع التوفیر والودائع ألجل والودائع األخرى. وفقًا للوائح الصادرة عن مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، شریطة  

بسحب أرصدتھ المحتفظ بھا في حساب احتیاطي لدى مصرف    للمصرفیوًما، یُسمح  ١٤على مدى  الوفاء بمتطلبات االحتیاطي
 .  اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. إن ھذه االحتیاطیات متاحة للعملیات الیومیة فقط في ظل بعض الشروط المحددة

 
 الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك، صافي  ٧
 

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  درھمألف  
   

 ٣٠٠٫٤٠٥ ١٠٠٫٠٦٠ استثمارات الوكالة
 ١٠٣٫٩٤٠ ٩٩٫٢٦٥ أرصدة حساب المصرف بعمالت أجنبیة 

   
 ٤٠٤٫٣٤٥ ١٩٩٫٣٢٥ 
   

    ) ١١٥( ) ٥٤( )٢٧مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 
 ٤٠٤٫٢٣٠ ١٩٩٫٢٧١    

 
 الوكالة محتفظ بھا من قبل المجموعة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ، كانت كافة ودائع  ٢٠٢١و ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  

  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٤٧ 

 
 الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  ٨
 

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ٥٫٣٩٧٫٨٢٧ ٥٫٢٣٤٫٨٧٥ مرابحة ومساومة لألفراد 
 ٦٤٥٫٠٧٠ ٩٦٠٫٦٥٨ مرابحة السلع للشركات

    ٩٠٫٣٥٩ ٧٩٫٨٧٥ االئتمان اإلسالمیةذمم مدینة لبطاقات 
 ٦٫١٣٣٫٢٥٦ ٦٫٢٧٥٫٤٠٨ 
   

    ) ١٦٣٫٧٠٠( ) ١٣٨٫٣٧٤( )٢٧مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 
 ٥٫٩٦٩٫٥٥٦ ٦٫١٣٧٫٠٣٤    

 
، تم تحویل الذمم المدینة للشركات من أنشطة التمویل اإلسالمي والبالغة قیمتھا ال  ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١خالل السنة المنتھیة في   

  ألف درھم) إلى بنك أبوظبي التجاري.   ٢٥٤: ٢٠٢١شيء (
 

فاصیل ضمن اإلیضاح  تم اإلفصاح عن مخصصات االنخفاض في قیمة الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي بمزید من الت
٣-٣٨ . 

 
 كان توزیع إجمالي المرابحة والمساومة والتمویالت اإلسالمیة حسب قطاع العمل والموقع الجغرافي كما یلي: 

 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

   قطاع العمل: 
 ٥٫٤٨٨٫١٨٦ ٥٫٣١٤٫٧٤٩ شخصیة
 ١٥١٫٥٥٣ ١١٥٫٦٤٠ التجارة
 ٧٩٫٢٧٥ ٦٤٫٠٨٩ الطاقة 

 ٤٩٫٥٣٤ ٧٩٫٢٩٢ المواصالت واالتصاالت 
 ٣٣٫٤٢١ ٣٩٫٥٩١ التصنیع

 ٢٧٫٤٠٧ ١٠٠٫٣٧١ الزراعة  
 ٣٠٣٫٨٨٠ ٥٦١٫٦٧٦ أخرى 

   
 ٦٫١٣٣٫٢٥٦ ٦٫٢٧٥٫٤٠٨    
   

   القطاع الجغرافي: 
 ٥٫٤٤٠٫٧٣١ ٥٫٢٦٦٫٥٦٩ اإلمارات العربیة المتحدة 

    ٦٩٢٫٥٢٥ ١٫٠٠٨٫٨٣٩ كازاخستان 
 ٦٫١٣٣٫٢٥٦ ٦٫٢٧٥٫٤٠٨    

 
 
 
 
 
 
 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٤٨ 

 
 اإلجارة  ٩

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ١٫٧٣٩٫٢٩١ ١٫٥٢٥٫١٥٢ إجارة لألفراد 
 ٥٦٦ - إجارة للشركات

    - ٩٠٦ إجارة موصوفة في الذمة لألفراد 
 ١٫٧٣٩٫٨٥٧ ١٫٥٢٦٫٠٥٨ 
   

    ) ٥٥٫٥١٨( ) ٣٨٫٧٧٣( )٢٧مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 
 ١٫٦٨٤٫٣٣٩ ١٫٤٨٧٫٢٨٥    

 
موجودات  األعمار   تمثل  من  األكبر  الجزء  تغطي  أو  تساوي  إما  لفترات  المؤجرة  الموجودات  في  االستثمارات  اإلجارة صافي 

إلى   المؤجرة  الموجودات  المؤجر بتحویل  الموجودات، تنص عقود اإلجارة على أن یتعھد  المقدرة لھذه  المستأجر عند اإلنتاجیة 
 تسلمھ دفعة اإلیجار النھائیة.

 
 . ٣- ٣٨تم اإلفصاح عن مخصصات االنخفاض في قیمة اإلجارة بمزید من التفاصیل ضمن اإلیضاح 

 
 كان توزیع إجمالي اإلجارة حسب قطاع العمل والموقع الجغرافي كما یلي:

 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

   قطاع العمل: 
 ١٫٧٣٩٫٢٩١ ١٫٥٢٦٫٠٥٨ شخصیة  

 ٥٦٦ - أخرى 
   
 ١٫٧٣٩٫٨٥٧ ١٫٥٢٦٫٠٥٨    

   القطاع الجغرافي: 
 ١٫٧٣٩٫٠٢٠ ١٫٥٢٦٫٠٥٨ اإلمارات العربیة المتحدة 

 ٥٦٦ - كازاخستان 
    ٢٧١ - أخرى 

 ١٫٧٣٩٫٨٥٧ ١٫٥٢٦٫٠٥٨    
 

  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٤٩ 

 

 االستثمارات في األوراق المالیة  ١٠
 

دول خلیجیة    اإلمارات  
 أخرى

 اإلجمالي   أخرى 

 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
        ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١

        اآلخر بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
        مدرجة: 

 ١٫١٨٥٫٠٣٥  ٥٤٫١٢٨  ٢٧٫٢٧٢  ١٫١٠٣٫٦٣٥ أوراق مالیة حكومیة  -صكوك  
 ٥٢٥٫١٨٩  -  ٢٨٤٫٢٦٨  ٢٤٠٫٩٢١ قطاع عام   –صكوك  
 ٣٧٩٫٣٧٣  -  -  ٣٧٩٫٣٧٣ بنوك ومؤّسسات مالیة   –صكوك  
 ٣١٥٫٦٧٧  -  -  ٣١٥٫٦٧٧ شركات   –صكوك  
 ١٤٣٫٤٨٧  -  -  ١٤٣٫٤٨٧ أدوات حقوق الملكیة (*)  

 ٢٫٥٤٨٫٧٦١  ٥٤٫١٢٨  ٣١١٫٥٤٠  ٢٫١٨٣٫٠٩٣ 
        : غیر مدرجة

 ٩٫١٧٢  ٦٫٨٥٢  -  ٢٫٣٢٠ أدوات حقوق الملكیة  
 ٩٫١٧٢  ٦٫٨٥٢  -  ٢٫٣٢٠ 
        

        بالتكلفة المطفأة 
        مدرجة: 

 ٥٥٤٫٤٠٧  ٤٣٢٫٤٥٢  -  ١٢١٫٩٥٥ أوراق مالیة حكومیة  -صكوك  
 ٢٥٫٨٨٧  -  -  ٢٥٫٨٨٧ قطاع عام   –صكوك  
 ١٧٩٫٣١٩  ٣٦٫٧٣٠  ٢٩٫٣٨٤  ١١٣٫٢٠٥ بنوك ومؤّسسات مالیة   –صكوك  
 ٩٩٫١٩٨  -  -  ٩٩٫١٩٨ شركات   –صكوك  

 ٨٥٨٫٨١١  ٤٦٩٫١٨٢  ٢٩٫٣٨٤  ٣٦٠٫٢٤٥ 
 ٣٫٤١٦٫٧٤٤  ٥٣٠٫١٦٢  ٣٤٠٫٩٢٤  ٢٫٥٤٥٫٦٥٨ 

 

        ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
        اآلخربالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

        مدرجة:
 ١٫٦٥٥٫٠٦٤  ٦١٫٠١٥  ٤٣٣٫٤٢٩  ١٫١٦٠٫٦٢٠ أوراق مالیة حكومیة  -صكوك  
 ٨٦٧٫٩٤٧  -  ٣٣٥٫٤٥٢  ٥٣٢٫٤٩٥ قطاع عام   –صكوك  
 ٤٢٦٫٢١١  -  -  ٤٢٦٫٢١١ بنوك ومؤّسسات مالیة   –صكوك  
 ٣٤٥٫٨٤٤  -  -  ٣٤٥٫٨٤٤ شركات   –صكوك  
 -  -  -  - أدوات حقوق الملكیة   

 ٣٫٢٩٥٫٠٦٦  ٦١٫٠١٥  ٧٦٨٫٨٨١  ٢٫٤٦٥٫١٧٠ 
        :غیر مدرجة

 ٩٫٢٩٠  ٧٫٢٩٤  -  ١٫٩٩٦ أدوات حقوق الملكیة  
 ٩٫٢٩٠  ٧٫٢٩٤  -  ١٫٩٩٦ 
        

        بالتكلفة المطفأة 
        مدرجة:

 -  -  -  - أوراق مالیة حكومیة  -صكوك  
 -  -  -  - قطاع عام   –صكوك  
 ٢١٫٣٤٨  -  -  ٢١٫٣٤٨ بنوك ومؤّسسات مالیة   –صكوك  
 ٤١٫٥٦٦  -  -  ٤١٫٥٦٦ شركات   –صكوك  

 ٦٢٫٩١٤  -  -  ٦٢٫٩١٤ 
 ٣٫٣٦٧٫٢٧٠  ٦٨٫٣٠٩  ٧٦٨٫٨٨١  ٢٫٥٣٠٫٠٨٠ 

 
 (*) تتضمن استثمارات في سندات دائمة صادرة من قبل بنوك أخرى. 

 
  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٥٠ 

 
 (تابع) االستثمارات في األوراق المالیة   ١٠

 
، تم إدراج مخصص انخفاض في قیمة الصكوك المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١كما في  
ألف درھم) في احتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل    ١٫٧١٤:  ٢٠٢١ألف درھم (   ٢٫٥٧٠بمبلغ  

 لدخل الشامل اآلخر.  الدخل الشامل اآلخر والمدرجة في ا
 
 إن تحلیل درجات مخاطر االستثمار في األوراق المالیة على أساس التصنیفات الخارجیة موضح أدناه: 

 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 - ٣٦٫٧٣٠ -أأأ إلى أأ
 - ٥٥٫٠٩٥ - أأ+ إلى أأ
 ١٫٥٢٧٫٩٤٨ ٩٨٠٫٤٦٨ -أ + إلى أ 

 ١٫١٥٩٫٧٢٦ ١٫١٩٣٫٠٠٢ - ب ب ب+ إلى ب ب ب 
 ١٦٣٫٦٣٨ ٧٣٧٫٥٥٥ -ب ب+ إلى ب ب

 - ٣٤٫٣٣٧ -ب+ إلى ب
    ٥١٥٫٩٥٨ ٣٧٩٫٥٥٧ غیر مصنفة

 ٣٫٣٦٧٫٢٧٠ ٣٫٤١٦٫٧٤٤    
 

وكاالت مخاطر ائتمان خارجیة (ستاندرز آند بورز وفیتش ومودیز)، یتم أخذ    في حالة وجود أكثر من تصنیف واحد من ثالثة 
 أدنى تقییم. 

 
  ٢٥٢٫٧٦٧تتضمن الصكوك غیر المصنفة تعرضات سیادیة متعلقة بحكومة محلیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة والبالغة   

 ألف درھم).  ٤٨٠٫٩١٧:  ٢٠٢١ألف درھم (
 

 إلسالمیةاألدوات المالیة المشتقة ا ١١
 

أدوات مالیة مشتقة إسالمیة،    التي تتضمن  المعامالت  أنواع مختلفة من  المجموعة في  ضمن سیاق األعمال االعتیادیة، تدخل 
 وتتضمن األدوات المالیة المشتقة اإلسالمیة وعوداً بتبادل العمالت األجنبیة و/ أو التدفقات النقدیة.

 
المشتقات اإلسالمیة    الُمعلنة في سوق نشط أو أسعار طرف مقابل أو  یتم قیاس  العادلة بالرجوع إلى عروض األسعار  بالقیمة 

 باستخدام أسالیب تقییم مثل طریقة التدفقات النقدیة المخصومة. 
 

 یوضح الجدول أدناه القیم العادلة الموجبة والسالبة لمشتقات األدوات المالیة اإلسالمیة، وكذلك قیمھا االسمیة. 
 

 القیم االسمیة إلى حجم المعامالت القائمة في نھایة السنة، ولكنھا ال تشیر إلى مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان. تشیر  
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 (تابع) األدوات المالیة المشتقة اإلسالمیة  ١١

 

 
القیمة السوقیة  

 الموجبة
القیمة السوقیة  

 اإلجمالي سنوات ٥  – ١ شھراً  ١٢  – ٣ أشھر  ٣أقل من   القیمة االسمیة السالبة 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

        ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١
المشتقات اإلسالمیة المحتفظ بھا ألغراض 

 التحوط 
       

 ١٫٠٦٤٫٤٧٤ ٨٠٦٫٩٥٨ ٢٩٫٣٩٣ ٢٢٨٫١٢٣ ١٫٠٦٤٫٤٧٤ ) ٤٦( ٣٦٫٧٨٦ عقود تبادل معدالت الربح
        
 ١٫٠٦٤٫٤٧٤ ٨٠٦٫٩٥٨ ٢٩٫٣٩٣ ٢٢٨٫١٢٣ ١٫٠٦٤٫٤٧٤ ) ٤٦( ٣٦٫٧٨٦ 
        

        ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
اإلسالمیة المحتفظ بھا ألغراض  المشتقات 

 التحوط
       

 ١٫٤١١٫٧٥١ ١٫٣٥٦٫٨٩٠ ٥٤٫٨٦١ - ١٫٤١١٫٧٥١ ) ٨١٫٨٨٩( - عقود تبادل معدالت الربح
        
 - )١٫٤١١٫٧٥١ ١٫٣٥٦٫٨٩٠ ٥٤٫٨٦١ - ١٫٤١١٫٧٥١ ) ٨١٫٨٨٩ 
        

 
 استثمارات عقاریة ١٢

 
من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة. تم تحدید القیمة العادلة لالستثمار العقاري من قبل مقیم عقاري خارجي مستقل یتمتع    ٣العقاري للمجموعة في المستوى  یتم تصنیف القیمة العادلة لالستثمار  

تم استخدام سعر البیع للقدم المربع لعقارات مماثلة. ترتب على التغیر   بمؤھالت مھنیة معترف بھا وخبرة حدیثة في موقع وفئة العقار الذي یتم تقییمھ. للوصول إلى القیمة السوقیة الحالیة للعقار،
 ). ٢٥ألف درھم) تم تسجیلھا تحت بند اإلیرادات التشغیلیة األخرى (إیضاح  ٢٫٠٠٠: خسائر بمبلغ ٢٠٢١ألف درھم (  ٢٫٤٢٥أرباح بقیمة  ٢٠٢٢في القیمة العادلة لسنة 

 
 
 
 
 
 

 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٥٢ 

 
 الممتلكات والمعدات، صافي ١٣

 
   مما یلي: ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١تتألف الممتلكات والمعدات في  

 

 
األراضي  
 والمباني 

تحسینات على  
 ممتلكات مؤجرة 

أنظمة الحاسب 
 أثاث وتجھیزات  اآللي

أصل حق  
 االستخدام

أعمال رأسمالیة  
 اإلجمالي قید اإلنجاز

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

        التكلفة: 
 ١٫٣٨٥٫١٩٣ ٩٠٫٣٨٤ ٦٩٫٦٤٩ ٥٤٫٧٦١ ٣٥٩٫٨٣٩ ١٧٤٫٠٢٦ ٦٣٦٫٥٣٤   ٢٠٢٢ینایر  ١في   
 ٧٧٫٠٠٩ ٦٩٫٦٦٣ ١٫٥٢٥ ٥٩٩ ٢٫٣٣٤ ٢٫٨٨٨ - إضافات   
 - ) ١٫٠٢٦( - ) ١٤٦( ١٫١٧٢ - - تحویالت   
 ) ١٧٩٫٨٩٤( ) ١٣٦٫٥٣٧( ) ٩٫٩٥٥( ) ٢٥٫٤٥١( ) ٢٫٣٣٦( - ) ٥٫٦١٥( استبعادات  
 ) ٢٫٥٩٦( - ) ١٫٣٤٩( ) ١٢٢( ) ٤١٧( ) ٢٥٦( ) ٤٥٢( تعدیالت تحویل العمالت األجنبیة  
        
 ١٫٢٧٩٫٧١٢ ٢٢٫٤٨٤ ٥٩٫٨٧٠ ٢٩٫٦٤١ ٣٦٠٫٥٩٢ ١٧٦٫٦٥٨ ٦٣٠٫٤٦٧ ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١في   
        

االستھالك واالنخفاض في القیمة  
        المتراكمین:

 ٨٣٩٫٣٠٤ - ٤٢٫١٦٠ ٢٩٫٤٦٧ ٣٢٦٫٧٢١ ١١٨٫٣٣٢ ٣٢٢٫٦٢٤ ٢٠٢٢ینایر  ١في   
 ٥٥٫٨٨٠ - ٩٫١٢١ ١٫٠٥٩ ٢٠٫٥٩٤ ١٥٫٠٩٧ ١٠٫٠٠٩ المحمل للسنة   
 ) ٣٦٫١٨٨( - ) ٨٫٦١٧( ) ٢٥٫٥٣٦( ) ٢٫٠٣٢( ) ٣( - االستبعادات   
 ) ١٫٠٩٦( - ) ٤٨٩( ) ٨٥( ) ٢٥٣( ) ٢٠٩( ) ٦٠( تعدیالت تحویل العمالت األجنبیة  
        
 ٨٥٧٫٩٠٠ - ٤٢٫١٧٥ ٤٫٩٠٥ ٣٤٥٫٠٣٠ ١٣٣٫٢١٧ ٣٣٢٫٥٧٣ ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١في   
        

        صافي القیمة الدفتریة:
 ٤٢١٫٨١٢ ٢٢٫٤٨٤ ١٧٫٦٩٥ ٢٤٫٧٣٦ ١٥٫٥٦٢ ٤٣٫٤٤١ ٢٩٧٫٨٩٤ ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١في   
        

 
المصرفیة الرقمیة، والتي   بالبرامجالمتعلقة   قید االنجاز ألف درھم تم تحویلھا من األعمال الرأسمالیة   ١٣٦٬٥٣٧ والذي یتضمنألف درھم،  ١٤١٬١٨٧البالغة غیر الملموسة  الموجودات، تمت رسملة السنةخالل 

  سنوات.  ٨ألف درھم) على مدى  ١٣٬٢٢٧یتم إطفاؤھا (
 درھم.  ١منحھا للمصرف من قبل الحكومة ولكل منھا قیمة دفتریة تبلغ مدرج ضمن األراضي والمباني ثالث قطع ألراضي تم 

 
 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٥٣ 

 

 (تابع)الممتلكات والمعدات، صافي  ١٣
 

   مما یلي: ٢٠٢١دیسمبر  ٣١تتألف الممتلكات والمعدات في  

 
األراضي  
 والمباني 

تحسینات على  
 ممتلكات مؤجرة 

أنظمة الحاسب 
 أثاث وتجھیزات  اآللي

أصل حق  
 االستخدام

أعمال رأسمالیة  
 اإلجمالي قید اإلنجاز

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        التكلفة: 

 ١٫٢٧٨٫٥٦١ ٩٫٦٩٣ ٥٧٫٥٩١ ٥٣٫٥٢٨ ٣٥٣٫٨٧٢ ١٧٣٫٢٣٦ ٦٣٠٫٦٤١   ٢٠٢١ینایر  ١في   
 ١١٤٫١٦٥ ٨٦٫٤٢٢ ١٢٫٧٥٧ ١٫٣٢٠ ٦٫١٧٣ ١٫٤٢٣ ٦٫٠٧٠ إضافات   
 - ) 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  
        
 ١٫٣٨٥٫١٩٣ ٩٠٫٣٨٤ ٦٩٫٦٤٩ ٥٤٫٧٦١ ٣٥٩٫٨٣٩ ١٧٤٫٠٢٦ ٦٣٦٫٥٣٤ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في   
        

االستھالك واالنخفاض في القیمة 
        المتراكمین:

 ٧٨١٫٠٠٢ - ٣١٫١٦٧ ٢٧٫٩٤٠ ٣٠٧٫٢٩٧ ١٠١٫٩٥٩ ٣١٢٫٦٣٩ ٢٠٢١ینایر  ١في   
 ٦٢٫٧٥٢ - ١١٫٢٣١ ١٫٥٩٨ ٢٣٫٢١٥ ١٦٫٦٩٢ ١٠٫٠١٦ المحمل للسنة   
 ) ٣٫٩٢٠( - - )٢٧( ) ٣٫٦٧٥( ) ٢١٨( - االستبعادات   
 ) ٥٣٠( - ) ٢٣٨( )٤٤( ) ١١٦( ) ١٠١( )٣١( تعدیالت تحویل العمالت األجنبیة  
        
 ٨٣٩٫٣٠٤ - ٤٢٫١٦٠ ٢٩٫٤٦٧ ٣٢٦٫٧٢١ ١١٨٫٣٣٢ ٣٢٢٫٦٢٤ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في   
        

        صافي القیمة الدفتریة: 
 ٥٤٥٫٨٨٩ ٩٠٫٣٨٤ ٢٧٫٤٨٩ ٢٥٫٢٩٤ ٣٣٫١١٨ ٥٥٫٦٩٤ ٣١٣٫٩١٠ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في   
        

 
 درھم.  ١مدرج ضمن األراضي والمباني ثالث قطع ألراضي تم منحھا للمصرف من قبل الحكومة ولكل منھا قیمة دفتریة تبلغ 



ف الهالل ش.م.ع.  م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٥٤

ستثمار في شركات زمیلةاال ١٤

التقاریر المالیة:فیما یلي تفاصیل الشركات الزمیلة للمجموعة في نھایة فترة  

نسبة الملكیة  
٢٠٢٢٢٠٢١النشاط الرئیسي اسم الشركة الزمیلة 

٪ ٨١.  ٨٠٪٨٣. ٦٦االستثمار   صندوق الھالل لألسھم الخلیجیة 
٪ ١١.  ٨٢٪١٩. ٣٧االستثمار  صندوق الھالل العالمي للصكوك

الزمیلة أعاله في دولة اإلمارات   البیانات تقع كافة الشركات  الملكیة في  العربیة المتحدة ویتم احتسابھا باستخدام طریقة حقوق 
 . ٣المالیة الموحدة كما ھو موضح في السیاسات المحاسبیة للمجموعة الواردة في اإلیضاح رقم 

  صندوق الھالل
 لألسھم الخلیجیة 

صندوق الھالل  
 العالمي للصكوك 

٢٠٢٢ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 

١٩٫١٤١١٨١٫٧٨٨ إجمالي الموجودات 
٦٩٦٩٣٧ إجمالي المطلوبات
١٨٫٤٤٥١٨٠٫٨٥١ صافي الموجودات

١٥٫٤٣١٣٥٫٠٣١حصة المصرف من صافي موجودات الشركات الزمیلة 

) ٢٢٫٢٠٣() ٣٠٥( اإلیرادات إجمالي 
) ١٨٫٦٥١() ١٫١٤٩( الربح للسنة 

) ٣٫٦١٣() ٩٦١(حصة المصرف من أرباح الشركات الزمیلة

الموجودات األخرى ١٥
٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 ألف درھم  ألف درھم
الموجودات المالیة

٤٢٫٧٨٤٣٨٫٧٨٠ إیرادات مدینة
١٠٠٫٣٦٣٥٥٫٧٤٠ أخرى 

١٤٣٫١٤٧٩٤٫٥٢٠

 الموجودات غیر المالیة
٤٣٫٧٤٦٦٤٫٥٠٠ مخزون المرابحة 

ً  مصروفات ٨٫٢٥٣١٢٫٦٣٤ مدفوعة مقدما
٤٫٢٣٨٣٫٣٠٦بدالت مدفوعة مقدماً للموظفین 

٥٦٫٢٣٧٨٠٫٤٤٠

١٩٩٫٣٨٤١٧٤٫٩٦٠



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٥٥ 

 
 العمالء الودائع من  ١٦

 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 

   الحساب: حسب نوع 
 ٥١٢٫٥٧٣ ٩٤٦٫٢٠٣ ودائع الوكالة 

 ٢٫٠٢٩٫١٠٠ ١٫٨٣٥٫٥٥٠ حسابات جاریة
 ٤٫١٨٥٫٦٨٧ ٤٫٠٢٩٫١٥٧ حسابات توفیر  

 ١٫٥٠٨٫٦٩٠ ٧١١٫٤٨١ ودائع ألجل 
   
 ٨٫٢٣٦٫٠٥٠ ٧٫٥٢٢٫٣٩١ 
   

   القطاع: 
 ٦٫٤٥٢٫٦٠٨ ٦٫١٣٩٫٤٥٥ األفراد 

 ١٫٥٠٦٫١٥٤ ١٫١٠٦٫٥١٤ قطاع الشركات
 ٨٧٫٠٩٦ ٩١٫٢٤٠ القطاع الحكومي

 ١٩٠٫١٩٢ ١٨٥٫١٨٢ شركات حكومیة وشركات القطاع العام
   
 ٨٫٢٣٦٫٠٥٠ ٧٫٥٢٢٫٣٩١ 
   

   النطاق الجغرافي: 
 ٧٫٢٧٥٫٢١٠ ٦٫٥٨٩٫٩٤٨ اإلمارات العربیة المتحدة

 ٨٨٠٫٧٧٢ ٨٥٥٫٦٦٦ كازخستان
 ٨٠٫٠٦٨ ٧٦٫٧٧٧ أخرى 

   
 ٨٫٢٣٦٫٠٥٠ ٧٫٥٢٢٫٣٩١ 
   

 
ألف درھم) إلى بنك    ٦٠٣:  ٢٠٢١(ال شيء  بقیمة    العمالء، تم تحویل ودائع من  ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١خالل السنة المنتھیة في  

 أبوظبي التجاري. 
 

 تمویل متوسط األجل  ١٧
 

 صكوك متوسطة األجل 
 

، قام المصرف من خالل اتفاقیة صكوك متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة بإصدار صكوك متوسطة  ٢٠١٨سبتمبر    ١٩في  
ألف دوالر أمریكي) بموجب برنامج إصدار شھادة ثقة   ٥٠٠٫٠٠٠ألف درھم (بقیمة اسمیة تبلغ    ١٫٨٣٤٫٤٩٩  بلغاألجل بخصم  

تح  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠بقیمة   تم  والذي  أمریكي  أغسطس  ألف دوالر  في  اإلیرلندیة ٢٠١٨دیثھ  البورصة  في  الصكوك  إدراج  یتم   .
 .٪٤. ٣٧٥ لدى اإلصدار تاریخ استحقاق تعاقدي لمدة خمس سنوات ویحمل معدل ربح متوقع بنسبة (یورونكست دبلن).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٥٦ 

 
 (تابع)  تمویل متوسط األجل ١٧

 
 (تابع)صكوك متوسطة األجل 

 
 شروط االتفاقیة  
موجودات    ذلك  في  بما  مشتركة")،  لملكیة  الخاضعة  ("الموجودات  الموجودات  بعض  ملكیة  نقل  االتفاقیة  ھذه  تتضمن شروط 

إلى شركة صكوك   للمصرف  األصلیة  المحدودة    –اإلجارة  الھالل  تابعة    – شركة صكوك مصرف  "الُمصِدر"، وھي شركة 
موجودات مملوكة من قبل المستثمرین؛ ومع ذلك تخضع إلدارة  للمصرف تم تأسیسھا خصیصاً لمعامالت الصكوك، وإن ھذه ال

 وسوف یستمر المصرف في إدارتھا كوكیل إداري.  مسؤولیة إدارة مخاطر االئتمان ویتولى المصرف المصرف 
 

كة، ومن  مبلغ التوزیعات النصف سنویة من العائدات المتسلمة فیما یتعلق بالموجودات الخاضعة لملكیة مشتر  سوف یدفع الُمصِدر  
عند  التوزیع  تواریخ  في  الصكوك  حاملي  إلى  المستحقة  النصف سنویة  بالدفعات  للوفاء  كافیة  العائدات  تلك  تكون  أن  المتوقع 
استحقاق الصكوك، سوف یكون للُمَصِدّر الحق في مطالبة المصرف بشراء كافة الموجودات الخاضعة لملكیة مشتركة لسداد قیمة  

بموجب الصكوك والتي تتضمن القیمة االسمیة المستحقة للصكوك وأي توزیعات أرباح مرحلیة   توزیعات التصفیة ذات الصلة
 یتم سدادھا.  ولممستحقة 

 
 المرابحة الدولیة العكسیة  

 
لتنمیة ریادة األعمال. كما في  ٢٠٢٠في   أبرم المصرف اتفاقیات مرابحة عكسیة دولیة مع صندوق جیھ اس سي دامو   ،٣١  

ألف درھم) مع استحقاق تعاقدي لمدة سبع   ٨٦٫٤٢٩:  ٢٠٢١ألف درھم (  ٨١٫١٩٨لرصید القائم ما قیمتھ  ، بلغ ا٢٠٢٢دیسمبر  
 ٪. ٩.  ٥٪ إلى  ٨.  ٥سنوات ویتراوح معدل الربح المتوقع من 

 
 المطلوبات األخرى  ١٨

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 

   المطلوبات المالیة
 ٧٩٫٦٢٧ ٧٤٫٤٢٤ ذمم دائنة

 ٤٨٫٩٦٥ ٣٣٫١٧٣ إیرادات مؤجلة  
 ٢١٫٤١٧ ١٤٫١٩٠ اإلیجارالتزام عقود  

 ٧٫٢٠١ ٨٫٥٤٥ حساب الخیرات الدائن 
    ٤٩٫٢٤٧ ٤٦٫٥٤٢ أخرى 

 ٢٠٦٫٤٥٧ ١٧٦٫٨٧٤    
   المطلوبات غیر المالیة

 ١٩٦٫٣٧٢ ٢٠٤٫٥١٦ مستحقة  مصروفات
 ٤٩ ٢٤ ) ٢٧مخصص التسھیالت غیر الممولة (إیضاح 

 ً     ٧٦ ٦٠ رسوم إداریة مدفوعة مقدما
 ١٩٦٫٤٩٧ ٢٠٤٫٦٠٠    
 ٤٠٢٫٩٥٤ ٣٨١٫٤٧٤ 
   

 
 
 
 
 
 
 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٥٧ 

 
 (تابع) المطلوبات األخرى  ١٨

 
ألف درھم) من احتیاطي أرباح   ١٣٫٤٣٣:  ٢٠٢١ألف درھم (  ١٠٫٣٠٢المستحقة أیضاً على مبلغ بقیمة    مصروفاتتشتمل ال

 المودعین والزكاة المستحقة على ھذه االحتیاطیات، وتقوم المجموعة بإخراج ھذه الزكاة بالنیابة عن المودعین.  
 

ال مبلغ    مصروفاتتشمل  أیًضا  درھم (  ١٠٫٣٠٢المستحقة  المودع  ١٣٫٤٣٣:  ٢٠٢١ألف  أرباح  احتیاطي  درھم) من    ین ألف 
(احتیاطي مخاطر االستثمار) والزكاة المستحقة على ھذه االحتیاطیات. تقوم المجموعة بإخراج ھذه الزكاة نیابة عن المودعین.  

احتیاطي مخاطر ألف درھم من    ٣٫٧٥٥وتم استخدام مبلغ  احتیاطي مخاطر االستثمار  ألف درھم إلى    ٦٢٤تمت إضافة مبلغ  
المحافظة عل٢٠٢٢خالل  االستثمار   تمت  لتغطیة احتیاطي مخاطر االستثمار  ى  .  كاٍف  الماضي وھو  العام  كاٍف خالل  بشكل 

بقیمة  وتم االحتفاظ  ح  الرب  معادلإلى احتیاطي  أي مبلغ  )  استخداملم یتم إضافة / (  ثم،المواقف السلبیة القادمة (إن وجدت). ومن  
  .٢٠٢٢ لسنةال شيء 

 
الدائن على مبالغ    الخیرات  الداخلیة، والمبالغ  یشتمل حساب  الشرعیة  الرقابة  لجنة  قرارات  بناًء على  تم تجنیبھا  التي  األرباح 

 المحصلة نتیجة التأخر في السداد، ورسوم تجاوز الحدود االئتمانیة. 
 

 رأس المال واالحتیاطي النظامي ١٩
 

 رأس المال 
ألف سھم عادي بقیمة درھم واحد لكل  ٥٫٢٥٠٫٠٠٠، یتألف رأس المـال المصرح بھ للمصرف من  ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١كما في   

ألف سھم عادي بقیمة درھم    ٤٫٧٥٠٫٠٠٠من    ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١سھم، ویتألف رأس المـال الصادر والمدفوع بالكامل كما في  
 واحد لكل سھم. 

 
وع، وإن أسھم  ٪ من رأس المال الصادر والمدف١٠٠بعد التاریخ الفعلي للدمج واالستحواذ، أصبح بنك أبوظبي التجاري یمتلك  

 المصرف غیر مدرجة في أسواق األوراق المالیة المعتمدة. 
 

 االحتیاطي النظامي 
٪ من صافي  ١٠والنظام األساسي للمصرف تحویل    ٢٠١٥لسنة    ٢یقتضي القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم   

المـال المدفوع، وإن االحتیاطي النظامي غیر متاح للتوزیع.    ٪ من قیمة رأس٥٠األرباح للسنة إلى االحتیاطي النظامي حتى یبلغ  
، تم  ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١یتم إجراء التحویالت إلى االحتیاطي النظامي، إن وجدت، في نھایة السنة. بالنسبة للسنة المنتھیة في  

 ألف درھم) خالل السنة.   ٤٫٨٣٤:  ٢٠٢١ألف درھم (  ٣٫٧٨٢تحویل مبلغ بقیمة 
  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٥٨ 

 
 االحتیاطیات األخرى  ٢٠

 
احتیاطي 

 القیمة العادلة 

احتیاطي تحویل  
العمالت 
 اإلجمالي األجنبیة 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
    
 ) ١٤٦٫٣٥٣( ) ٢١٥٫٧٢٤( ٦٩٫٣٧١ ٢٠٢١ینایر  ١

 صافي الخسارة من االستثمار في أوراق مالیة تم تصنیفھا بالقیمة 
 ٣٫١٣٣ - ٣٫١٣٣ العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 ) ٥٫١٨٩( ) ٥٫١٨٩( - الخارجیة فروقات صرف العمالت األجنبیة من تحویل العملیات 
    

 ) ١٤٨٫٤٠٩( ) ٢٢٠٫٩١٣( ٧٢٫٥٠٤ ٢٠٢٢ینایر  ١
    

 صافي الربح من االستثمار في أوراق مالیة تم تصنیفھا بالقیمة
 ) ١٣٩٫٣٤٤( -) ١٣٩٫٣٤٤( العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 ) ٩٫٨٢٠( ) ٩٫٨٢٠( - الخارجیة فروقات صرف العمالت األجنبیة من تحویل العملیات 
    

 ) ٢٩٧٫٥٧٣( ) ٢٣٠٫٧٣٣( ) ٦٦٫٨٤٠( ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١
    

 
 

 إیرادات من أنشطة التمویل اإلسالمي، صافي ٢١
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  درھمألف  
   

 ٣٥٢٫٥٧٥ ٣٠٨٫٤٤١ أفراد  –اإلیرادات من المرابحة  
 ٥٠٫٧٦٥ ٦٤٫٩٦٢ شركات –اإلیرادات من المرابحة  

   
 ٤٠٣٫٣٤٠ ٣٧٣٫٤٠٣ 

   

 
 

 ، صافي اإلجارةإیرادات  ٢٢
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ٧٧٫٨٧٩ ٧٠٫٥١٤ أفراد  –اإلیرادات من اإلجارة 
 ٣٤٠ ٤ شركات  –اإلیرادات من اإلجارة 

   
 ٧٨٫٢١٩ ٧٠٫٥١٨ 
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٥٩ 

 
 إیرادات الرسوم والعموالت، صافي ٢٣

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ٥٨٫٢١٦ ١١٥٫٢٤٨ رسوم متعلقة بالبطاقات 
 ١٥١ ٢٢ تمویل تجاري عمولة 

 ٥٫١٢٧ ٦٫٩٤٦ رسوم معالجة التمویالت 
 ٥٥٩ ١٫٢٢٣ عمولة تأمین

 ١٫٧٤٤ ٢٫٥٠٧ رسوم متعلقة بالحسابات 
 ٢٫٦٢٩ ٣٫٢٨٩ خدمة إدارة األصول 

 ٤٫٠٦١ ٤٫٨٩٠ أخرى 
   

 ٧٢٫٤٨٧ ١٣٤٫١٢٥ 
   

 ) ٤٠٫٤٤٩( ) ٥٨٫٣١٥( الرسوم والعموالت  مصروفات
   

 ٣٢٫٠٣٨ ٧٥٫٨١٠ 
   

 
 

 إیرادات المتاجرة، صافي  ٢٤
 

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ١٠٫٧٨٢ ١٥٫٤٣١ األرباح من التعامل في العمالت األجنبیة صافي 
   
 ١٠٫٧٨٢ ١٥٫٤٣١ 

   

 
 

 إیرادات تشغیلیة أخرى ٢٥
 

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ٢٦٣ ٤٫٣١٠ إیرادات توزیعات أرباح 
 ١٠٫٠٨٤ ١٩٫٠٠٣ صافي الربح من استثمارات غیر تجاریة 

    ١٤٫٦٩١ ١٠٫٨٠٢ أخرى 
 ٢٥٫٠٣٨ ٣٤٫١١٥    
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 تشغیلیة  مصروفات ٢٦

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ٢١٥٫٤١١ ٢١٩٫١٣٧ الموظفین  مصروفات
 ١٤٢٫١٠٣ ١٧٣٫٥٥٦ عمومیة وإداریة   مصروفات

 ٦٢٫٧٥٢ ٥٥٫٨٨٠ ) ١٣االستھالك (إیضاح 
 - ١٣٫٢٢٧ إطفاء موجودات غیر ملموسة 

   
 ٤٢٠٫٢٦٦ ٤٦١٫٨٠٠    

 
 مخصص االنخفاض في القیمة ٢٧

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ٢٣٥٫٥٧٠ ٢٢١٫٠٩٦ في بدایة السنة 
   
   

 ٧٨٫٩٩٠ ٥١٫٥٧٥ مخصصات االنخفاض في القیمة التي تم تكوینھا خالل للسنة 
 ) ٨٫٢٥٩( ) ٦٫٩٢٦( عكس التمویالت المعاد التفاوض بشأنھا 

 ) ٨٤٫٩١٢( ) ٨٥٫٥٧٤( صافي المبالغ المشطوبة
 ) ٢٩٣( ) ٣٧٦( تحویل عمالت أجنبیة

   
    ٢٢١٫٠٩٦ ١٧٩٫٧٩٥ في نھایة السنة

 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

   االنخفاض في القیمة، صافي   مخصص
 ٧٨٫٩٩٠ ٥١٫٥٧٥ مخصصات االنخفاض في القیمة التي تم تكوینھا خالل للسنة 

 ) ٦٣٫٢٣٤( ) ٤٩٫٦٨٢( مستردات خالل السنة 
   

    ١٥٫٧٥٦ ١٫٨٩٣ صافي المحمل للسنة 
 

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ١١٥ ٥٤ ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي 
 ١٦٣٫٧٠٠ ١٣٨٫٣٧٤ ذمم مدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي

 ٥٥٫٥١٨ ٣٨٫٧٧٣ اإلجارة
 ١٫٧١٤ ٢٫٥٧٠ استثمارات في أوراق مالیة

    ٤٩ ٢٤ مطلوبات أخرى
 ٢٢١٫٠٩٦ ١٧٩٫٧٩٥    
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 حصة المودعین وحاملي الصكوك من األرباح  ٢٨

 

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ٢٥٫٨٧٠ ٥٧٫٥٤٧ الوكالة  
 ٩٢٫٢٨١ ٩١٫٥٤٧ تمویل متوسط األجل 

    ٣٥٫٨٣٧ ٢٩٫٩٣٥ المضاربة  
 ١٥٣٫٩٨٨ ١٧٩٫٠٢٩    

 
المصرف باستثمار كافة الودائع االستثماریة لدیھ بما في ذلك حسابات التوفیر، والتي یتم تعدیلھا وفقاً لمتطلبات االحتیاطي یقوم   

یتحمل   االستثمار  بودائع  یتعلق  فیما  المجموعة،  لدى  السیولة  ومتطلبات  المركزي  المتحدة  العربیة  اإلمارات  بمصرف  الخاصة 
التصرف المتعمد أو اإلھمال أو مخالفة شروط العقد، فیما عدا ذلك، یتحمل مقدم المال (رب    المصرف الخسائر فقط في حال سوء

 المال) أو (الموكل) الخسائر.
 

 النقد وما یعادلھ ٢٩
 

ثالثة  یشتمل النقد وما یعادلھ المدرج في بیان التدفقات النقدیة الموحد من المبالغ التالیة ذات استحقاقات تعاقدیة أصلیة ألقل من   
 أشھر:

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ١٫٣٦٥٫٣٧٠ ١٫١٦٨٫٥٦٤ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
 ٤٠٤٫٣٤٥ ١٩٩٫٣٢٥ )٧ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك (إیضاح 

    )١٫٢٧٤٫١٦٢( ) ١٫٨٨٩٫٦٢٠( ودائع الوكالة من البنوك
 )٤٩٥٫٥٥٣ ) ٥٢١٫٧٣١    

 

 االلتزامات والمطلوبات الطارئة ٣٠
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

    ٣٥٫٠١٩ ٧٤٫١٨٣ خطابات الضمان
    ٥٦١٫٣٤٦ ٣٦٤٫٦٤٦ التزامات قابلة لإللغاء لتقدیم االئتمان

    ٨٧٫٠٨٤ ٧٥٫٠٤١ التزامات رأسمالیة
    ١٫٥٨٣ ٩١٧ التزامات عقود إیجار تشغیلیة

 

:  ٢٠٢١ألف درھم (  ٢٤، بلغت قیمة خسارة االئتمان المتوقعة على التعرضات غیر الممولة ما قیمتھ  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١كما في   
 ألف درھم). ٤٩

 
 تصفیة شركة تابعة   ٣١

 

إجراءات تصفیة   تم االنتھاء من،  ٢٠٢٢. خالل  ٢٠١٦تم إیقاف عملیات شركة الھالل للسیارات ذ.م.م ("شركة تابعة") خالل  
القیمة الدفتریة لصافي الموجودات والمطلوبات المحددة بلغت  إلغاء الترخیص الصادر من السلطات المختصة.  وتم  الشركة التابعة  

 للشركة التابعة في تاریخ التصفیة ال شيء.
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 شركات المجموعة ٣٢

 
 نسبـــــة الملكـیـــــــة         

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ التأسیسبلد   الشركات التابعة
     

 ٪ ١٠٠ - اإلمارات العربیة المتحدة  الھالل للسیارات ذ.م.م* 
 ٪ ١٠٠ ٪١٠٠ كازاخستان  مصرف الھالل اإلسالمي ش.م.ع.

 ٪ ١٠٠ ٪١٠٠ كازاخستان  الھالل للتأجیر (شراكة محدودة المسؤولیة) 
 - - جزر كایمان  شركة صكوك مصرف الھالل المحدودة **

 
عام    خاللوتم االنتھاء من إجراءات تصفیة الشركة التابعة    ٢٠١٦شركة الھالل للسیارات ذ.م.م خالل عام  عملیات  * تم إیقاف  

 . ٣١ اإلیضاحالرجوع إلى  لمزید من المعلومات یرجىن الجھات المختصة.  م ةالصادر الرخصة، بما في ذلك إلغاء ٢٠٢٢
 

على    تابعة بموجب السیطرة  ةتعتبر شرك التي  و  شركة صكوك مصرف الھالل المحدودةال تمتلك المجموعة حصة مباشرة في  **  
 .  اإلدارة

 
 األطراف ذات العالقة  ٣٣

 
 ھویة األطراف ذات عالقة

 
القرارات    اتخاذتعتبر األطراف أنھا ذات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سیطرة أو نفوذاً ملحوظاً على الطرف األخر في  

یتم   .وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین بالمجموعة  المساھممن  األطراف ذات العالقة   تتألف  .المالیة والتشغیلیة
 اعتماد شروط ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة ویتم إجراؤھا وفقاً لموافقة مجلس اإلدارة أو اإلدارة. 

 
ركة األم وشركاتھا ذات العالقة، والشركات الزمیلة، والصنادیق المدارة، وأعضاء مجلس اإلدارة،  تبرم المجموعة تعامالت مع الش

واإلدارة العلیا ومنشآتھم ذات العالقة، وحكومة أبوظبي (الطرف المسیطر النھائي للبنك والشركات التابعة لھ) ضمن سیاق أعمالھا 
 االعتیادیة بالمعدالت التجاریة للفوائد والعموالت. 

 
یُقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األفراد الذین یتمتعون بالصالحیة والمسؤولیة عن تخطیط أنشطة المجموعة وتوجیھھا والرقابة 

 علیھا، وھم أعضاء مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي ومرؤوسیھ المباشرین. 
 

 .ا اإلیضاحعنھا في ھذ  احاإلفصوشركاتھ التابعة عند التوحید ولم یتم  المصرفالمعامالت بین تم حذف 
 

 الشركة األم والطرف المسیطر الرئیسي 
 

  تمتلك شركة مبادلة لالستثمار ما نسبتھ  .المصدر والمدفوع بالكامل  المجموعة  ٪ من رأسمال١٠٠  بنك أبوظبي التجاريیمتلك  
التجاري  ٪ من رأسمال  ٦٠  .٢٠ أبوظبي  بالكامل من خالل شركتھا  نك  بالكامل شركة ون  الصادر والمدفوع  المملوكة  التابعة 

٪ من قبل شركة  ٦٠ .٢٠ یتم االحتفاظ بحصة بنسبة –  ٢٠٢١دیسمبر   ٣١ملكیة فردیة ذ.م.م ( –ھاندرید اند فورتینث لالستثمار  
٪ في  ١٠٠). تمتلك حكومة أبوظبي ما نسبتھ  ٢٢مبادلة لالستثمار من خالل شركة مجلس أبوظبي لالستثمار ش.م.ع) (إیضاح  

 مبادلة لالستثمار وبالتالي فإن الطرف المسیطر النھائي ھو حكومة أبوظبي.  شركة
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 (تابع) األطراف ذات العالقة ٣٣

 
 تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین

 
 مما یلي: ٢٠٢١دیسمبر   ٣١و   ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١في  تینالمنتھی  تینتتألف مكافآت اإلدارة العلیا للسن

 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ١٥٫٨٧٢ ٢٠٫٨٦٨ قصیرة األجل للموظفین   امتیازات
 ٥٫٠١٢ ١٫٦٦٠ تعویضات نھایة الخدمة للموظفین  

  =======  ======= 
 

 ٧٤٧  بمبلغ  اتتكلفة إنھاء خدم  تتضمن االمتیازات قصیرة األجل للموظفین،  ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١لسنة المنتھیة في  با  فیما یتعلق
 ألف درھم). ٦٨٠:  ٢٠٢١ألف درھم (

 
 األحكام والشروط  

تتراوح معدالت األرباح   .بعمالت مختلفة ولفترات مختلفة  من األطراف ذات عالقة  یتم منح وقبول التمویل اإلسالمي والودائع
:  ٢٠٢١٪ سنویاً (٣ .٧٥٪ إلى  ٠ .٠١المحققة من تسھیالت تمویل المرابحة المقدمة إلى أطراف ذات عالقة خالل السنة فیما بین 

 ٪ سنویاً). ٣.  ٥٠٪ إلى  ٠.  ٠١
 

٪  ٠.  ١٩تراوحت معدالت توزیع األرباح المدفوعة على ودائع العمالء المودعة من قبل أطراف ذات عالقة خالل السنة فیما بین  
 ٪ سنویاً). ٣ .٨٠٪ إلى ٠ .٠٨:  ٢٠٢١٪ سنویاً (٤.  ٢٩إلى 

 
٪ سنویاً ٣.  ٠٠٪ إلى  ٠.  ٤٠تراوحت الرسوم والعموالت المكتسبة من المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة فیما بین  

 ٪ سنویاً). ٣  .٠٠٪ إلى  ٠ .٤٠: ٢٠٢١(
 

لضمان  ل  ةخاضع  تمویالت بدون ضمان إلى    تإلى األطراف ذات عالقة من تمویال  ةالمقدم  تح الضمانات مقابل التمویال وتترا
 بصورة كاملة.

 
  والمنشآتكافة المعامالت مع الحكومة  فإن  باستثناء المعامالت المبرمة مع الشركة األم الرئیسیة ومجموعة الشركات الخاصة بھا،  

 ذات الصلة بھا من المتوقع أن تحدث في سیاق األعمال االعتیادیة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٦٤ 

 
 (تابع) األطراف ذات العالقة ٣٣

 

األطراف ذات عالقة والمفصح عنھا بموجب متطلبات المعیار المحاسبي الدولي رقم    مع  المبرمة  المعامالت  تفاصیل  یلي  فیما
 . تتألف المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات عالقة مما یلي:٢٤

 
 ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١األرصدة:     

الطرف   
المسیطر  

النھائي وأطرافھ  
 ذات العالقة 

أعضاء مجلس  
اإلدارة  

وأطرافھم ذات  
 العالقة 

موظفي  
اإلدارة العلیا 

الشركات الزمیلة  
والصنادیق  

 اإلجمالي  المدارة 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
      

البنوك من  مستحقة  وأرصدة  ، ودائع 
 صافي 

١٠٠٫٠٠٠ - - - ١٠٠٫٠٠٠ 

مدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي الذمم  ال
 واإلجارة 

- - ٦٫٨٨٨ - ٦٫٨٨٨ 

 ١٤٧٫٦٥٧ - - - ١٤٧٫٦٥٧ استثمارات في أوراق مالیة 
 ٢٠٫٦٩٤ - ١٣ - ٢٠٫٦٨١ موجودات أخرى 
 ٧٫٧٠٠ - ٥٤٧ ٢٫١٨٧ ٤٫٩٦٦ ودائع من العمالء

١٫٨٦٤٫٠٤٨ - - - ١٫٨٦٤٫٠٤٨ ودائع وكالة من البنوك 
 - - - - - مطلوبات – مشتقة إسالمیة أدوات مالیة 

 ٨٥٤ - - - ٨٥٤ مطلوبات أخرى 
 ٢٢٦ - ١٨٦ - ٤٠ التزامات ومطلوبات طارئة 

      
      

 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١األرصدة:    
الطرف   

المسیطر النھائي  
وأطرافھ ذات  

 العالقة 

أعضاء مجلس  
اإلدارة  

وأطرافھم ذات  
 العالقة 

موظفي  
اإلدارة العلیا 

الشركات الزمیلة  
والصنادیق  

 اإلجمالي  المدارة
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھمألف  ألف درھم 
      

البنوك من  مستحقة  وأرصدة  ، ودائع 
 صافي 

٣٠٠٫٠٠٠ - - - ٣٠٠٫٠٠٠ 

مدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي الذمم  ال
 واإلجارة 

- - ٨٫٢٥٢ - ٨٫٢٥٢ 

 ١٠٢٫٨٥١ - - - ١٠٢٫٨٥١ استثمارات في أوراق مالیة 
 ١١٫٨٠٩ - ٨ - ١١٫٨٠١ موجودات أخرى 
 ١٩٫٢٨٤ - ١٫٣٩١ ٩٧١ ١٦٫٩٢٢ ودائع من العمالء

 ١٫٢٤٨٫٨٢٠ - - - ١٫٢٤٨٫٨٢٠ ودائع وكالة من البنوك 
 ٧٣٫٣٤٨ - - - ٧٣٫٣٤٨ مطلوبات – مشتقة إسالمیة أدوات مالیة 

 ١٦ - - - ١٦ مطلوبات أخرى 
 ٣٠٨ - ٢٦٨ - ٤٠ التزامات ومطلوبات طارئة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٦٥ 

 
 (تابع) األطراف ذات العالقة ٣٣

 
 ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١المعامالت:    

الطرف   
المسیطر  

النھائي وأطرافھ  
 ذات العالقة 

أعضاء مجلس  
اإلدارة  

وأطرافھم ذات  
 العالقة 

موظفي  
اإلدارة العلیا 

الشركات الزمیلة  
والصنادیق  

 اإلجمالي  المدارة 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
      

والرسوم واإلیرادات  إیرادات الفوائد 
 األخرى 

١١٤٫٥٨٧ ٢٫٩٣٣ ٣١٢ ٧٧ ١١١٫٢٦٥ 

حصة المودعین وحاملي الصكوك من 
 األرباح

٣٠٫٦٨٦ - - ٣ ٣٠٫٦٨٣ 

 ) ٤٫٥٧٤( ) ٤٫٥٧٤( - - - الحصة من أرباح شركة زمیلة 
      

 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المعامالت:    
الطرف   

المسیطر النھائي  
وأطرافھ ذات  

 العالقة 

أعضاء مجلس  
اإلدارة  

وأطرافھم ذات  
 العالقة 

موظفي  
اإلدارة العلیا 

الشركات الزمیلة  
والصنادیق  

 اإلجمالي  المدارة
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
      

والرسوم واإلیرادات  إیرادات الفوائد 
 األخرى 

٣٥٫٤٣٤ ٢٫٠٦٨ ١٢٠ ١٣ ٣٣٫٢٣٣ 

المودعین وحاملي الصكوك من حصة 
 األرباح

١٫١١٦ - ١ ١ ١٫١١٤ 

 ٣٫٦٩٥ ٣٫٦٩٥ - - - الحصة من أرباح شركة زمیلة 
 

 دخل المصرف في عقود تبادل معدالت الربح، حیث كانت الخسائر مع طرف ذو عالقة واألرباح من طرف لیس ذو عالقة. 
 

 القطاعات التشغیلیة   ٣٤
 

 قطاعات أساس التقسیم إلى  ١-٣٤
 

تقدم ھذه القطاعات منتجات وخدمات مختلفة وتتم إدارتھا بصورة منفصلة استناداً إلى الھیكل .  قطاعات  ثالثتنقسم المجموعة إلى  
 اإلداري والھیكل التنظیمي الداخلي لدى المجموعة. 

 
لى القطاعین العام الخاص وینقسم ھذا یقدم قطاع الخدمات المصرفیة التجاریة حلول مالیة متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة إ

القطاع إلى أقسام تتضمن قسم الخدمات المصرفیة للشركات وقسم العالقات الحكومیة وقسم الخدمات المصرفیة للمؤسسات المالیة  
 إدارة النقد.   األسواق المالیة وقسم وقسم التمویالت المجمعة والتمویل المھیكل وقسم

 
الشخصیة مجموعة كبیرة من منتجات وخدمات متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ومصممة   یقدم قطاع الخدمات المصرفیة 

على   الخدمات  ھذه  وتشتمل  لألفراد،  المالیة  االحتیاجات  ولتلبیة  الثروات  والتمویل إدارة  السیارات  وتمویل  الشخصي  التمویل 
 ومیة مثل إدارة الحسابات وتحویل المبالغ النقدیة وإدارة الشیكات. العقاري والبطاقات االئتمانیة اإلسالمیة والمتطلبات المصرفیة الی

 
یقدم قطاع الخزینة خدمات متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة تتضمن االستثمار في سوق المال والمتاجرة وخدمات الخزینة  

 ستثماریة.     من خالل استخدام الودائع اال المصرف األخرى باإلضافة إلى إدارة عملیات التمویل لدى 
 
 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٦٦ 

 
 القطاعات التشغیلیة   ٣٤
 

     التي یتم إعداد تقاریر بشأنھا  معلومات حول القطاعات ٢-٣٤
 

یتم استخدام أرباح أو خسائر القطاع المدرجة ضمن تقاریر اإلدارة  یتم إعالن تقاریر لھ.  فیما یلي المعلومات المتعلقة بكل قطاع  
 المختصة لقیاس أداء كل قطاع.  التنفیذیة الداخلیة التي تتم مراجعتھا من قبل اللجنة 

 
 : ٢٠٢١دیسمبر   ٣١و   ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  التي یتم إعالن تقاریر بشأنھاالمعلومات عن القطاعات فیما یلي 

 
 الخدمات  قطاع  

المصرفیة  
 الشخصیة 

 الخدمات  قطاع 
 المصرفیة  

 التجاریة 
 قطاع  

 اإلجمالي   الخزینة  
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   

     ٢٠٢٢دیسمبر   ٣١
 ٥١٣٫٧٣٤ ٤٩٫٨٩٠ ٦١٫٠٩٦ ٤٠٢٫٧٤٨ صافي إیرادات القطاع 

 ) ٤٦١٫٨٠٠( ) ١٫٩٤٧( ) ٢٤٫٧٢٠( ) ٤٣٥٫١٣٣( مصروفات التشغیل  
  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ---------------------- 
     

 ٥١٫٩٣٤ ٤٧٫٩٤٣ ٣٦٫٣٧٦ ) ٣٢٫٣٨٥( صافي إیرادات التشغیل  
 ) ١٫٨٩٣( ) ٨٤٠( ) ٢٫٤٩٨( ١٫٤٤٥ صافي خسائر انخفاض القیمة 

 ) ٤٫٥٧٤( - - ) ٤٫٥٧٤( الحصة من أرباح شركات زمیلة 
 ) ٧٫٣٧٨( - ) ٧٫٣٧٨( - رسوم ضریبة الدخل الخارجیة 

  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ---------------------- 
 ٣٨٫٠٨٩ ٤٧٫١٠٣ ٢٦٫٥٠٠ ) ٣٥٫٥١٤( تقاریر لھ أرباح القطاع الذي یتم إعداد (خسائر)/

  ======= == ==  ======= == ==  ======= == == ======= == == 
 ١٣٫٣١٠٫١٩٦ ٤٫٦٤١٫١٤٧ ٩٥٧٫٠٦٢ ٧٫٧١١٫٩٨٧ موجودات القطاع الذي یتم إعداد تقاریر لھ 

  ======= == ==  ======= == ==  ======= == == ======= == == 
 ١١٫٧٠٩٫٢٢٧ ٣٫٨٦٥٫٨٤٧ ٧٩٠٫٧٦٤ ٧٫٠٥٢٫٦١٦ تقاریر لھ مطلوبات القطاع الذي یتم إعداد 

  ======= == ==  ======= == ==  ======= == == ======= == == 
     

     ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
 ٤٨٤٫٠٧١ ٦٤٫٤١٧ ٤٢٫٧٤١ ٣٧٦٫٩١٣ صافي إیرادات القطاع 

 ) ٤٢٠٫٢٦٦( )١٫٩٠٠( )٢١٫٨٢٣( ) ٣٩٦٫٥٤٣( مصروفات التشغیل  
  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ---------------------- 

 ٦٣٫٨٠٥ ٦٢٫٥١٧ ٢٠٫٩١٨ )١٩٫٦٣٠( صافي إیرادات التشغیل  
 )١٥٫٧٥٦( ١٫٤٨١ )١٨٫٠١٧( ٧٨٠ صافي خسائر انخفاض القیمة 

 ٣٫٦٩٥ - - ٣٫٦٩٥ الحصة من أرباح شركات زمیلة 
 )٣٫١٦٥( - )٣٫١٦٥( - ضریبة الدخل الخارجیة رسوم  

  ----------------------  ---------------------  ----------------------  ---------------------- 
 ٤٨٫٥٧٩ ٦٣٫٩٩٨ )٢٦٤( )١٥٫١٥٥( أرباح القطاع الذي یتم إعداد تقاریر لھ (خسائر)/

  ======= == ==  ====== == ==  ====== == ==  ======= == == 
 ١٣٫٦٢٥٫١٤٥ ٤٫٨٨٥٫٢٨٩ ٦٢٢٫٥٢٣ ٨٫١١٧٫٣٣٣ موجودات القطاع الذي یتم إعداد تقاریر لھ 

  ======= == ==  ====== == ==  ====== == ==  ======= == == 
 ١١٫٩١٣٫١٠١ ٣٫٣٢٩٫٣٥١ ٧٤٦٫٢٠٧ ٧٫٨٣٧٫٥٤٣ مطلوبات القطاع الذي یتم إعداد تقاریر لھ  

  ======= == ==  ====== == ==  ======= == ==  ======= == == 
 

 
 
 
 
 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٦٧ 

 
 (تابع) القطاعات التشغیلیة  ٣٤
 

   (تابع)التي یتم إعداد تقاریر بشأنھا  معلومات حول القطاعات ٢-٣٤
 

 :إیرادات فیما بین القطاعاتیرادات من أطراف خارجیة وإل كل قطاعتحلیل إلجمالي إیرادات  فیما یلي 
 

 الخدمات  قطاع  
المصرفیة  
 الشخصیة 

 الخدمات  قطاع 
 المصرفیة  

 التجاریة 
 قطاع  

 اإلجمالي   الخزینة  
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   

     ٢٠٢٢دیسمبر   ٣١
 ٥١٣٫٧٣٤ ٢٩٫١٢٠ ٥٩٫٩٨٦ ٤٢٤٫٦٢٨ صافي اإلیرادات  

 - ٢٠٫٧٧٠ ١٫١١٠ ) ٢١٫٨٨٠( اإلیرادات فیما بین القطاعات 
  ----------------------  --------------------  ----------------------  ---------------------- 

 ٥١٣٫٧٣٤ ٤٩٫٨٩٠ ٦١٫٠٩٦ ٤٠٢٫٧٤٨ صافي إیرادات القطاع 
  ====== == ==  ===== == ==  ======= == == ====== == == 
     

     ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
 ٤٨٤٫٠٧١ ٨٫٣٩٣ ٤١٫٣٩٤ ٤٣٤٫٢٨٤ صافي اإلیرادات  

 - ٥٦٫٠٢٤ ١٫٣٤٧ )٥٧٫٣٧١( اإلیرادات فیما بین القطاعات 
  ----------------------  ----------------------  ----------------------  --------------------- 

 ٤٨٤٫٠٧١ ٦٤٫٤١٧ ٤٢٫٧٤١ ٣٧٦٫٩١٣ صافي إیرادات القطاع 
  ====== == ==  ======= == ==  ======= == == ===== == == 

 
 المعلومات الجغرافیة ٣-٣٤

 
تزاول المجموعة نشاطھا بصورة أساسیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وتشیر إلیھا بالقطاع المحلي، وتشكل عملیات الفروع 

القطاع والشركات الزمیلة والشركات التابعة في القطاع المحلي جزءاً جوھریاً من إجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة، ویمثل  
الدولي عملیات المجموعة التي تنشأ من تواجدھا في كازاخستان، وباعتبار أن حجم ھذه العملیات والتعرضات لیس جوھریاً، ال  

 وموجودات ومطلوبات القطاع.  مصروفاتیتم عرض تحلیل جغرافي إلیرادات و
 

 االشتراك مع شركات مھیكلة غیر موحدة  ٣٥
 

 الحصة المحتفظ بھا من  
 قبل المجموعة 

 الحصة المحتفظ بھا من
 قبل المجموعة  

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ اسم الشركة 
   

 ) ١٤شركة زمیلة (إیضاح  )١٤شركة زمیلة (إیضاح  صندوق الھالل للصكوك العالمیة
 ) ١٤شركة زمیلة (إیضاح  )١٤شركة زمیلة (إیضاح  صندوق الھالل لألسھم الخلیجیة 

 
 واألنشطة االئتمانیةإدارة الصنادیق  ٣٦

 
تتولى المجموعة إدارة الموجودات المحتفظ بھا كأمانة أو بصفة ائتمانیة بالنیابة عن عمالئھا وال یتم إدراج الموجودات المحتفظ  

 بھا كأمانة أو بصفة ائتمانیة من البیانات المالیة الموحدة للمجموعة. 
 

دیسمبر    ٣١إدارة صنادیقھا كما أدرج في أحدث بیانات مالیة تاریخھا    بلغت رسوم اإلدارة التي حققتھا المجموعة من أنشطة 
 ألف درھم). ٢٫٠٦٨:  ٢٠٢١ألف درھم (  ٢٫٩٣٣ما قیمتھ  ٢٠٢٢
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 ٢٠٢٢د  ٣١

٦٨ 

 
 الزكاة  ٣٧

 
نظراً ألن المصرف غیر مطالب بإخراج الزكاة بموجب القوانین أو بموجب نظامھ األساسي وعقد التأسیس أو بقرار من الجمعیة  

المساھمین الزكاة تقع على عاتق  فإن مسؤولیة إخراج  المصرف  .  العمومیة، وعلیھ  اإلدارة لصافي موجودات  تقییم  بناًء على 
درھم    ٠٫٠٠٥٩ألف درھم، وبناًء علیھ تُقّدر الزكاة بمبلغ    ٢٧٫٩٠٨  السنة المیالدیة، بمبلغ  فيالخاضعة للزكاة، قُدرت قیمة الزكاة  

 . للسھم القائم
 

 إدارة المخاطر المالیة  ٣٨
 

 عوامل المخاطر المالیة  ١-٣٨
 

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

 
وھریاً من عملیاتھا، وبالتالي فإن المخاطر المرتبطة باألدوات إن األدوات المالیة ضروریة ألعمال المجموعة، وتشكل عامالً ج 

المالیة تمثل أحد المكونات الرئیسیة للمخاطر التي تتعرض لھا المجموعة، وتعمل األدوات المالیة على إنشاء أو تعدیل أو تخفیض  
 مخاطر االئتمان والسوق ومخاطر السیولة على المیزانیة العمومیة للمجموعة. 

 
المخاطر ھي سمة رئیسیة لألعمال المصرفیة كما أن المخاطر المالیة / التشغیلیة ھي نتیجة حتمیة لھذه األنشطة، وبذلك   إن قبول 

فإن ھدف المجموعة ھو تحقیق التوازن المناسب بین المخاطر والعوائد باإلضافة إلى الحد من التأثیرات السلبیة المحتملة لألداء  
 المالي للمجموعة.  

 
م سیاسات المجموعة إلدارة المخاطر لتحدید وتحلیل ھذه المخاطر، ووضع الحدود والضوابط المناسبة للمخاطر، ومراقبة  یتم تصمی 

المجموعة بصورة منتظمة بمراجعة  تقوم  الموضوعة من خالل أنظمة معلومات حدیثة وموثوقة،  بالحدود  المخاطر وااللتزام 
ات في التنظیمات واألسواق والمنتجات وأفضل الممارسات الناشئة من أجل الحد  سیاسات وإجراءات إدارة المخاطر لتعكس التغیر

 المخاطر المتفق علیھ.   تحمل من المخاطر المالیة وإبقائھا في مستویات مقبولة ضمن إطار قابلیة
 

 تتعرض المجموعة لألدوات المالیة التي تؤدي إلى المخاطر المالیة التالیة:  
 

 أو طرف مقابل في الوفاء بالتزاماتھ المالیة؛  إخفاق العمیلوھي مخاطر الخسائر المالیة الناتجة عن  -االئتمان  مخاطر 
 
 العمالت صرف معدالت مثل السوق  عوامل  في نتیجة للتغیرات األرباح على  السلبي التأثیر مخاطر وھي  -مخاطر السوق  

 األرباح؛  األجنبیة ومعدالت
 

 استحقاقھا؛ عند بااللتزامات والوفاء تمویل الموجودات المجموعة على قدرة عدم عن الناتجة المخاطر وھي  -السیولة    مخاطر 
 

 من  أو واألنظمة الداخلیة واألشخاص العملیات كفایة أو فشل  عن عدم الناتجة الخسائر مخاطر تمثل  -التشغیلیة    المخاطر 
 .السمعة االستراتیجیة ومخاطر المخاطر منھا ویستثنى القانونیة ذلك المخاطر في بما خارجیة، أحداث
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 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ٣٨

 
 إطار حوكمة المخاطر  ٢-٣٨

 
تعد إدارة المخاطر جزءاً ال یتجزأ من عملیات وثقافة المخاطر لدى المجموعة. یولي مجلس اإلدارة ("المجلس") أھمیة كبیرة  

القویة   داخل  للحوكمة  استباقي  المخاطر بشكل  إدارة  تتم  بفاعلیة.  المخاطر  وإدارة  المجموعة  استراتیجیة  تشكیل  عند  للمخاطر 
المجموعة في ظل إطار واضح من أجل السیطرة على المخاطر من قبل أصحاب المصالح المعنیین. یعد إطار حوكمة المخاطر 

إطار حوكمة المخاطر إرشاداٍت حول التطویر المستمر، وتعزیز  في المصرف جزءاً من النھج العام لحوكمة الشركات. یوفر  
وتنفیذ البنیة التحتیة إلدارة المخاطر في المصرف والتي تغطي المنھجیات والھیاكل والسیاسات واإلجراءات والحدود والرقابة  

بیعة وحجم ومدى تعقید أعمال وآلیات وأنظمة اإلدارة. یتم وضع إطار حوكمة المخاطر مع األخذ في االعتبار ملف المخاطر وط 
المجموعة وتحمل  للمخاطر في  المخاطر في المصرف اإلشراف على اإلدارة الفعّالة  وھیكل المصرف. یضمن ھیكل حوكمة 

 مسؤولیتھا. 
 

ة  تتمثل استراتیجیة أعمال المجموعة في تحقیق أھدافھا في أن تصبح مؤسسة مالیة قویة من الناحیة الرقمیة وفي نفس الوقت إدار
نھج   بموجب  المجموعة.  داخل  الشفافیة  وتعزز  الھدف  ھذا  المخاطر  إدارة  تدعم  فعال.  بشكٍل  الھدف  بھذا  المرتبطة  المخاطر 
المجموعة في حوكمة المخاطر، تتحمل وحدات األعمال بشكل أساسي المخاطر التي تولدھا وھي مسؤولة بشكل متساٍو عن تقییم 

واإلبالغ عن مدى فاعلیتھا المستمرة لحمایة المجموعة من تجاوز قدرتھا على    م الرقابیةوالنظالمخاطر وتصمیم وتنفیذ الضوابط  
 تحمل المخاطر.

 
یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة المطلقة عن تحدید مدى تحمل المخاطر واإلدارة الفعّالة لمخاطر المجموعة. تنعكس استراتیجیة  

المخاطر. یصف ھذا البیان مقدار كل نوع من المخاطر التي یرغب المصرف في تحملھا المخاطر لمجلس اإلدارة في بیان تحمل  
 لتحقیق أھدافھ اإلستراتیجیة.

 
تقع على عاتق اللجنة التنفیذیة لإلدارة المسؤولیة األساسیة في التنفیذ واإلشراف وضمان تنفیذ االستراتیجیة وتوجیھات الرقابة 

تقوم اللجان على مستوى اإلدارة كذلك بإدارة المخاطر بفاعلیة من خالل لجنة الموجودات    الداخلیة التي وضعھا مجلس اإلدارة.
 والمطلوبات ولجنة إدارة المخاطر.  

 
مسؤولة ھیكلة ومراقبة المیزانیة العمومیة من منظور المخاطر والعائد بما في   لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات  تقع على عاتق

لجنة    بدعم  إدارة المخاطرتقوم لجنة  ومخاطر السیولة.    وأسعار صرف العمالت األجنبیةة لمعدل الربح  ذلك اإلدارة االستراتیجی
وتنفیذ استراتیجیات وحدود إدارة المخاطر،    ووضعالمخاطر التابعة لمجلس اإلدارة للوفاء بمسؤولیاتھا فیما یتعلق باإلشراف على  

للبنك مع ملف المخ اطر الخاص بھ، والمخاطر في محافظ أصول البنك، واالمتثال للمتطلبات  ومواءمة األھداف االستراتیجیة 
 التنظیمیة المتعلقة بإدارة المخاطر.

 
تقدم وحدة إدارة المخاطر التي یرأسھا رئیس إدارة المخاطر تقاریرھا إلى لجنة إدارة المخاطر التابعة للمجلس. تُعتبر وحدة إدارة  

التولید لضما القرارات وفقاً المخاطر مستقلة عن وحدة  المخاطر ولضمان شفافیة  المساس بالتوازن في وضع قرارات  ن عدم 
للمعاییر والسیاسات الموضوعة. تمارس وحدة إدارة المخاطر الرقابة على مخاطر االئتمان والسوق والسیولة والمخاطر التشغیلیة 

 مراریة األعمال. واالحتیال واالمتثال وإدارة البیانات ومخاطر أمن المعلومات ومخاطر است
 

یھدف قسم التدقیق الداخلي إلى تطبیق نھج منتظم ومنضبط لتقییم وتحسین فاعلیة عملیات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة في  
المصرف. كما یضمن مدققو قسم التدقیق الداخلي، إلى جانب دائرة االمتثال، أن السیاسات واإلجراءات التي تتخذھا المجموعة 

 لمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا ووفقاً لإلجراءات الداخلیة للمجموعة. تتم وفقاً ل
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 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ٣٨

 
 إدارة مخاطر االئتمان  ٣-٣٨

 
أو األطراف المقابلة في أداة مالیة    العمالءأحد    أخفق االئتمان ھي مخاطر الخسارة المالیة التي قد تتكبدھا المجموعة إذ    إن مخاطر  

التمویل اإلسالمي   المدینة ومن أنشطة  المجموعة  المخاطر بصورة رئیسیة من ذمم  التعاقدیة، وتنشأ ھذه  الوفاء بالتزاماتھ  من 
اض إعداد التقاریر الخاصة بإدارة المخاطر تأخذ المجموعة في االعتبار وتوحد كافة عناصر  واإلجارة واالستثمارات. وألغر

 التعرض لمخاطر االئتمان مثل مخاطر تعثر األطراف المقابلة والمخاطر الجغرافیة ألغراض إدارة المخاطر.
 

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

 وإجراءات المجموعة والتغیرات في ظروف وتنظیمات السوق.
 

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

 لقة مقابل تمویل ھذه المنتجات. من قبل فریق إدارة سیاسات ومحافظ مخاطر األفراد لضمان الحد من المخاطر المتع
 

ضمن دائرة إدارة المخاطر اتباع المجموعة لممارسات مناسبة لمخاطر االئتمان، بما في ذلك نظام فعّال للرقابة الداخلیة، لتحدید  ت
اریر المالیة  المخصصات الكافیة للتسھیالت باستمرار وفقاً لسیاسات وإجراءات المجموعة المعلنة والمعاییر الدولیة إلعداد التق

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

قدیم المشورة والتوجیھ والمھارات المتخصصة لوحدات األعمال بھدف تعزیز أفضل الممارسات عبر كافة أنحاء المجموعة عن ت
 أثناء إدارة مخاطر االئتمان.

 
بأعمال   الخاصة  واإلجراءات  واالستراتیجیات  السیاسات  وتشمل  المفوضة  التمویل  صالحیات  كافة  المعتمدة  السیاسات  تحكم 

تحدیدھا بناًء على أوضاع االقتصاد الكلي، ودرجة تحمل المخاطر في المجموعة، وبیانات السوق، والمھارات المجموعة ویتم  
مصلحة   وتحمي  وذات صلة  حدیثة  بقائھا  لضمان  بانتظام  وتعدیلھا  والمعاییر  السیاسات  ھذه  مراجعة  تتم  الداخلیة.  والكفاءات 

فة إلى سیاسات المجموعة الواسعة، ھناك معاییر اكتتاب محددة للمجموعة.  المجموعة في ظل الظروف التشغیلیة المتغیرة. باإلضا
یقوم قسم التدقیق الداخلي بإجراء عملیات تدقیق منتظمة للتأكد من أن الضوابط واإلجراءات الموضوعة قد تم تصمیمھا وتنفیذھا  

 بشكل مناسب.
 

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

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

 
یعتبر تقییم مخاطر االئتمان وتقدیر خسائر االئتمان المتوقعة منصفاً وذا احتمالیة مرجحة ویتضمن كافة المعلومات المتاحة ذات  

والقابل المعقولة  والتوقعات  الحالیة  والظروف  السابقة  األحداث  حول  المعلومات  ذلك  في  بما  بالتقییم  للظروف  الصلة  للدعم  ة 
 .خسائر االئتمان المتوقعة في االعتبار القیمة الزمنیة للسلع االقتصادیة. وباإلضافة إلى ذلك، تأخذ عملیة تقدیر
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 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ٣٨

 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  ٣-٣٨

 
لمتطلبات المعیار التقاریر المالیة، تقوم المجموعة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة  من المعاییر الدولیة  ٩رقم    وفقاً   إلعداد 

القادمة أو العمر الفعلي المتبقي   ىللتسھیالت كقیمة حالیة آجلة ذات احتمالیة مرجحة للخسائر المتوقعة خالل اإلثن عشر شھراً 
 للتسھیل. 

 
شھر أو على مدى عمر األداة لكل تسھیل بناًء على مرحلة التسھیل، كما ھو موضح   ١٢لمدة خسائر االئتمان المتوقعة یتم تحدید  

 :أدناه
 

  ١٢اج خسائر االئتمان المتوقعة لمدة في مخاطر االئتمان، یتم إدر ةجوھری زیادةعندما ال تتم مالحظة أي  المرحلة األولى: 
 شھر كمخصص انخفاض في القیمة؛

في مخاطر االئتمان، یتم إدراج خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر    ةجوھری  زیادةعندما تتم مالحظة    المرحلة الثانیة: 
 ة؛في القیم انخفاضاألداة كمخصص 

 ض القیمة، یتم إدراج خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداةالتعرض متعثراً أو منخف  یكونعندما   المرحلة الثالثة: 
 .كمخصص انخفاض في القیمة

 
  في مخاطر االئتمانالزیادة الجوھریة  

تراقب المجموعة كافة الموجودات المالیة والتزامات التمویل وعقود الضمانات المالیة التي تخضع لمتطلبات االنخفاض في القیمة 
في مخاطر االئتمان،   ةجوھری  زیادةھناك    تفي مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي. إذا كان  ةجوھری  زیادةلتقییم ما إذا كان ھناك  
جموعة بقیاس مخصص الخسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة بدالً من  عندھا سوف تقوم الم

 شھر. ١٢خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
 

بشكل   زادت  قد  االئتمان  مخاطر  كانت  إذا  ما  لتحدید  مختلفة  معاییر  المجموعة  ب  جوھريتستخدم  یتعلق  من  فیما  محفظة  كل 
النوعیة. فیما یلي ملخص  المعلومات  تدھور في التصنیفات الداخلیة / الخارجیة وكذلك  الالمعاییر المستخدمة    منتتض  .الموجودات
 . جوھريوتدھور التصنیف الذي تم تحدیده على أنھ  الموجوداتلكل نوع من  الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمانلمؤشرات 

 
للتمویالت الممنوحة لغیر األفراد، والصكوك وأدوات    ٢إلى المرحلة    ١من المرحلة    -االئتمان    في مخاطر  الزیادة الجوھریة

 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  إعادة ھیكلة االئتمان
ً  ٣٠یتم تصنیفھا ضمن قائمة المراقبة أو كحسابات متأخرة السداد ألكثر من  قائمة المراقبة   یوما

حسب المصرف المركزي بما في ذلك تمویالت الدفعة  كافة المعاییر األخرى  أخرى 
 الواحدة غیر المضمونة.
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 للتمویالت الممنوحة لألفراد وبطاقات االئتمان  ٢إلى المرحلة  ١من المرحلة  -االئتمان  االرتفاع الجوھري في مخاطر

 
 فیما یلي المعاییر المستخدمة لتحدید فیما إذا كانت مخاطر االئتمان قد ارتفعت بشكل جوھري:

 
 یوماً؛ ٣٠متأخرة السداد ألكثر من  
 یوماً أو أكثر خالل االثني عشر شھراً األخیرة؛ ٣٠متأخرة السداد على األقل ثالث مرات ألكثر من  
 یوماً أو أكثر خالل االثني عشر شھراً األخیرة. ٦٠متأخرة السداد على األقل مرتین ألكثر من  

 
كذلك مؤشرات االرتفاع الجوھري في مخاطر    باالعتبارباإلضافة إلی معاییر تدھور التصنیف المذکورة أعاله، تأخذ المجموعة  

إلعداد التقاریر المالیة والمبادئ التوجیھیة لمصرف اإلمارات   من المعاییر الدولیة ٩وفقاً للمعیار رقم عیة المقترحة االئتمان النو
 العربیة المتحدة المركزي. 

 
 ٣المرحلة  –التعثر 

  
 تم استخدام التصنیف التالي: 

 
ً  ٩٠متأخرة السداد  تمویالت األفراد وبطاقات االئتمان  یوما

 أو خسارة ضئیلة تحصیلھا دون المستوى، مشكوك في وأدوات سوق المال الصكوك 
ویتضمن ذلك كافة   –أو خسارة ضئیلة  تحصیلھا دون المستوى، مشكوك في تمویالت لغیر األفراد

ً  ٩٠الحسابات المتأخرة السداد ألكثر من   یوما
 

أو أفضل والتعرضات السیادیة    Aیة ذات التصنیف  سوف یتم تصنیف التعرض للمخاطر بخالف تلك المتعلقة بالصنادیق السیاد
 .منخفضة مخاطر ائتمان تنطوي علىأو أفضل)، على أنھا  -BBBذات التصنیف االستثماري من وكالة تصنیف خارجیة (

 
 المعالجة 

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

 ؛  ١شھراً (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  
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 قیاس خسائر االئتمان المتوقعة 

 
للمعیار    المالیة  ٩رقم  وفقاً  التقاریر  الدولیة إلعداد  المعاییر  المن  للتسھیل متوقعة  ، یجب أن تتضمن خسائر االئتمان  المحتسبة 

 .شھراً وعلى مدى العمر المتبقي للتسھیل ١٢التطلعات االقتصادیة الحالیة والمستقبلیة على مدى فترة 
 

موعة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة لتسھیل كقیمة حالیة آجلة ذات احتمالیة مرجحة للخسائر المتوقعة خالل فترة  تقوم المج 
 .شھراً القادمة أو العمر المتبقي الفعلي للتسھیل) ١٢التوقعات (الـ 

 
في كل شھر حتى نھایة فترة التوقعات.   الشھریة لكل تعرض فردي خسائر االئتمان المتوقعة في تاریخ التقاریر المالیة، یتم تقدیر 

في كل شھر. والخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض عند التعثر   احتمالیة التعثر یتم احتساب ذلك كعملیة ضرب بسیطة لكل من
عة الشھریة یتم خصم خسائر االئتمان المتوقعة الشھریة ھذه حتى تاریخ التقاریر المالیة، كما یعطي تجمیع خسائر االئتمان المتوق

خسائر  المتوقع لألداة إجمالي . تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  المخصومة ھذه تقدیر لخسائر االئتمان المتوقعة
 .شھر ١٢شھر على أول   ١٢لمدة  خسائر االئتمان المتوقعة الشھریة على مدى العمر المتبقي، بینما تقتصر االئتمان المتوقعة

 
 التعثر، والتعرض عند التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر أدناه:  احتمالیةتم شرح منھج تقدیر الفئات الرئیسیة الثالث،  

 
  احتمالیة التعثر: 

 
إن احتمالیة التعثر ھي تقدیر الحتمال التعثر عن السداد خالل فترة زمنیة معینة ویتم تقدیرھا في وقت معین. تعتمد عملیة االحتساب  

المقابلة  ع األطراف  من  مختلفة  لفئات  المصممة  التصنیف  أدوات  باستخدام  تقییمھا  ویتم  اإلحصائي،  التصنیف  نماذج  لى 
والتعرضات. تعتمد ھذه النماذج اإلحصائیة على بیانات السوق (عند توفرھا)، وكذلك البیانات الداخلیة التي تشتمل على عوامل  

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

 السداد. 
 

  :الخسارة الناتجة عن التعثر 
 

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

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

ماذج الخسارة الناتجة عن التعثر للموجودات غیر المضمونة في االعتبار  التعافي (أي الخروج من حالة عدم االلتزام). تأخذ ن
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. 
 

  :لتعثرالتعرض عند ا 
  

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

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

نیة المتخذة قبل التعثر عن السداد. تستخدم المجموعة نماذج التعرض عند التعثر التي غیر المسحوبة وإجراءات التخفیف االئتما 
 تعكس خصائص المحافظ.
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 المعلومات المستقبلیة المدرجة في نموذج خسائر االئتمان المتوقعة

تستخدم المجموعة معلومات االقتصاد الكلي المستقبلیة في قیاس خسائر االئتمان المتوقعة. یقدم خبیر االقتصاد الرئیسي لمجموعة  
 بنك أبوظبي التجاري توقعات وسیناریوھات االقتصاد الكلي. 

 
ألدوات المالیة كما أن لدیھا نماذج  حددت المجموعة ووثقت العوامل الرئیسیة لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من ا

 مبنیة على االقتصاد الكلي للتنبؤ بالعالقات بین متغیرات االقتصاد الكلي وخسائر االئتمان.
 

 خالل السنة، غیّرت المجموعة توقعاتھا لمتغیرات االقتصاد الكلي بما یتماشى مع ظروف السوق السائدة. 
 
ائتمان المجموعة على أساس االستثناءات وتقاریر المعلومات اإلداریة والعوائد المولدة    یتم باستمرار تقییم ومراقبة مخاطر محفظة 

عن وحدات األعمال واالئتمان. كما یتم مراقبة مخاطر االئتمان بشكل مستمر مع تقدیم تقاریر شھریة و/أو ربع سنویة رسمیة  
 .لمحفظة إلى جانب العوامل الخارجیة المتغیرةللتأكد من أن اإلدارة العلیا على علم بالتغیرات في جودة ائتمان ا

 
  ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١یلخص الجدول أدناه مؤشرات االقتصاد الكلي الرئیسیة المدرجة في السیناریوھات االقتصادیة المستخدمة في  

، وبالتالي فھي  ، بالنسبة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، وھي الدولة التي تعمل فیھا المجموعة٢٠٢٥إلى    ٢٠٢٣للسنوات من  
 الدولة التي لھا تأثیر مادي على خسائر االئتمان المتوقعة. 

 
 ٢٠٢٥ ٢٠٢٤ ٢٠٢٣ السیناریو  التعریف  قائمة المتغیرات الكلیة المستخدمة 

 ٨٤ ٨٨ ٩٥ العادي  السیناریو  
 ٩٥ ١٠٠ ١١٠  األفضل السیناریو سعر البرمیل الواحد  سعر النفط، برنت دوالر أمریكي 

 ٧٠ ٧٧ ٨٤ األسوأ  السیناریو  
 ٣ .٠ ٣ .٠ ٣ .٤ العادي  السیناریو  

 ٤ .٠ ٤ .٤ ٥ .١  األفضل السیناریو تغیر ٪ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي
 ٢ .٣ ٢ .٩ ٢ .٩ األسوأ  السیناریو  
 ٣ .٠ ٢ .٨ ٣ .٠ العادي  السیناریو  

 ٤ .٠ ٣ .٧ ٤ .٣  األفضل السیناریو تغیر ٪ النفطي نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي غیر  
 ٢ .٤ ٢ .٨ ٢ .٧ األسوأ  السیناریو  
 ١ .٠ ١ .٥ ٢ .٠ العادي  السیناریو  

 ٢ .٠ ٣ .٥ ٣ .٠  األفضل السیناریو تغیر ٪ أسعار بیع العقارات في أبوظبي
 ٠ .٧ ١ .٠ ١ .٠ األسوأ  السیناریو  
 ١ .٥ ٢ .٠ ٢ .٥ العادي  السیناریو  

 ٧٫٢ ٣ .٠ ٣ .٥  األفضل السیناریو متوسط المعدل السنوي  ٪ التضخم االستھالكي
 ١ .٦ ١ .٢ ١ .٥ األسوأ  السیناریو  
 ٢ .٠ ٣ .٢ ٥ .٠ العادي  السیناریو  

 ٥ .٠ ٥ .٠ ٧ .٦  األفضل السیناریو تغیر ٪ أسعار بیع العقارات في دبي
 ٢ .٠ ٣ .٠ ٤ .٠ األسوأ  السیناریو  

  
تطویر العالقات المتوقعة بین المؤشرات الرئیسیة ومعدالت التعثر عن السداد على محافظ مختلفة من الموجودات المالیة بناًء  تم 

 على تحلیل البیانات التاریخیة ألكثر من خمس سنوات. 
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 الضمانات إدارة  
 

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

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

 
مناسبة  یتم إجراء التقییمات الیتم 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 
 تقوم المجموعة بقیاس تعرضھا لمخاطر االئتمان بالرجوع إلى إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة.   

 
، كان أقصى تعرض للمجموعة لمخاطر االئتمان قبل الضمانات المحتفظ بھا أو ٢٠٢١دیسمبر    ٣١و   ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١كما في   

 التعزیزات االئتمانیة األخرى كما یلي:  
 

  ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم إیضاحات 
    

 ٤٠٤٫٣٤٥ ١٩٩٫٣٢٥ ٧ ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي 
 ٦٫١٣٣٫٢٥٦ ٦٫٢٧٥٫٤٠٨ ٨ الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 

 ١٫٧٣٩٫٨٥٧ ١٫٥٢٦٫٠٥٨ ٩ اإلجارة
 ٣٫٣٥٧٫٩٨٠ ٣٫٢٦٤٫٠٨٥ ١٠ االستثمارات في األوراق المالیة

 ٩٤٫٥٢٠ ١٤٣٫١٤٧ ١٥ الموجودات األخرى
    
  ١١٫٧٢٩٫٩٥٨ ١١٫٤٠٨٫٠٢٣ 
    

 ٥٩٦٫٣٦٥ ٤٣٨٫٨٢٩ ٣٠ االلتزامات والمطلوبات الطارئة
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القطاع الجغرافي للفئات الرئیسیة للموجودات وااللتزامات  ، كان التوزیع حسب  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١و  ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١كما في  

 وفقاً لتوجیھات المصرف المركزي كما یلي:
 

 
 اإلمارات العربیة 

 اإلجمالي   أخرى كازاخستان  المتحدة 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

     ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١
     الموجودات 

 ٩٧٨٫٧٤٦ - ٣١٫٨٦٧ ٩٤٦٫٨٧٩ المركزیة أرصدة لدى البنوك  
 ١٩٩٫٢٧١ ٩٥٫٤٤٦ ٣٫٥٥٥ ١٠٠٫٢٧٠ ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي
 ٦٫١٣٧٫٠٣٤ - ١٫٠٠٥٫٢٤٣ ٥٫١٣١٫٧٩١ الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي

 ١٫٤٨٧٫٢٨٥ - - ١٫٤٨٧٫٢٨٥ اإلجارة 
 ٣٫٤١٦٫٧٤٤ ٨٦٤٫٢٣٤ ٦٫٨٥٢ ٢٫٥٤٥٫٦٥٨ االستثمارات في األوراق المالیة 

 ١٤٣٫١٤٧ ٦٫٣٢٧ ٩٫٣٠٥ ١٢٧٫٥١٥ الموجودات األخرى 
     

 ١٢٫٣٦٢٫٢٢٧ ٩٦٦٫٠٠٧ ١٫٠٥٦٫٨٢٢ ١٠٫٣٣٩٫٣٩٨ اإلجمالي 
     

 ٤٣٨٫٨٢٩ - ٢٩١٫٥٤٧ ١٤٧٫٢٨٢ االلتزامات والمطلوبات الطارئة 
     

 

 
 اإلمارات العربیة 

 اإلجمالي   أخرى كازاخستان  المتحدة 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف   
     

     ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
     الموجودات 

 ١٫١٠٠٫٠٠٩ - ٨٩٫٨٤٨ ١٫٠١٠٫١٦١ أرصدة لدى البنوك المركزیة 
 ٤٠٤٫٢٣٠ ١٠٢٫٣٢٤ ١٫٧٠١ ٣٠٠٫٢٠٥ ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي
 ٥٫٩٦٩٫٥٥٦ - ٦٦٩٫٤١٩ ٥٫٣٠٠٫١٣٧ الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي

 ١٫٦٨٤٫٣٣٩ ٢٧١ ٥٦٠ ١٫٦٨٣٫٥٠٨ اإلجارة 
 ٣٫٣٦٧٫٢٧٠ ٨٢٩٫٨٩٦ ٧٫٢٩٤ ٢٫٥٣٠٫٠٨٠ االستثمارات في األوراق المالیة 

 ٩٤٫٥٢٠ ٩٫٣٧١ ٢٦٫٢٤٠ ٥٨٫٩٠٩ الموجودات األخرى 
     

 ١٢٫٦١٩٫٩٢٤ ٩٤١٫٨٦٢ ٧٩٥٫٠٦٢ ١٠٫٨٨٣٫٠٠٠ اإلجمالي 
     

 ٥٩٦٫٣٦٥ - ٤٤٨٫١٨٢ ١٤٨٫١٨٣ والمطلوبات الطارئة االلتزامات 
     

 
  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٧٧ 

 
 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ٣٨

 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  ٣-٣٨

 
، كان التوزیع حسب القطاع للفئات الرئیسیة للموجودات وااللتزامات وفقاً لتوجیھات  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١و  ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١في  

 یلي:المصرف المركزي كما 
 

 القطاع العام  الحكومي 
 الشركات/ 

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

      ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١
 ٩٧٨٫٧٤٦ - - - ٩٧٨٫٧٤٦ أرصدة لدى البنوك المركزیة 

 ١٩٩٫٢٧١ - ١٩٩٫٢٧١ - - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي
 ٦٫١٣٧٫٠٣٤ ٥٫١٧٩٫٩٧٢ ٩٥٧٫٠٦٢ - - المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي الذمم 

 ١٫٤٨٧٫٢٨٥ ١٫٤٨٧٫٢٨٥ - - - اإلجارة 
 ٣٫٤١٦٫٧٤٤ - ١٫١٢٦٫٢٢٦ ٥٥١٫٠٧٦ ١٫٧٣٩٫٤٤٢ االستثمارات في األوراق المالیة 

 ١٤٣٫١٤٧ ١١٣٫٠٣٩ ٨٫٢٨٣ ٥٫٣٧٢ ١٦٫٤٥٣ الموجودات األخرى 
      

 ١٢٫٣٦٢٫٢٢٧ ٦٫٧٨٠٫٢٩٦ ٢٫٢٩٠٫٨٤٢ ٥٥٦٫٤٤٨ ٢٫٧٣٤٫٦٤١ اإلجمالي 
      

 ٤٣٨٫٨٢٩ ١٤٧٫٢٨٢ ٢٩١٫٥٤٧ - - االلتزامات والمطلوبات الطارئة
      

 

 القطاع العام  الحكومي  
 الشركات/ 

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

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

 ٤٠٤٫٢٣٠ - ٤٠٤٫٢٣٠ - - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي
 ٥٫٩٦٩٫٥٥٦ ٥٫٣٤٧٫٥٩٣ ٦٢١٫٩٦٣ - - الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 

 ١٫٦٨٤٫٣٣٩ ١٫٦٨٣٫٧٧٩ ٥٦٠ - - اإلجارة 
 ٣٫٣٦٧٫٢٧٠ - ٨٤٤٫٢٥٩ ٨٦٧٫٩٤٧ ١٫٦٥٥٫٠٦٤ المالیة االستثمارات في األوراق 

 ٩٤٫٥٢٠ ٥٥٫٧٤٤ ٧٫٢١١ ٦٫٠٥٠ ٢٥٫٥١٥ الموجودات األخرى 
      

 ١٢٫٦١٩٫٩٢٤ ٧٫٠٨٧٫١١٦ ١٫٨٧٨٫٢٢٣ ٨٧٣٫٩٩٧ ٢٫٧٨٠٫٥٨٨ اإلجمالي 
      

 ٥٩٦٫٣٦٥ ١٤٨٫١٢٨ ٤٤٨٫٢٣٧ - - االلتزامات والمطلوبات الطارئة
      

 
  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٧٨ 

 
 (تابع)  المخاطر المالیةإدارة  ٣٨

 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  ٣-٣٨

 
 الجودة االئتمانیة لكل فئة من فئات الموجودات المالیة 

 
االئتمان لدى المجموعة بین حاالت التعرض إلبراز تلك التعرضات ذات عوامل مخاطر أكبر   تفّرق أنظمة وعملیات تقییم مخاطر 

 وأكثر حّدة للخسائر، ویتم إعداد التقاریر المالیة للجودة االئتمانیة للموجودات المالیة من قبل المجموعة باستخدام تقییمات ائتمانیة 
 داخلیة. 

 ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١

 ١المرحلة 
االئتمان خسائر 

  ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

لم تتعرض  -لألداة   
النخفاض ائتماني  

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

تعرضت   –لألداة  
النخفاض ائتماني  

 اإلجمالي    في القیمة
 ألف درھم ألف درھم درھمألف  ألف درھم 
     

     الشركات  -الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 
 ٩٦٠٫٦٥٨ - - ٩٦٠٫٦٥٨ )٧ – ١عاملة (الدرجات بین 

 - - - - )١٠ – ٨متعثرة (الدرجات بین 
     

 ٩٦٠٫٦٥٨ - - ٩٦٠٫٦٥٨ الشركات  -إجمالي الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 
     

     األفراد  -الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 
 ٥٫٢٩٨٫٩٤٥ - ٧١٫٦٥٣ ٥٫٢٢٧٫٢٩٢ )٧ – ١عاملة (الدرجات بین 

 ١٥٫٨٠٥ ١٥٫٨٠٥ - - )١٠ – ٨متعثرة (الدرجات بین 
     

 ٥٫٣١٤٫٧٥٠ ١٥٫٨٠٥ ٧١٫٦٥٣ ٥٫٢٢٧٫٢٩٢ األفراد –إجمالي الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 
     

 ٦٫٢٧٥٫٤٠٨ ١٥٫٨٠٥ ٧١٫٦٥٣ ٦٫١٨٧٫٩٥٠ إجمالي الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  
     

 ) ١٣٨٫٣٧٤( )١٣٫٦٠٥( )٨٫١٦٦( ) ١١٦٫٦٠٣( مخصص االنخفاض في القیمة 
     

 ٦٫١٣٧٫٠٣٤ ٢٫٢٠٠ ٦٣٫٤٨٧ ٦٫٠٧١٫٣٤٧ إجمالي القیمة الدفتریة 
     

 

 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر 

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة   

لم تتعرض  -
النخفاض ائتماني 

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

تعرضت   –
النخفاض ائتماني 

 اإلجمالي    في القیمة
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

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

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

 ٦٤٥٫٠٧٠ ٢٦٫٢٤٧ - ٦١٨٫٨٢٣ الشركات  -إجمالي الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 
     

     األفراد - الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 
 ٥٫٤٧٠٫٣١٧ - ٩٠٫٧٠١ ٥٫٣٧٩٫٦١٦ )٧ – ١عاملة (الدرجات بین 

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

 ٥٫٤٨٨٫١٨٦ ١٧٫٨٦٩ ٩٠٫٧٠١ ٥٫٣٧٩٫٦١٦ األفراد   –إجمالي الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 
     

 ٦٫١٣٣٫٢٥٦ ٤٤٫١١٦ ٩٠٫٧٠١ ٥٫٩٩٨٫٤٣٩ إجمالي الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  
     

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

 ٥٫٩٦٩٫٥٥٦ ٨٫٦٩٤ ٨٠٫٩٩٢ ٥٫٨٧٩٫٨٧٠ إجمالي القیمة الدفتریة
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 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ٣٨

 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  ٣-٣٨

 

 ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 
  ١٢المتوقعة لمدة 

 شھر

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

لم تتعرض  -لألداة   
النخفاض ائتماني  

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

تعرضت   –لألداة  
النخفاض ائتماني  

 اإلجمالي    في القیمة
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

     الشركات  –اإلجارة 
 - - - - )١٠ – ٨متعثرة (الدرجات بین 

     
 - - - - الشركات  –إجمالي اإلجارة 

     
     األفراد  –اإلجارة 

 ١٫٤٥٤٫٤٢٠ - ١٢٣٫٦١٤ ١٫٣٣٠٫٨٠٦ )٧ – ١عاملة (الدرجات بین 
 ٧١٫٦٣٨ ٧١٫٦٣٨ - - )١٠ – ٨متعثرة (الدرجات بین 

     
 ١٫٥٢٦٫٠٥٨ ٧١٫٦٣٨ ١٢٣٫٦١٤ ١٫٣٣٠٫٨٠٦ األفراد  –اإلجارة إجمالي 

     
 ١٫٥٢٦٫٠٥٨ ٧١٫٦٣٨ ١٢٣٫٦١٤ ١٫٣٣٠٫٨٠٦ إجمالي اإلجارة  

     
 )٣٨٫٧٧٣( )٢٥٫٨٤١( )١٢٫١٦٧( )٧٦٥( مخصص االنخفاض في القیمة 

     
 ١٫٤٨٧٫٢٨٥ ٤٥٫٧٩٧ ١١١٫٤٤٧ ١٫٣٣٠٫٠٤١ إجمالي القیمة الدفتریة 

     

 

 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر 

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة   

لم تتعرض  -
النخفاض ائتماني 

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

تعرضت   –
النخفاض ائتماني 

 اإلجمالي    في القیمة
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

     الشركات  – اإلجارة 
 ٥٦٦ ٥٦٦ - - )١٠ – ٨متعثرة (الدرجات بین 

     
 ٥٦٦ ٥٦٦ - - الشركات  –إجمالي اإلجارة 

     
     األفراد  – اإلجارة 

 ١٫٦٣٣٫٢١٦ - ١٦١٫٠٨٥ ١٫٤٧٢٫١٣١ )٧ – ١عاملة (الدرجات بین 
 ١٠٦٫٠٧٥ ١٠٦٫٠٧٥ - - )١٠ – ٨متعثرة (الدرجات بین 

     
 ١٫٧٣٩٫٢٩١ ١٠٦٫٠٧٥ ١٦١٫٠٨٥ ١٫٤٧٢٫١٣١ األفراد  –إجمالي اإلجارة 

     
 ١٫٧٣٩٫٨٥٧ ١٠٦٫٦٤١ ١٦١٫٠٨٥ ١٫٤٧٢٫١٣١ إجمالي اإلجارة  

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

     
 ١٫٦٨٤٫٣٣٩ ٦٧٫٥٣٩ ١٤٥٫٧٠١ ١٫٤٧١٫٠٩٩ إجمالي القیمة الدفتریة

     

 
  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٨٠ 

 
 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ٣٨

 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  ٣-٣٨

 

 ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١

 ١المرحلة 
االئتمان خسائر 

  ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

لم تتعرض  -لألداة   
النخفاض ائتماني  

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

تعرضت   –لألداة  
النخفاض ائتماني  

 اإلجمالي    في القیمة
 ألف درھم ألف درھم درھمألف  ألف درھم 
     

     االستثمارات في األوراق المالیة 
 ٣٫٢٦٤٫٠٨٥ - - ٣٫٢٦٤٫٠٨٥ )٧ – ١عاملة (الدرجات بین 

     
 ٣٫٢٦٤٫٠٨٥ - - ٣٫٢٦٤٫٠٨٥ إجمالي االستثمارات 

     
 - - - - مخصص االنخفاض في القیمة 

     
 ٣٫٢٦٤٫٠٨٥ - - ٣٫٢٦٤٫٠٨٥ إجمالي القیمة الدفتریة 

     

 

 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر 

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة   

لم تتعرض  -
النخفاض ائتماني 

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

تعرضت   –
النخفاض ائتماني 

 اإلجمالي    في القیمة
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

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

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

     
 - - - - مخصص االنخفاض في القیمة 

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

     

 
  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٨١ 

 
 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ٣٨

 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  ٣-٣٨

 
 إجمالي التعرض: في حركة الفیما یلي  

 

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 
  ١٢المتوقعة لمدة 

 شھر

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

لم تتعرض  -لألداة   
النخفاض ائتماني  

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

تعرضت   –لألداة  
النخفاض ائتماني  

 اإلجمالي    في القیمة
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

     ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
 ٤٠٤٫٣٤٥ - - ٤٠٤٫٣٤٥ ٢٠٢٢ینایر  ١الرصید كما في 

     
     

     التحویالت:
 ) ٢٠٢٫٩٢٧( - - ) ٢٠٢٫٩٢٧( تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة  

 ٨٥ - - ٨٥ موجودات مالیة جدیدة تم تولیدھا / شراؤھا
 )٢٫١٧٨( - - )٢٫١٧٨( تم إیقاف االعتراف بھا موجودات مالیة 

     
 ١٩٩٫٣٢٥ - - ١٩٩٫٣٢٥ ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١الرصید كما في 

     

 

 

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر 

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة   

لم تتعرض  -
النخفاض ائتماني 

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

تعرضت   –
النخفاض ائتماني 

 اإلجمالي    في القیمة
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

     وأرصدة مستحقة من البنوكودائع 
 ٤٥٠٫٧٦١ - - ٤٥٠٫٧٦١ ٢٠٢١ینایر  ١الرصید كما في 

     
     

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

 - - - - موجودات مالیة جدیدة تم تولیدھا / شراؤھا
 ) ٣٫٢٢٤( - - ) ٣٫٢٢٤( تم إیقاف االعتراف بھا موجودات مالیة 

     
 ٤٠٤٫٣٤٥ - - ٤٠٤٫٣٤٥ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١الرصید كما في 

     

 
  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٨٢ 

 
 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ٣٨

 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  ٣-٣٨

 

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 
  ١٢المتوقعة لمدة 

 شھر

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

لم تتعرض  -لألداة   
النخفاض ائتماني  

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

تعرضت   –لألداة  
النخفاض ائتماني  

 اإلجمالي    في القیمة
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

     الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 
 ٦٫١٣٣٫٢٥٦ ٤٤٫١١٦ ٩٠٫٧٠١ ٥٫٩٩٨٫٤٣٩ ٢٠٢٢ینایر  ١الرصید كما في 

     
     

     التحویالت:
 - - ٤٦٫٨٠٧ )٤٦٫٨٠٧( ٢إلى المرحلة  ١تحویل من المرحلة 
 - ١٣٫٤٣٢ - )١٣٫٤٣٢(   ٣إلى المرحلة  ١تحویل من المرحلة 

 - - )٤٤٫٤٩٥( ٤٤٫٤٩٥ ١إلى المرحلة  ٢المرحلة تحویل من 
 - ٢٫٣٧٣ )٢٫٣٧٣( - ٣إلى المرحلة  ٢تحویل من المرحلة 
 - )١٫٧٦١( ١٫٧٦١ - ٢إلى المرحلة  ٣تحویل من المرحلة 

 ) ١٫٤٦٩٫٤٠٤( ٢٥٫٧٩٥ )١٥٫٢٥٤( ) ١٫٤٧٩٫٩٤٥( تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 
 ٧٩٦٫٣٤٨ )٧٤٧( )١١٫١٢٤( ٨٠٨٫٢١٩ إنشاؤھا/ شراؤھا موجودات مالیة جدیدة تم 

 ٨٨٥٫٧٩٧ - ٥٫٦٣٠ ٨٨٠٫١٦٧ تم إیقاف االعتراف بھا موجودات مالیة 
 )٧٠٫٥٨٩( )٦٧٫٤٠٣( - )٣٫١٨٦( مشطوبات وتعدیالت أخرى 

     
 ٦٫٢٧٥٫٤٠٨ ١٥٫٨٠٥ ٧١٫٦٥٣ ٦٫١٨٧٫٩٥٠ ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١الرصید كما في 

     

 

 

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر 

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة   

لم تتعرض  -
النخفاض ائتماني 

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

تعرضت   –
النخفاض ائتماني 

 اإلجمالي    في القیمة
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف  
     

     الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  
 ٦٫٨١٩٫٩٥١ ٦٧٫٩٥٣ ١٤٢٫٥٨٨ ٦٫٦٠٩٫٤١٠ ٢٠٢١ینایر  ١الرصید كما في 

     
     

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

 ) ٤٣٨٫١٥٣( ٢٦٫٤٩٦ ) ٨٫٠٥٩( ) ٤٥٦٫٥٩٠( تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 
 ١٫١٩٣٫٥٤٣ ١٫٢٦١ ٢٫٧١٨ ١٫١٨٩٫٥٦٤ موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا 

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

     
 ٦٫١٣٣٫٢٥٦ ٤٤٫١١٦ ٩٠٫٧٠١ ٥٫٩٩٨٫٤٣٩ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١الرصید كما في 

     

 
  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٨٣ 

 
 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ٣٨

 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  ٣-٣٨

 

 

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 
  ١٢المتوقعة لمدة 

 شھر

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

لم تتعرض  -لألداة   
النخفاض ائتماني  

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

تعرضت   –لألداة  
النخفاض ائتماني  

 اإلجمالي    في القیمة
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

     اإلجارة 
 ١٫٧٣٩٫٨٥٧ ١٠٦٫٦٤١ ١٦١٫٠٨٥ ١٫٤٧٢٫١٣١ ٢٠٢٢ینایر  ١الرصید كما في 

     
     

     التحویالت:
 - - ١٧٫٧٨٢ )١٧٫٧٨٢( ٢إلى المرحلة  ١تحویل من المرحلة 
 - ٢٫٣٢٤ - )٢٫٣٢٤(   ٣إلى المرحلة  ١تحویل من المرحلة 
 - - )٢٨٫٦٣٥( ٢٨٫٦٣٥ ١إلى المرحلة  ٢تحویل من المرحلة 
 - ٢١٫٧٧١ )٢١٫٧٧١( - ٣إلى المرحلة  ٢تحویل من المرحلة 
 - )١٣٫٦٢٠( ١٣٫٦٢٠ - ٢إلى المرحلة  ٣تحویل من المرحلة 

 )٩٤٫٣٧٥( )١٫٤٣٨( )٧٫٨٠٢( )٨٥٫١٣٥( تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 
 ) ١٨٦٫٠٣١( )١٨٫١٣٧( )٢٢٫٢٧٤( ) ١٤٥٫٦٢٠( موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا 

 ١٠٠٫٠٣٧ - ١٩٫١٣٦ ٨٠٫٩٠١ تم إیقاف االعتراف بھا موجودات مالیة 
 )٣٣٫٤٣٠( )٢٥٫٩٠٣( )٧٫٥٢٧( - مشطوبات وتعدیالت أخرى 

     
 ١٫٥٢٦٫٠٥٨ ٧١٫٦٣٨ ١٢٣٫٦١٤ ١٫٣٣٠٫٨٠٦ ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١الرصید كما في 

     

 

 

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر 

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة   

لم تتعرض  -
النخفاض ائتماني 

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

تعرضت   –
النخفاض ائتماني 

 اإلجمالي    في القیمة
 ألف درھم  درھم ألف  ألف درھم  ألف درھم  
     

     اإلجارة 
 ٢٫١٥٨٫٧٣٣ ١٨٨٫٧٤٥ ١٧٧٫١٢٤ ١٫٧٩٢٫٨٦٤ ٢٠٢١ینایر  ١الرصید كما في 

     
     

     التحویالت: 
 - - ٣٨٫٧٣٧ ) ٣٨٫٧٣٧( ٢إلى المرحلة  ١تحویل من المرحلة 
 - ٥٫١٣١ - ) ٥٫١٣١(   ٣إلى المرحلة  ١تحویل من المرحلة 
 - - ) ٣٩٫١٠٧( ٣٩٫١٠٧ ١إلى المرحلة  ٢تحویل من المرحلة 
 - ١٩٫٤٢٨ ) ١٩٫٤٢٨( - ٣إلى المرحلة  ٢تحویل من المرحلة 
 - ) ٣٠٫٣٥٢( ٣٠٫٣٥٢ - ٢إلى المرحلة  ٣تحویل من المرحلة 

 ) ١١٦٫٠٦٣( ) ٢٫٩٢٧( ) ٩٫٧١٢( ) ١٠٣٫٤٢٤( تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 
 ٧٧٫٢٨٩ - ٦٫٦٦٤ ٧٠٫٦٢٥ موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا 

 ) ٣٤٨٫٩٢١( ) ٤٢٫٢٠٣( ) ٢٣٫٥٤٥( ) ٢٨٣٫١٧٣( تم إیقاف االعتراف بھا موجودات مالیة 
 ) ٣١٫١٨١( ) ٣١٫١٨١( - - مشطوبات وتعدیالت أخرى 

     
 ١٫٧٣٩٫٨٥٧ ١٠٦٫٦٤١ ١٦١٫٠٨٥ ١٫٤٧٢٫١٣١ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١الرصید كما في 

     

 
  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٨٤ 

 
 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ٣٨

 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  ٣-٣٨

 

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 
  ١٢المتوقعة لمدة 

 شھر

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

لم تتعرض  -لألداة   
النخفاض ائتماني  

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

تعرضت   –لألداة  
النخفاض ائتماني  

 اإلجمالي    في القیمة
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

     االستثمارات في األوراق المالیة  
 ٣٫٣٥٧٫٩٨٠ - - ٣٫٣٥٧٫٩٨٠ ٢٠٢٢ینایر  ١الرصید كما في 

     
     التحویالت:

 ) ٢١٥٫٦٢٨( - - ) ٢١٥٫٦٢٨( تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 
 ٧٧٣٫٢٣٨ - - ٧٧٣٫٢٣٨ موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا 

 ) ٦٥١٫٥٠٥( - - ) ٦٥١٫٥٠٥( تم إیقاف االعتراف بھا موجودات مالیة 
     

 ٣٫٢٦٤٫٠٨٥ - - ٣٫٢٦٤٫٠٨٥ ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١الرصید كما في 
     

 

 

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر 

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة   

لم تتعرض  -
النخفاض ائتماني 

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

تعرضت   –
النخفاض ائتماني 

 اإلجمالي    في القیمة
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

     االستثمارات في األوراق المالیة  
 ٣٫٠٥٨٫١٦٦ - - ٣٫٠٥٨٫١٦٦ ٢٠٢١ینایر  ١الرصید كما في 

     
     التحویالت: 

 ) ١٥٥٫٤٢٧( - - ) ١٥٥٫٤٢٧( تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 
 ٥٥١٫٠٥٨ - - ٥٥١٫٠٥٨ موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا 

 ) ٩٥٫٨١٧( - - ) ٩٥٫٨١٧( تم إیقاف االعتراف بھا موجودات مالیة 
     

 ٣٫٣٥٧٫٩٨٠ - - ٣٫٣٥٧٫٩٨٠ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١الرصید كما في 
     

 
 

 
 
 
 



ف الهالل ش.م.ع.   م
انات  ل ال احات ح ةإ ح ة ال ال  ال

 ٢٠٢٢د  ٣١

٨٥ 

 
 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ٣٨

 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  ٣-٣٨

 
 إن الحركة في مخصصات االنخفاض في القیمة ھي كما یلي: 

 
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١ 

 

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 
  ١٢المتوقعة لمدة 

 شھر

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع لألداة   

لم تتعرض   -
النخفاض ائتماني 

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع لألداة 

تعرضت النخفاض   – 
 اإلجمالي   ائتماني في القیمة 

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر 

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة   

لم تتعرض   -
النخفاض ائتماني في  

 القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

تعرضت   – 
النخفاض ائتماني في  

 اإلجمالي    القیمة 
 ألف درھم  ألف درھم  لف درھم أ ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

         الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك، صافي
 ٣٣١ - - ٣٣١ ١١٥ - - ١١٥ في بدایة السنة 

 خالل السنة،   رصدھامخصصات االنخفاض في القیمة التي تم  
 صافي   

)٢١٦( - - )٢١٦( ) ٥٥( - - ) ٥٥( 

 - - - - ) ٦( - - ) ٦( مشطوبات، استرداد مبالغ وأخرى 
         

 ١١٥ - - ١١٥ ٥٤ - - ٥٤ في نھایة السنة  
         

 
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١ 

 

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 
  ١٢المتوقعة لمدة 

 شھر

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع لألداة   

لم تتعرض   -
النخفاض ائتماني 

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع لألداة 

تعرضت النخفاض   – 
 اإلجمالي   ائتماني في القیمة 

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر 

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة   

لم تتعرض   -
النخفاض ائتماني في  

 القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

تعرضت   – 
النخفاض ائتماني في  

 اإلجمالي    القیمة 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

         الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 
 ١٥٩٫٠٧٦ ٢٤٫٧١٧ ٨٫٦٨٨ ١٢٥٫٦٧١ ١٦٣٫٧٠٠ ٣٥٫٤٢٢ ٩٫٧٠٩ ١١٨٫٥٦٩ السنة في بدایة  

 ٥٦٫٨٠٨ ٥٤٫٥٩٣ ١٫٣٠٨ ٩٠٧ ٤٥٫٢٣٠ ٤١٫٨٠٣ ) ١٫٣٠٤( ٤٫٧٣١ خالل السنة  رصدھامخصصات االنخفاض في القیمة التي تم  
 )٤٣٫٩٢٥( )٤٣٫٨٨٨( )١٥( )٢٢( ) ٦٣٫٦٣٠( ) ٦٣٫٦٢٠( - ) ١٠( مشطوبات، استرداد مبالغ وأخرى 

 )٨٫٢٥٩( - )٢٧٢( )٧٫٩٨٧( ) ٦٫٩٢٦( - ) ٢٣٩( ) ٦٫٦٨٧( عكس من إعادة التفاوض بشأن تمویالت 
         

 ١٦٣٫٧٠٠ ٣٥٫٤٢٢ ٩٫٧٠٩ ١١٨٫٥٦٩ ١٣٨٫٣٧٤ ١٣٫٦٠٥ ٨٫١٦٦ ١١٦٫٦٠٣ في نھایة السنة  
         



ف الهالل ش.م.ع.   م
انات  ل ال احات ح ةإ ح ة ال ال  ال

 ٢٠٢٢د  ٣١

٨٦ 

 
 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ٣٨

 
 (تابع) االئتمان  إدارة مخاطر ٣-٣٨

 
 إن الحركة في مخصصات االنخفاض في القیمة ھي كما یلي: 

 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١ 

 

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 
  ١٢المتوقعة لمدة 

 شھر

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع لألداة   

لم تتعرض   -
النخفاض ائتماني 

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع لألداة 

تعرضت النخفاض   – 
 اإلجمالي   ائتماني في القیمة 

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر 

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة   

لم تتعرض   -
النخفاض ائتماني في  

 القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

تعرضت   – 
النخفاض ائتماني في  

 اإلجمالي    القیمة 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

         اإلجارة 
 ٦٢٫٦٨٧ ٤٧٫١٦٨ ١٠٫١٢٢ ٥٫٣٩٧ ٥٥٫٥١٨ ٣٩٫١٠٢ ١٥٫٣٨٤ ١٫٠٣٢ في بدایة السنة 

 خالل السنة،   رصدھامخصصات االنخفاض في القیمة التي تم  
 ٢٤٫٠١٢ ٢٣٫١١٥ ٥٫٢٦٢ )٤٫٣٦٥( ٥٫٥٦٩ ٨٫٨٤٢ ) ٣٫٠٠٦( ) ٢٦٧( صافي   

 )٣١٫١٨١( )٣١٫١٨١( - - ) ٢٢٫٣١٤( ) ٢٢٫١٠٣( ) ٢١١( - مشطوبات، استرداد مبالغ وأخرى 
         

 ٥٥٫٥١٨ ٣٩٫١٠٢ ١٥٫٣٨٤ ١٫٠٣٢ ٣٨٫٧٧٣ ٢٥٫٨٤١ ١٢٫١٦٧ ٧٦٥ في نھایة السنة  
         

 
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١ 

 

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 
  ١٢المتوقعة لمدة 

 شھر

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع لألداة   

لم تتعرض   -
النخفاض ائتماني 

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع لألداة 

تعرضت النخفاض   – 
 اإلجمالي   ائتماني في القیمة 

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر 

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة   

لم تتعرض   -
النخفاض ائتماني في  

 القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

تعرضت   – 
النخفاض ائتماني في  

 اإلجمالي    القیمة 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

         االستثمارات في األوراق المالیة 
 ٢٫٩٨١ - - ٢٫٩٨١ ١٫٧١٤ - - ١٫٧١٤ في بدایة السنة 

 خالل السنة،   رصدھامخصصات االنخفاض في القیمة التي تم  
 )١٫٢٦٧( - - )١٫٢٦٧( ٨٥٦ - - ٨٥٦ صافي   

 - - - - - - - - مشطوبات، استرداد مبالغ وأخرى 
         

 ١٫٧١٤ - - ١٫٧١٤ ٢٫٥٧٠ - - ٢٫٥٧٠ في نھایة السنة  
         

 



ف الهالل ش.م.ع.   م
انات  ل ال احات ح ةإ ح ة ال ال  ال

 ٢٠٢٢د  ٣١

٨٧ 

 
 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ٣٨

 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  ٣-٣٨
 

 إن الحركة في مخصصات االنخفاض في القیمة ھي كما یلي: 
 

 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١ 

 

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 
  ١٢المتوقعة لمدة 

 شھر

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع لألداة   

لم تتعرض   -
النخفاض ائتماني 

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع لألداة 

تعرضت النخفاض   – 
 اإلجمالي   ائتماني في القیمة 

 ١المرحلة 
االئتمان خسائر 

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر 

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة   

لم تتعرض   -
النخفاض ائتماني في  

 القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

تعرضت   – 
النخفاض ائتماني في  

 اإلجمالي    القیمة 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف  ألف درھم  
         

         المطلوبات األخرى 
 ١٠٫٤٩٥ ٨٫٣٥٠ ١٫٦٧١ ٤٧٤ ٤٩ - ١٢ ٣٧ في بدایة السنة 

 )٣٤٧( - ١٢ )٣٥٩( ) ٢٥( - ) ١٢( ) ١٣( خالل السنة  رصدھامخصصات االنخفاض في القیمة التي تم  
 )١٠٫٠٩٩( )٨٫٣٥٠( )١٫٦٧١( )٧٨( - - - - مبالغ وأخرى مشطوبات، استرداد 

         
 ٤٩ - ١٢ ٣٧ ٢٤ - - ٢٤ في نھایة السنة  

         

 
 ألف درھم).   ٤٩: ٢٠٢١ألف درھم ( ٢٤، بلغت قیمة التعرضات غیر الممولة ما قیمتھ ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  
  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٨٨ 

 
 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ٣٨

 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  ٣-٣٨

 
 إن الحركة في مخصصات االنخفاض في القیمة ھي كما یلي: 

 

 

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 
  ١٢المتوقعة لمدة 

 شھر

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

لم تتعرض  -لألداة   
النخفاض ائتماني  

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

تعرضت   –لألداة  
النخفاض ائتماني  

 اإلجمالي    في القیمة
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

     الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك
 ١١٥ - - ١١٥ ٢٠٢٢ینایر  ١الرصید كما في 

     
     

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

 - - - - موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا 
 - - - - تم إیقاف االعتراف بھا موجودات مالیة 

     
 )٥٥( - - )٥٥( صافي المحرر للسنة

     
 )٦( - - )٦( مشطوبات وتعدیالت أخرى 

     
 ٥٤ - - ٥٤ ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١الرصید كما في 

     

 

 

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر 

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة   

لم تتعرض  -
النخفاض ائتماني 

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع لألداة  

تعرضت   –
النخفاض ائتماني 

 اإلجمالي    في القیمة
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

     الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك 
 ٣٣١ - - ٣٣١ ٢٠٢١ینایر  ١الرصید كما في 

     
     

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

 ١٢ - - ١٢ موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا 
 )٨( - - )٨( تم إیقاف االعتراف بھا موجودات مالیة 

     
 ) ٢١٦( - - ) ٢١٦( صافي المحرر للسنة

     
 - - - - مشطوبات وتعدیالت أخرى 

     
 ١١٥ - - ١١٥ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١الرصید كما في 

     

 
  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٨٩ 

 
 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ٣٨

 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  ٣-٣٨

 

 

 ١المرحلة 
خسائر االئتمان 
  ١٢المتوقعة لمدة 

 شھر

 ٢المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

لم تتعرض  -لألداة   
النخفاض ائتماني  

 في القیمة 

 ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

تعرضت   –لألداة  
النخفاض ائتماني  

 اإلجمالي    في القیمة
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

     الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 
 ١٦٣٫٧٠٠ ٣٥٫٤٢٢ ٩٫٧٠٩ ١١٨٫٥٦٩ ٢٠٢٢ینایر  ١الرصید كما في 

     
     

     التحویالت:
 - - ٥٧٣ )٥٧٣( ٢إلى المرحلة  ١تحویل من المرحلة 
 - ١٥٠ - )١٥٠(   ٣إلى المرحلة  ١تحویل من المرحلة 
 - - )٣٫٠٠٠( ٣٫٠٠٠ ١المرحلة إلى  ٢تحویل من المرحلة 
 - ٣١١ )٣١١( - ٣إلى المرحلة  ٢تحویل من المرحلة 
 - )٨٨١( ٨٨١ - ٢إلى المرحلة  ٣تحویل من المرحلة 

 ٣٨٫٤٩٩ ٤١٫٤٨٥ ٨٦٩ )٣٫٨٥٥( تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 
 ١٣٫٢٨٣ ١٫٣٥٤ ٧٦٤ ١١٫١٦٥ مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا موجودات 

 )٦٫٥٥٢( )٦١٦( )١٫٠٨٠( )٤٫٨٥٦( تم إیقاف االعتراف بھا موجودات مالیة 
     

 ٤٥٫٢٣٠ ٤١٫٨٠٣ )١٫٣٠٤( ٤٫٧٣١ إجمالي المحمل للسنة
     

 )٤٩٫٦٨٢( )٤٩٫٦٨٢( - - المبالغ المستردة 
 )٤٫٤٥٢( )٧٫٨٧٩( )١٫٣٠٤( ٤٫٧٣١ صافي المحمل للسنة

     
 )٦٫٩٢٦( - )٢٣٩( )٦٫٦٨٧( تمویالتعكس من إعادة التفاوض بشأن 

 )٦٣٫٦٣٠( )٦٣٫٦٢٠( - )١٠( مشطوبات وتعدیالت أخرى 
     

 ١٣٨٫٣٧٤ ١٣٫٦٠٥ ٨٫١٦٦ ١١٦٫٦٠٣ ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١الرصید كما في 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٩٠ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٣٨

 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  ٣-٣٨

 

 ١المرحلة 
خسارة االئتمان  

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر 

 ٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع 

لم تتعرض   -لألداة
  النخفاض ائتماني

 ٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع 

تعرضت   –لألداة
 اإلجمالي  ائتماني  النخفاض

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

     الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  
 ١٥٩٫٠٧٦ ٢٤٫٧١٧ ٨٫٦٨٨ ١٢٥٫٦٧١ ٢٠٢١ینایر  ١الرصید كما في 

     
     

     التحویالت: 
 - - ٧٥٧ ) ٧٥٧( ٢إلى المرحلة  ١تحویل من المرحلة 
  ١٥٧ - ) ١٥٧(   ٣إلى المرحلة  ١تحویل من المرحلة 
 - - ) ٤٩١( ٤٩١ ١إلى المرحلة  ٢تحویل من المرحلة 
 - ٢٤٧ ) ٢٤٧( - ٣إلى المرحلة  ٢تحویل من المرحلة 
 - ) ٧٢٣( ٧٢٣ - ٢إلى المرحلة  ٣تحویل من المرحلة 

 ٦١٫٢٠٠ ٥٨٫٣٨٤ ٢٫٦٣٧ ١٧٩ أخرى ضمن نفس المرحلة  حركات
 ٩٫٠٤٦ ١٫١٢٧ ٢٦٣ ٧٫٦٥٦ موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا 

 ) ١٣٫٤٣٨( ) ٤٫٥٩٩( ) ٢٫٣٣٤( ) ٦٫٥٠٥( تم إیقاف االعتراف بھا موجودات مالیة 
     

 ٥٦٫٨٠٨ ٥٤٫٥٩٣ ١٫٣٠٨ ٩٠٧ إجمالي المبلغ المحمل للسنة  
     

 ) ٦٣٫٢٣٤( ) ٦٣٫٢٣٤( - -   تاالستردادا 
 ) ٦٫٤٢٦( ) ٨٫٦٤١( ١٫٣٠٨ ٩٠٧ المحمل للسنةصافي المبلغ  

     
 ) ٨٫٢٥٩( - ) ٢٧٢( ) ٧٫٩٨٧( عكس التمویالت الُمعاد التفاوض علیھا

 ) ٤٣٫٩٢٥( ) ٤٣٫٨٨٨( ) ١٥( ) ٢٢( مشطوبات وتعدیالت أخرى 
     

 ١٦٣٫٧٠٠ ٣٥٫٤٢٢ ٩٫٧٠٩ ١١٨٫٥٦٩ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١الرصید كما في 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٩١ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٣٨

 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  ٣-٣٨

 

 ١المرحلة 
خسارة االئتمان 

  ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر

 ٢المرحلة 
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

لم تتعرض   –  لألداة
   النخفاض ائتماني

 ٣المرحلة 
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

تعرضت  – لألداة
 اإلجمالي  ائتماني   النخفاض

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     اإلجارة 

 ٥٥٫٥١٨ ٣٩٫١٠٢ ١٥٫٣٨٤ ١٫٠٣٢ ٢٠٢٢ینایر  ١الرصید كما في 
     
     

     التحویالت:
 - - ١٣ )١٣( ٢المرحلة إلى  ١تحویل من المرحلة 
 - - - -   ٣إلى المرحلة  ١تحویل من المرحلة 
 - - )٣٣٦( ٣٣٦ ١إلى المرحلة  ٢تحویل من المرحلة 
 - ٣٫٣١٥ )٣٫٣١٥( - ٣إلى المرحلة  ٢تحویل من المرحلة 
 - )٤٫٠٦٠( ٤٫٠٦٠ - ٢إلى المرحلة  ٣تحویل من المرحلة 

 ٥٫٦٢٨ ١٤٫٠٦١ )٧٫٨٩٧( )٥٣٦( أخرى ضمن نفس المرحلة  حركات
 ٥٫٩٥٧ - ٥٫٨٩٣ ٦٤ موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا 

 )٦٫٠١٦( )٤٫٤٧٤( )١٫٤٢٤( )١١٨( تم إیقاف االعتراف بھا موجودات مالیة 
     

 ٥٫٥٦٩ ٨٫٨٤٢ )٣٫٠٠٦( )٢٦٧( إجمالي المبلغ المحمل / (المحرر) للسنة 
     

     
 ٥٫٥٦٩ ٨٫٨٤٢ )٣٫٠٠٦( )٢٦٧( صافي المبلغ المحمل / (المحرر) للسنة 

     
 )٢٢٫٣١٤( )٢٢٫١٠٣( )٢١١( - مشطوبات وتعدیالت أخرى 

     
 ٣٨٫٧٧٣ ٢٥٫٨٤١ ١٢٫١٦٧ ٧٦٥ ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١الرصید كما في 

     

 

 

 ١المرحلة 
خسارة االئتمان  

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر 

 ٢المرحلة 
االئتمان  خسارة 

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع 

لم تتعرض   –لألداة
  النخفاض ائتماني

 ٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع 

تعرضت   –لألداة
 اإلجمالي  ائتماني  النخفاض

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     اإلجارة 

 ٦٢٫٦٨٧ ٤٧٫١٦٨ ١٠٫١٢٢ ٥٫٣٩٧ ٢٠٢١ینایر  ١الرصید كما في 
     
     

     التحویالت: 
 - - ١١٧ ) ١١٧( ٢إلى المرحلة  ١تحویل من المرحلة 
 - ١٦ - ) ١٦(   ٣إلى المرحلة  ١تحویل من المرحلة 
 - - ) ٣٤٥( ٣٤٥ ١إلى المرحلة  ٢تحویل من المرحلة 
 - ١٫٢٨٤ ) ١٫٢٨٤( - ٣إلى المرحلة  ٢تحویل من المرحلة 
 - ) ٢٫٥٢٩( ٢٫٥٢٩ - ٢إلى المرحلة  ٣تحویل من المرحلة 

 ٣٠٫٨٤٥ ٣٠٫٥٠٩ ٤٫١١٠ ) ٣٫٧٧٤( أخرى ضمن نفس المرحلة  حركات
 ١٫٢٦٨ ٦ ١٫٢٠٧ ٥٥ موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا 

 ) ٨٫١٠١( ) ٦٫١٧١( ) ١٫٠٧٢( ) ٨٥٨( تم إیقاف االعتراف بھا موجودات مالیة 
     

 ٢٤٫٠١٢ ٢٣٫١١٥ ٥٫٢٦٢ ) ٤٫٣٦٥( إجمالي المبلغ المحمل / (المحرر) للسنة 
     

     
 ٢٤٫٠١٢ ٢٣٫١١٥ ٥٫٢٦٢ ) ٤٫٣٦٥( صافي المبلغ المحمل / (المحرر) للسنة 

     
 ) ٣١٫١٨١( ) ٣١٫١٨١( - - مشطوبات وتعدیالت أخرى 

     
 ٥٥٫٥١٨ ٣٩٫١٠٢ ١٥٫٣٨٤ ١٫٠٣٢ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١الرصید كما في 

     

 
  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٩٢ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٣٨

 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  ٣-٣٨

 

 ١المرحلة 
خسارة االئتمان 

  ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر

 ٢المرحلة 
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

لم تتعرض   –  لألداة
   النخفاض ائتماني

 ٣المرحلة 
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

تعرضت  – لألداة
 اإلجمالي  ائتماني   النخفاض

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

     االستثمارات في األوراق المالیة  
 ١٫٧١٤ - - ١٫٧١٤ ٢٠٢٢ینایر  ١الرصید كما في 

     
     التحویالت:

 ٤٣٥ - - ٤٣٥ أخرى ضمن نفس المرحلة  حركات
 ٤٨٢ - - ٤٨٢ موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا 

 )٦١( - - )٦١( تم إیقاف االعتراف بھا موجودات مالیة 
     

 ٨٥٦ - - ٨٥٦ صافي المبلغ المحمل للسنة
     

 ٢٫٥٧٠ - - ٢٫٥٧٠ ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١الرصید كما في 
     

 

 

 ١المرحلة 
خسارة االئتمان  

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر 

 ٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع 

لم تتعرض   -لألداة
  النخفاض ائتماني

 ٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع 

تعرضت   –لألداة
 اإلجمالي  ائتماني  النخفاض

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

     االستثمارات في األوراق المالیة  
 ٢٫٩٨١ - - ٢٫٩٨١ ٢٠٢١ینایر  ١الرصید كما في 

     
     التحویالت: 

 ) ١٫٥٠٧( - - ) ١٫٥٠٧( أخرى ضمن نفس المرحلة  حركات
 ٢٤٨ - - ٢٤٨ موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا 

 )٨( - - )٨( االعتراف بھا تم إیقاف موجودات مالیة 
     

 ) ١٫٢٦٧(   ) ١٫٢٦٧( صافي المبلغ المحرر للسنة
     

 ١٫٧١٤ - - ١٫٧١٤ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١الرصید كما في 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٩٣ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٣٨

 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  ٣-٣٨

 

 ١المرحلة 
خسارة االئتمان 

  ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر

 ٢المرحلة 
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

لم تتعرض   –  لألداة
   النخفاض ائتماني

 ٣المرحلة 
خسارة االئتمان 

المتوقعة على مدى 
العمر المتوقع 

تعرضت  – لألداة
 اإلجمالي  ائتماني   النخفاض

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

     المطلوبات األخرى 
 ٤٩ - ١٢ ٣٧ ٢٠٢٢ینایر  ١الرصید كما في 

     
     

     التحویالت:
 - - - - ٢إلى المرحلة  ١تحویل من المرحلة 
 - - )١٢( ١٢ ١إلى المرحلة  ٢تحویل من المرحلة 

 )٢٧( - - )٢٧( أخرى ضمن نفس المرحلة  حركات
 ٢ - - ٢ إنشاؤھا/ شراؤھا مالیة جدیدة تم موجودات 

 - - - - تم إیقاف االعتراف بھا موجودات مالیة 
     

 )٢٥( - )١٢( )١٣( المحرر للسنة  المبلغ صافي
     

 - - - - مشطوبات وتعدیالت أخرى 
     

 ٢٤ - - ٢٤ ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١الرصید كما في 
     

 

 

 ١المرحلة 
خسارة االئتمان  

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شھر 

 ٢المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
  العمر المتوقع لألداة

لم تتعرض   –
  النخفاض ائتماني

 ٣المرحلة 
خسارة االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر المتوقع 

تعرضت   –لألداة
 اإلجمالي  ائتماني  النخفاض

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

     األخرى المطلوبات 
 ١٠٫٤٩٥ ٨٫٣٥٠ ١٫٦٧١ ٤٧٤ ٢٠٢١ینایر  ١الرصید كما في 

     
     

     التحویالت: 
 - - ٣٣ ) ٣٣( ٢إلى المرحلة  ١تحویل من المرحلة 

 ) ٣٧( - ) ٢١( ) ١٦( تحركات أخرى ضمن نفس المرحلة 
 ١ - - ١ مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ شراؤھا موجودات 

 ) ٣١١( - - ) ٣٣١( تم إیقاف االعتراف بھا موجودات مالیة 
     

 ) ٣٤٧( - ١٢ ) ٣٥٩( (المحرر) / المحمل للسنة  المبلغ صافي
     

 ) ١٠٫٠٩٩( ) ٨٫٣٥٠( ) ١٫٦٧١( ) ٧٨( مشطوبات وتعدیالت أخرى 
     

 ٤٩ - ١٢ ٣٧ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١الرصید كما في 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٩٤ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٣٨

 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  ٣-٣٨
 

  احتیاطي االنخفاض في القیمة بموجب توجیھات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي 
من   ٩المعیار رقم  أصدر مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي مذكرة توجیھیة للبنوك وشركات التمویل بشأن تطبیق   

حیث تناول  CBUAE / BSD / 2019/458 عبر إشعار رقم  ٢٠١٩إبریل    ٣٠في    المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة
التطبیق و التي قد تواجھ عملیة  التحدیات  المعیار رقم  مختلف  التي تعتمد  العملیة على البنوك  المعاییر    ٩التأثیرات    ة الدولیمن 

التوجیھ، تكون المقارنة    ھذا  من   ٤- ٦إلعداد التقاریر المالیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ("التوجیھ"). عمالً بالفقرة رقم  
رقم   التعمیم  بموجب  والمحدد  العام  المخصص  المركزي   ٢٨/٢٠١٠بین  المتحدة  العربیة  اإلمارات  قبل مصرف   الصادر من 

 :إلعداد التقاریر المالیة كما یلي ةالدولیمن المعاییر  ٩المعیار رقم و
 

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 

   العام – القیمة احتیاطي االنخفاض في 
 الصادر من قبل ٢٠١٠/ ٢٨مخصصات عامة بموجب التعمیم رقم  

 ١١٩٫٦٢٨ ١٢٢٫٧٨٧ مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  
   ٩رقم  بموجب المعیار ٢والمرحلة   ١ناقصاً: مخصصات المرحلة  

 ) ١٤٦٫٥٧٢( ) ١٤٠٫٣٤٩( إلعداد التقاریر المالیة من المعاییر الدولیة   
   

 - - مخصص عام محول إلى احتیاطي االنخفاض في القیمة 
   

 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 

   المحدد – احتیاطي االنخفاض في القیمة 
 الصادر من قبل  ٢٨/٢٠١٠مخصصات محددة بموجب التعمیم رقم 

 ٧٤٫٥٢٤ ٣٩٫٤٤٦ مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  
 من المعاییر  ٩رقم  بموجب المعیار ٣ناقصاً: مخصصات المرحلة  

 ) ٧٤٫٥٢٤( ) ٣٩٫٤٤٦( إلعداد التقاریر المالیة الدولیة   
   

 - - المخصص المحدد المحول إلى احتیاطي االنخفاض في القیمة
   

 
إلعداد التقاریر المالیة قیمة   ةالدولیمن المعاییر  ٩رقم  التوجیھیة، عندما تتجاوز قیمة المخصصات بموجب المعیاروفقاً للمذكرة  

الصادر من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، ال یتوجب تحویل   ٢٨/٢٠١٠المخصصات بموجب التعمیم رقم  
 أي مبالغ إلى احتیاطي االنخفاض في القیمة. 

 
 الموجودات المالیة المعاد جدولتھا  
، حیث  للعمیلالتسھیالت التي تم إعادة التفاوض بشأنھا بسبب تدھور الوضع المالي    فيالموجودات المالیة المعاد جدولتھا    تتمثل 

 قامت المجموعة بتقدیم تنازالت لم تكن لتقدمھا في ظروف أخرى.
 

 شطب الموجودات المالیة 
معتمدة من قبل مجلس اإلدارة تغطي توقیت ومبلغ المخصصات والمبالغ المشطوبة لكافة المحافظ التمویلیة تم وضع سیاسات   

ھذه  . للمصرف و  السیاسات  تعكس  المركزي  المتحدة  العربیة  اإلمارات  وقواعد مصرف  المحاسبالتوجیھات  الدولیة  یمعاییر  ة 
 ویتم االلتزام بھا بصرامة. العملقطاع السوق و المتبعة في ممارساتالوأفضل   المتعارف علیھا

 
 
 
 
 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٩٥ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٣٨

 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  ٣-٣٨

 
 مخاطر التسویة 

  عجز مخاطر الخسارة الناتجة عن   فيمخاطر التسویة    تتمثل  .قد تؤدي أنشطة المجموعة إلى مخاطر في وقت تسویة المعامالت  
األوراق المالیة أو الموجودات األخرى كما تم االتفاق علیھ    تسلیم  أو   اً نقد  بالسداد الوفاء بالتزاماتھ الخاصة    عنالطرف المقابل  

 ً  غالباً ما تكون حاالت تأخیر في التسویة نادرة ویتم مراقبتھا وقیاسھا من قبل قسم إدارة المخاطر. .تعاقدیا
 

المعامالت، تقوم المجموعة بالحد من تلك المخاطر عن طریق إجراء التسویات من خالل وكیل تسویة / بالنسبة لبعض أنواع   
 مقاصة لضمان أن تتم تسویة المعاملة التجاریة فقط عندما یفي كال الطرفین بالتزامات التسویة التعاقدیة الخاصة بھما.

 
 الضمانات 

وكمصدر ثانوي للسداد في حالة عجز الطرف المقابل عن الوفاء بالتزامات یتم استخدام الضمانات للحد من مخاطر االئتمان،   
توضح سیاسات وإجراءات االئتمان أنواع الضمانات المقبولة، وكذلك العملیة التي یمكن بموجبھا أخذ األدوات    .السداد التعاقدیة

 اإلضافیة و/ أو أنواع الموجودات في االعتبار عند االعتماد. 
 

دوات للحد من مخاطر االئتمان مقابل الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي وتمویل اإلجارة واالستثمارات یتم االحتفاظ بأ
في شكل رھن عقاري والودائع النقدیة والضمانات. ال یتم عادةً االحتفاظ بضمانات مقابل ودائع الوكالة لدى البنوك والمؤسسات 

 . ٢٠٢١دیسمبر  ٣١أو   ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١الضمانات كما في ھذه االحتفاظ بلم یتم والمالیة األخرى، 
 

 . ، أیھما أقل كما في تاریخ التقاریر المالیةالعمالءالجدول أدناه قیمة الضمانات أو األرصدة القائمة لتمویالت  یوضح 
 

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 

    التي لم تتعرض النخفاض ائتماني العمالءمقابل تمویالت 
 ١٫٦٢٣٫٤٦٩ ١٫٤٥٦٫٧٨٤ ممتلكات 

 ١٫٣٨٨ ١٫٣٨٨ ھامش نقدي ورھن على الودائع 
   

 ١٫٦٢٤٫٨٥٧ ١٫٤٥٨٫١٧٢ 
 

  

   
   بشكل فردي  التي تعرضت النخفاض ائتماني العمالءمقابل تمویالت 

 ١٠٥٫٥١١ ٧١٫٤٧٦ ممتلكات 
   

 ١٠٥٫٥١١ ٧١٫٤٧٦ 
   

 ١٫٧٣٠٫٣٦٨ ١٫٥٢٩٫٦٤٨ اإلجمالي
 

  

 
 حسب نسبة التمویل إلى القیمة:  للعمالءیصنف الجدول التالي حاالت التعرض لمخاطر االئتمان من تمویل العقارات السكنیة  

 

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 

   نسبة التمویل إلى القیمة 
 ٦٢٤٫٣٣٨ ٥٨٣٫٨٢١ ٪ ٥٠أقل من  

 ٤٣١٫٨٧٥ ٤٤٢٫٩٢٣ ٪ ٧٠٪ إلى ٥١من 
 ٤٧٣٫٥٩٤ ٣٦٥٫١١٠ ٪ ٩٠٪ إلى ٧١من 
 ١٣٦٫١١٧ ٨٢٫٥٠٦ ٪ ١٠٠٪ إلى ٩١من 

 ٧٨٫٩٨٦ ٥٨٫٦٢٠ ٪ ١٠٠أكثر من 
   

 ١٫٧٤٤٫٩١٠ ١٫٥٣٢٫٩٨٠ اإلجمالي
   



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٩٦ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٣٨

 
 السوق مخاطر  ٤-٣٨

 

العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة تلك المخاطر التي تنشأ من تقلب القیمة  في  تتعرض المجموعة لمخاطر السوق التي تتمثل   
تنشأ مخاطر السوق من المراكز المفتوحة في معدالت الربح والعمالت األجنبیة    .ألداة مالیة نتیجة للتغیرات في أسعار السوق

ار السوق  وأدوات حقوق الملكیة والتي تتعرض لتحركات السوق العامة والخاصة والتغیرات في مستوى التقلب في معدالت أو أسع
 مثل معدالت الربح والھوامش ومعدالت صرف العمالت األجنبیة. 

 
إدارة المخاطر مسؤولیة إعداد   إلدارة مخاطر السوق على عاتق لجنة الموجودات والمطلوبات، ویتحمل قسم تقع المسؤولیة الكاملة 

واعتماد لجنة الموجودات والمطلوبات أو الجھة ذات سیاسات تفصیلیة إلدارة مخاطر السوق والسیولة (والتي تخضع لمراجعة  
 الصلة) باإلضافة إلى المراقبة الیومیة للوضع الفعلي مقابل الحدود الموضوعة. 

 
 إدارة مخاطر السوق  
إن فریق إدارة مخاطر الخزینة والسوق والسیولة مسؤول عن قیاس حاالت التعرض لمخاطر السوق كوظیفة رقابة مستقلة وفقاً   

 سات المعتمدة وقابلیة تحمل المخاطر.للسیا
 

الخزینة والسوق والسیولة بإدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق وإعداد تقاریر الرصد والرقابة    یقوم فریق إدارة مخاطر 
على الوضع الراھن للتعرضات مقابل الحدود الموضوعة، كما    الطالعھمالیومیة التي یتم نشرھا إلى جمیع أصحاب المصالح،  

 لتصحیحھا. مخالفات یتم اإلبالغ فوراً عن أي 
 

ة المصرفیة بصورة رئیسیة من أنشطة التمویل اإلسالمي واإلجارة واالستثمار في الصكوك المصنفة بالقیمة العادلة  تتألف المحفظ 
من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالتكلفة المطفأة والمعرضة لمخاطر معدالت الربح. ال تمتلك المجموعة أي تعرضات جوھریة  

 في المحفظة التجاریة. 
 

 بیةمخاطر العمالت األجن 
تتعرض المجموعة لتأثیرات التقلبات في معدالت صرف العمالت األجنبیة السائدة على مركزھا المالي وتدفقاتھا النقدیة، وتقوم  

لجنة الموجودات والمطلوبات بوضع حدود لمستوى التعرضات للعمالت األجنبیة وبصورة إجمالیة لكٍل من المراكز المالیة الیومیة  
 مراكز العمالت األجنبیة بصورة یومیة.وتقوم بمراقبة 

 
٪، مع بقاء كافة المتغیرات ٥في حال زادت أو نقصت معدالت الصرف بین مختلف العمالت األجنبیة والدرھم اإلماراتي بنسبة   

أساس متعلقة بصورة  التعرضات  إن  للمجموعة جوھریاً، حیث  الملكیة  النتائج وحقوق  على  التأثیر  یكون  لن  ثابتة،  یة األخرى 
بعمالت أجنبیة ذات أسعار صرف مثبتة أمام الدرھم اإلماراتي، ویشیر الجدول أدناه إلى مدى تعرض المجموعة لمخاطر العمالت 

 وتأثیرھا: 
 

 
 نسبة التغیر   ٪

 في المعدل 
 التأثیر على  
 صافي الربح

التأثیر على  
 حقوق الملكیة

 ألف درھم  ألف درھم   ٢٠٢٢دیسمبر   ٣١
    العملة 

 ) ٣٠٣( ) ٣٠٣( ٪٥ دوالر أمریكي 
 ٧ ٧ ٪٥ یورو 

 ١١٤ ١١٤ ٪٥ جنیھ إسترلیني
 ٣١٧ ٣١٧ ٪٥ أخرى 

 ٤٫٧٠٥ - ٪٥ التنج الكازاخستاني
    

    ٢٠٢١دیسمبر   ٣١
    العملة 

 ٦٫٣٢٧ ٦٫٣٢٧ ٪٥ دوالر أمریكي 
 ٧ ٧ ٪٥ یورو 

 ٨ ٨ ٪٥ جنیھ إسترلیني
 ٥٩ ٥٩ ٪٥ أخرى 
 ٥٫٠٠٦ - ٪٥ الكازاخستانيالتنج 

 

  

على   العمالءال تقوم المجموعة بالتداول في العمالت األجنبیة بصورة نشطة، ولكن تقوم بإدارة كافة طلبات    ،باإلضافة إلى ذلك
 أساس المعامالت المماثلة، وھذا من شأنھ أیضاً الحد من المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة. 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٩٧ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٣٨

 
 (تابع) مخاطر السوق  ٤-٣٨

 
 مخاطر معدالت الربح 
أنشطة التمویل اإلسالمي واإلجارة تنطبق مخاطر معدالت الربح في المحفظة المصرفیة على تعرض المجموعة للذمم المدینة من   

وكذلك االستثمارات في الصكوك المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالتكلفة المطفأة، ویتم التخفیف من حدة 
حساسیة  التعرض للمخاطر إلى المدى الذي یتم بموجبھ تمویل الموجودات ذات الحساسیة لمعدالت الربح وتغطیتھا بمطلوبات ذات  

لمعدالت الربح وذات استحقاقات/ إعادة تسعیر مماثلة ومتكررة، وعلى الرغم من ذلك فإن التمویل المتناسب ال یزید من الربحیة،  
الربح بشكل  الحساسیة لمعدل  المطلوبات ذات  الموجودات/  الفجوة بین إعادة تسعیر/ استحقاقات  المجموعة بقبول  ولذلك تقوم 

 الربحیة مع البقاء ضمن نطاق المخاطر المقبولة ومعاییرھا المحددة. انتقائي والتي تزید من
 

یتم دعم إدارة مخاطر معدالت الربح مقابل حدود فجوات معدالت الربح عبر مراقبة حساسیة موجودات ومطلوبات المجموعة  
اریوھات النموذجیة ارتفاعاً موازیاً  المالیة لسیناریوھات نموذجیة وغیر نموذجیة متعددة ومتعلقة بمعدالت الربح، وتتضمن السین

 نقطة أساس في منحنیات العائد على مدى أفقي متمثل باثني عشر شھراً مع االحتفاظ بمركز مالي ثابت.  ٢٥بمعدل 
 

 التأثیر على النتائج وحقوق الملكیة للمجموعة  
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم   ألف درھم 
   

    ١٫٩٤٣ ١١١ نقطة أساس   ٢٥ +التغیر في معدالت الربح بمقدار 
 

 تنشأ ھذه التعرضات نتیجة لعدم التوافق في إعادة تسعیر الموجودات والمطلوبات المبینة في جدول صافي المركز أدناه.   



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٩٨ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٣٨

 
 (تابع) مخاطر السوق  ٤-٣٨

 
 (تابع) مخاطر معدالت الربح  

 ھو كما یلي:  ٢٠٢٢دیسمبر  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 

        الموجودات
 ١٫١٦٨٫٥٦٤ ٨٤٢٫٩٥٦ - - - - ٣٢٥٫٦٠٨ المركزیة النقد واألرصدة لدى البنوك

 ١٩٩٫٢٧١ ٩٩٫٢١١ - - - - ١٠٠٫٠٦٠ الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك، صافي
 ٦٫١٣٧٫٠٣٤ ) ١٣٤٫٠٠٨( ٤٫٩٠٩٫٩١٧ ٤١٥٫٠٢٦ ٣٨٣٫٨١٣ ٢٢٠٫٦٧٩ ٣٤١٫٦٠٧ المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي الذمم 

 ١٫٤٨٧٫٢٨٥ )٤٣٫٠١٧( ١٨٠٫٧٧٤ ٧٣٫٧٩٥ ٣٧٫١٩٧ ٦٨٫٥٦٨ ١٫١٦٩٫٩٦٨ اإلجارة 
 ٣٫٤١٦٫٧٤٤ ١٥٢٫٦٥٩ ١٫٣٣٨٫١٠٧ ١٫٢١٩٫٢٩٠ - ٧٠٦٫٦٨٨ - االستثمارات في األوراق المالیة 

 ٣٦٫٧٨٦ - - - - ٣٫٤١٢ ٣٣٫٣٧٤ مشتقات األدوات المالیة إلسالمیة 
 ٦٤٫٨٩٤ ٦٤٫٨٩٤ - - - - - االستثمارات العقاریة 

 ٤٢١٫٨١٢ ٤٢١٫٨١٢ - - - - - الممتلكات والمعدات، صافي 
 ٥٠٫٤٦٢ ٥٠٫٤٦٢ - - - - - االستثمار في شركة زمیلة  
 ١٢٧٫٩٦٠ ١٢٧٫٩٦٠ - - - - - الموجودات غیر الملموسة

 ١٩٩٫٣٨٤ ١٩٩٫٣٨٤ - - - - - الموجودات األخرى 
        

 ١٣٫٣١٠٫١٩٦ ١٫٧٨٢٫٣١٣ ٦٫٤٢٨٫٧٩٨ ١٫٧٠٨٫١١١ ٤٢١٫٠١٠ ٩٩٩٫٣٤٧ ١٫٩٧٠٫٦١٧ إجمالي الموجودات
        

        المطلوبات 
 ٧٫٥٢٢٫٣٩١ ١٫٨٣٥٫٥٥٠ ١٣٫٣٠٨ ٢٧٫٥٨٠ ٧٣١٫٧٥٥ ٧٤٫٩٥١ ٤٫٨٣٩٫٢٤٧ العمالء الودائع من 

 ١٫٨٨٩٫٦١٩ ٢٥٫٥٧١ - - - - ١٫٨٦٤٫٠٤٨ ودائع الوكالة من البنوك
 ١٫٩١٥٫٦٩٧ - ٨١٫١٩٨ - ١٫٨٣٤٫٤٩٩ - - تمویل متوسط األجل 

 ٤٦ - - - - - ٤٦ مشتقات األدوات المالیة إلسالمیة 
 ٣٨١٫٤٧٤ ٣٨١٫٤٧٤ - - - - - المطلوبات األخرى 

        
 ١١٫٧٠٩٫٢٢٧ ٢٫٢٤٢٫٥٩٥ ٩٤٫٥٠٦ ٢٧٫٥٨٠ ٢٫٥٦٦٫٢٥٤ ٧٤٫٩٥١ ٦٫٧٠٣٫٣٤١ المطلوبات إجمالي 

        
 ٤٣٨٫٨٢٩ - - - - - ٤٣٨٫٨٢٩ إجمالي البنود خارج المیزانیة العمومیة 

        
 ٢٫٠٣٩٫٧٩٨ ) ٤٦٠٫٢٨٢( ٦٫٣٣٤٫٢٩٢ ١٫٦٨٠٫٥٣١ ) ٢٫١٤٥٫٢٤٤( ٩٢٤٫٣٩٦ ) ٤٫٢٩٣٫٨٩٥( صافي المركز

        
 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

٩٩ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٣٨

 
 (تابع) مخاطر السوق  ٤-٣٨

 
 (تابع) مخاطر معدالت الربح  
 كما یلي: ھو  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    أشھر ٣أقل من  
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

        الموجودات
 ١٫٣٦٥٫٣٧٠ ١٫٠٣٥٫٧٩١ - - - - ٣٢٩٫٥٧٩ المركزیة النقد واألرصدة لدى البنوك

 ٤٠٤٫٢٣٠ ١٠٣٫٨٢٥ - - - - ٣٠٠٫٤٠٥ الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك، صافي
 ٥٫٩٦٩٫٥٥٦ ) ١٦٣٫٦٦٤( ٥٫١٠٤٫٤٢٧ ٤٣٤٫٠٩٨ ١٦٢٫١٦٣ ١٩١٫٢٧٤ ٢٤١٫٢٥٨ الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 

 ١٫٦٨٤٫٣٣٩ ) ٦٢٫٧٥٨( ١٧٧٫٨٢٣ ٣٦٫٩٥٤ ٢٤٫٩٠٠ ٩٦٫٨٥٤ ١٫٤١٠٫٥٦٦ اإلجارة 
 ٣٫٣٦٧٫٢٧٠ ٩٫٢٩٠ ١٫٨٨٧٫٠٧٠ ١٫٣٤٧٫٩٨٢ - ١٢٢٫٩٢٨ - االستثمارات في األوراق المالیة 

 ٥٦٫٨٧٥ ٥٦٫٨٧٥ - - - - - االستثمارات العقاریة 
 ٥٤٥٫٨٨٩ ٥٤٥٫٨٨٩ - - - - - الممتلكات والمعدات، صافي 

 ٥٦٫٦٥٦ ٥٦٫٦٥٦ - - - - - االستثمار في شركة زمیلة  
 ١٧٤٫٩٦٠ ١٧٤٫٩٦٠ - - - - - الموجودات األخرى 

        
 ١٣٫٦٢٥٫١٤٥ ١٫٧٥٦٫٨٦٤ ٧٫١٦٩٫٣٢٠ ١٫٨١٩٫٠٣٤ ١٨٧٫٠٦٣ ٤١١٫٠٥٦ ٢٫٢٨١٫٨٠٨ إجمالي الموجودات

        
        المطلوبات 

 ٨٫٢٣٦٫٠٥٠ ٢٫٠٢٩٫٠٩٩ ١٢٫٤٦٨ ٢٧٣٫١٦٦ ١٤٢٫٣٦٥ ٣٧٫٤٢٢ ٥٫٧٤١٫٥٣٠ العمالء الودائع من 
 ١٫٢٧٤٫١٦٣ ٢٥٫٣٤٣ - - - - ١٫٢٤٨٫٨٢٠ الوكالة من البنوكودائع 

 ١٫٩١٨٫٠٤٥ - ٨٦٫٤٢٩ ١٫٨٣١٫٦١٦ - - - تمویل متوسط األجل 
 ٨١٫٨٨٩ - - - - - ٨١٫٨٨٩ مشتقات األدوات المالیة إلسالمیة 

 ٤٠٢٫٩٥٤ ٤٠٢٫٩٥٤ - - - - - المطلوبات األخرى 
        

 ١١٫٩١٣٫١٠١ ٢٫٤٥٧٫٣٩٦ ٩٨٫٨٩٧ ٢٫١٠٤٫٧٨٢ ١٤٢٫٣٦٥ ٣٧٫٤٢٢ ٧٫٠٧٢٫٢٣٩ إجمالي المطلوبات 
        

 ٥٩٦٫٣٦٥ - - - - - ٥٩٦٫٣٦٥ إجمالي البنود خارج المیزانیة العمومیة 
        

 ٢٫٣٠٨٫٤٠٩ ) ٧٠٠٫٥٣٢( ٧٫٠٧٠٫٤٢٣ ) ٢٨٥٫٧٤٨( ٤٤٫٦٩٨ ٣٧٣٫٦٣٤ ) ٤٫١٩٤٫٠٦٦( صافي المركز
        

 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

١٠٠ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٣٨
 

 مخاطر السیولة  ٥-٣٨
 

سیولة التمویل ھي مخاطر    إن مخاطر.  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  نظراً  السائدة  السوق  بأسعار  المالیة  الموجودات  بیع  على  المصرف 
   .ول الخصم من القیمة السوقیة في حالة التصفیة القسریة أو الطوعیة المصرف على قب

 
 إدارة مخاطر السیولة  
تتمثل طریقة المجموعة في إدارة السیولة بضمان احتفاظھا، قدر اإلمكان، بسیولة كافیة بصورة دائمة للوفاء بالتزاماتھا، في سیاق  

ة المجموعة، یضمن تخطیط التمویل الطارئ بالمجموعة أن مركز إدارة  األعمال االعتیادیة. كجزء من إدارة استراتیجیة سیول
السیولة (الخزینة) مجھز بشكل جید للحصول على مصادر التمویل الطارئ خالل فترات السوق الحرجة. تحتفظ المجموعة كذلك  

ق المالیة السائلة وقصیرة األجل  بمحفظة للموجودات السائلة قصیرة األجل، والتي تتألف بصورة أساسیة من استثمارات في األورا
وتسھیالت ما بین البنوك، لضمان االحتفاظ بسیولة كافیة داخل المجموعة ككل. یتم الوفاء بمتطلبات السیولة لوحدات األعمال  

اء  والشركات التابعة من خالل تمویل قصیر األجل من قسم الخزینة لتغطیة أي تقلبات قصیرة األجل، والتمویل طویل األجل للوف
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.
  

من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات أو الجھة المختصة.   یتم اعتمادھاولة للمراجعة الدوریة وتخضع كافة سیاسات وإجراءات السی
 تقاریر یومیة تغطي مركز السیولة.  إعدادیتم 

 
الجاریة وحسابات التوفیر وودائع الوكالة باعتبارھا المصادر الرئیسیة للتمویل. عادةً یكون    العمالءتعتمد المجموعة على حسابات   

تواریخ استحقاق قصیرة األجل ونسبة كبیرة منھا تكون مستحقة الدفع عند الطلب. تزید الطبیعة قصیرة األجل   العمالءلحسابات  
إدارة ھذه المخاطر بصورة فعالة من خالل االحتفاظ بأسعار تنافسیة  لھذه الودائع من مخاطر السیولة للمجموعة وتقوم المجموعة ب

 والمتابعة المستمرة التجاھات السوق. 
 

 التعرض لمخاطر السیولة  
إن القیاسات الرئیسیة التي تستخدمھا المجموعة إلدارة مخاطر السیولة ھي نسب صادرة من الجھات التنظیمیة مثل نسبة االستخدام  

 ل المستقرة ونسبة الموجودات السائلة ونسبة الموجودات السائلة المؤھلة. إلى مصادر التموی
 

نسبة االستخدام إلى مصادر التمویل المستقرة مدى توفر الموارد المستقرة (مصادر التمویل المستقرة) التي یتم استخدامھا    تأخذ 
في   للمصرف. كما  التمویلیة  األنشطة  قبل  نسبة  ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١من  بلغت  لدى ستخدام  اال،  المستقرة  التمویل  إلى مصادر 

 ٪). ٧٦٫٧٥:  ٢٠٢١٪ (٨١٫٩٧المصرف 
 

  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

١٠١ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٣٨

 
 (تابع) مخاطر السیولة  ٥-٣٨

 
 (تابع) التعرض لمخاطر السیولة  
المتحدة المركزي الذي ینص یتم احتساب نسبة الموجودات السائلة المؤھلة وفقاً لما ورد في تعریف مصرف اإلمارات العربیة   

یتم تحدید الموجودات السائلة المؤھلة من قبل المصرف المركزي لتشمل    على تقسیم الموجودات السائلة على إجمالي المطلوبات.
االتحادیة  الحكومیة  المالیة  واألوراق  المركزي،  المصرف  لدى  اإلیداع  وشھادات  االحتیاطیات،  ذلك  في  بما  یعادلھ  وما  النقد 

ألجنبیة والتي تخضع لحدود معینة. كما واإلصدارات من الحكومات المحلیة، وشركات القطاع العام غیر التجاریة وذات السیادة ا
 .٪)١٤٫٥٩: ٢٠٢١٪ (١٣٫٣٧، بلغت ھذه النسبة ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١في 

 
الموجودات    لجنة  اجتماعات  من خالل  داخلیاً  لدیة  السیولة  محفظة  بمراقبة  أیضاً  المصرف  یقوم  أعاله،  النسب  إلى  باإلضافة 

اطر الخزینة والسوق والسیولة بمراقبة مختلف نسب مخاطر السیولة یقوم قسم مخ  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. 

 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ١٫٣٦٥٫٣٧٠ ١٫١٦٨٫٥٦٤ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
 ) ٨٦٩٫٩٣٣( ) ١٫٦٩٠٫٣٤٨( ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي 

 ٣٫٣٦٧٫٢٧٠ ٣٫٤١٦٫٧٤٤ االستثمارات في األوراق المالیة
   
 ٣٫٨٦٢٫٧٠٧ ٢٫٨٩٤٫٩٦٠ 
   

 
 : ال شيء).٢٠٢١المالیة، لم یكن لدى المجموعة موجودات مالیة مرھونة (كما في تاریخ التقاریر  

 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

١٠٢ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٣٨

 
 (تابع) مخاطر السیولة  ٥-٣٨

 
 ھو كما یلي: ٢٠٢٢دیسمبر   ٣١استحقاقات المجموعة كما في إن ملخص   

 سنة ٣-١ شھر ١٢-٦ شھر ٦-٣ أشھر  ٣أقل من  
سنوات /  ٣أكثر من 

 اإلجمالي  غیر محدد
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
       

       الموجــودات 
 ١٫١٦٨٫٥٦٤ - - - - ١٫١٦٨٫٥٦٤ المركزیة النقد واألرصدة لدى البنوك

 ١٩٩٫٢٧١ - - - - ١٩٩٫٢٧١ الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك، صافي
 ٦٫١٣٧٫٠٣٤ ٤٫٧٩٣٫٨٣٠ ٤١٠٫٧٥٧ ٣٨٣٫٧٠٤ ٢٢٠٫٥٢٨ ٣٢٨٫٢١٥ الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 

 ١٫٤٨٧٫٢٨٥ ١٫٤٠٤٫٦٧٣ ٢٦٫٥٧٧ ٢٫٠١٩ ١٫١٣١ ٥٢٫٨٨٥ اإلجارة 
 ٣٫٤١٦٫٧٤٤ ١٫٤٩٠٫٧٦٧ ١٫٢١٩٫٢٨٩ - ٧٠٦٫٦٨٨ - االستثمارات في األوراق المالیة 

 ٣٦٫٧٨٦ ١٥٫٨٠١ ٢٠٫٦٩٠ - ١١٨ ١٧٧ مشتقات األدوات المالیة إلسالمیة 
 ٦٤٫٨٩٤ ٦٤٫٨٩٤ - - - - االستثمارات العقاریة 

 ٤٢١٫٨١٢ ٤٢١٫٨١٢ - - - - الممتلكات والمعدات، صافي 
 ٥٠٫٤٦٢ ٥٠٫٤٦٢ - - - - االستثمار في شركة زمیلة  
 ١٢٧٫٩٦٠ ١٢٧٫٩٦٠ - - - - الموجودات غیر الملموسة

 ١٩٩٫٣٨٤ ٦٫٧٢٣ ١٨٧ ١٣ ١١٫٧٧٨ ١٨٠٫٦٨٣ الموجودات األخرى 
       

 ١٣٫٣١٠٫١٩٦ ٨٫٣٧٦٫٩٢٢ ١٫٦٧٧٫٥٠٠ ٣٨٥٫٧٣٦ ٩٤٠٫٢٤٣ ١٫٩٢٩٫٧٩٥ إجمالي الموجودات
       

       المطلوبات 
 ٧٫٥٢٢٫٣٩١ ٢٨٫٥٢٥ ٧٨٫٨٤٤ ١٫٠٢١٫٠٣٧ ٢٣٦٫٧٥٥ ٦٫١٥٧٫٢١٠ العمالء الودائع من 

 ١٫٨٨٩٫٦١٩ - - - - ١٫٨٨٩٫٦١٩ ودائع الوكالة من البنوك
 ١٫٩١٥٫٦٩٧ ٨١٫١٩٨ - ١٫٨٣٤٫٤٩٩ - - تمویل متوسط األجل 

 ٤٦ - - - - ٤٦ مشتقات األدوات المالیة إلسالمیة 
 ٣٨١٫٤٧٤ ٢٥٫٢٨٥ - - - ٣٥٦٫١٨٩ المطلوبات األخرى 

       
 ١١٫٧٠٩٫٢٢٧ ١٣٥٫٠٠٨ ٧٨٫٨٤٤ ٢٫٨٥٥٫٥٣٦ ٢٣٦٫٧٥٥ ٨٫٤٠٣٫٠٦٤ إجمالي المطلوبات 

       
 ١٫٦٠٠٫٩٦٩ ٨٫٢٤١٫٩١٤ ١٫٥٩٨٫٦٥٦ ) ٢٫٤٦٩٫٨٠٠( ٧٠٣٫٤٦٨ ) ٦٫٤٧٣٫٢٦٩( صافي المركز

       
 ٤٣٨٫٨٢٩ ٢٧٫٧٦٩ ١٦٢ ٢٩٤ ٢٦٫٧٦٧ ٣٨٣٫٨٣٧ العمومیة إجمالي البنود خارج المیزانیة 

       
       

  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

١٠٣ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٣٨

 
 (تابع) مخاطر السیولة  ٥-٣٨

 
 ھو كما یلي: ٢٠٢١دیسمبر   ٣١إن ملخص استحقاقات المجموعة كما في  

 سنة  ٣-١ شھر ١٢-٦ شھر ٦-٣ أشھر  ٣أقل من  
سنوات /   ٣أكثر من 

 اإلجمالي  محددغیر 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
       

       الموجــودات 
 ١٫٣٦٥٫٣٧٠ - - - - ١٫٣٦٥٫٣٧٠ المركزیة النقد واألرصدة لدى البنوك

 ٤٠٤٫٢٣٠ - - - - ٤٠٤٫٢٣٠ الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك، صافي
 ٥٫٩٦٩٫٥٥٦ ٤٫٩٨٢٫٧٠٧ ٤٣١٫٠٨٤ ١٦١٫٦٥٨ ١٩٠٫٣٦٤ ٢٠٣٫٧٤٣ التمویل اإلسالمي الذمم المدینة من أنشطة  

 ١٫٦٨٤٫٣٣٩ ١٫٥٨٧٫٩٨٧ ٢٦٫٠٠٠ ٢٫٧٧٧ ١٨١ ٦٧٫٣٩٤ اإلجارة 
 ٣٫٣٦٧٫٢٧٠ ١٫٨٩٦٫٣٦٠ ١٫٣٤٧٫٩٨٢ - ١٢٢٫٩٢٨ - االستثمارات في األوراق المالیة 

 ٥٦٫٨٧٥ - ٥٦٫٨٧٥ - - - االستثمارات العقاریة 
 ٥٤٥٫٨٨٩ ٥٤٥٫٨٨٩ - - - - الممتلكات والمعدات، صافي 

 ٥٦٫٦٥٦ ٥٦٫٦٥٦ - - - - االستثمار في شركة زمیلة  
 ١٧٤٫٩٦٠ ٥٫٦٢٣ ١٦٥ ٥ ٦٫٧٢٤ ١٦٢٫٤٤٣ الموجودات األخرى 

       
 ١٣٫٦٢٥٫١٤٥ ٩٫٠٧٥٫٢٢٢ ١٫٨٦٢٫١٠٦ ١٦٤٫٤٤٠ ٢٣٠٫١٩٧ ٢٫٢٠٣٫١٨٠ إجمالي الموجودات

       
       المطلوبات 

 ٨٫٢٣٦٫٠٥٠ ٣٣٫٨٤٣ ٣٧٤٫٩٨٠ ٧٣٤٫٤١١ ٣٧٧٫٥٩٨ ٦٫٧١٥٫٢١٨ العمالء الودائع من 
 ١٫٢٧٤٫١٦٣ - - - - ١٫٢٧٤٫١٦٣ ودائع الوكالة من البنوك

 ١٫٩١٨٫٠٤٥ ٨٦٫٤٢٩ ١٫٨٣١٫٦١٦ - - - تمویل متوسط األجل 
 ٨١٫٨٨٩ ٦٤٫٤٧٦ ١٦٫٩٤٥ - - ٤٦٨ مشتقات األدوات المالیة إلسالمیة 

 ٤٠٢٫٩٥٤ ٢٧٫٢٢٤ - - - ٣٧٥٫٧٣٠ المطلوبات األخرى 
       

 ١١٫٩١٣٫١٠١ ٢١١٫٩٧٢ ٢٫٢٢٣٫٥٤١ ٧٣٤٫٤١١ ٣٧٧٫٥٩٨ ٨٫٣٦٥٫٥٧٩ إجمالي المطلوبات 
       

 ١٫٧١٢٫٠٤٤ ٨٫٨٦٣٫٢٥٠ ) ٣٦١٫٤٣٥( ) ٥٦٩٫٩٧١( )٥٧٫٤٠١( ) ٦٫١٦٢٫٣٩٩( صافي المركز
       

 ٥٩٦٫٣٦٥ ٢٧٫٧٦٦ ٩٦٠ ١٤٥ ١٫٠١٤ ٥٦٦٫٤٨٠ المیزانیة العمومیة إجمالي البنود خارج 
 

      

  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

١٠٤ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٣٨

 
 (تابع) مخاطر السیولة  ٥-٣٨

 
 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  ألف درھم  
        

        ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١
        المطلوبات 
 ٣٢٫١٦٤ ٨٢٫١٣٨ ١٫٠٥٣٫٣٩٥ ٢٤٠٫٢٦٦ ٦٫٤٩٨٫٣٩٠ ٧٫٩٠٦٫٣٥٣ ٧٫٥٢٢٫٣٩١ العمالء ودائع من 

 - - - - ١٫٨٩٠٫٩٧٣ ١٫٨٩٠٫٩٧٣ ١٫٨٨٩٫٦١٩ ودائع الوكالة من البنوك 
 ١١٣٫٢٢٦ - ١٫٨٩٥٫١٥٠ - - ٢٫٠٠٨٫٣٧٦ ١٫٩١٥٫٦٩٧ تمویل متوسط األجل 

 - - - - ٤٦ ٤٦ ٤٦ مشتقات األدوات المالیة اإلسالمیة 
 - - - - ١٧٦٫٨٧٤ ١٧٦٫٨٧٤ ١٧٦٫٨٧٤ المطلوبات األخرى  

        
 ١٤٥٫٣٩٠ ٨٢٫١٣٨ ٢٫٩٤٨٫٥٤٥ ٢٤٠٫٢٦٦ ٨٫٥٦٦٫٢٨٣ ١١٫٩٨٢٫٦٢٢ ١١٫٥٠٤٫٦٢٧ إجمالي 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  
        

        ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
        المطلوبات 
 ٣٧٫١٦٧ ٣٩٨٫٤٤٩ ٧٤٢٫٥٣٩ ٣٧٩٫٠٥١ ٦٫٧١٨٫٥٢٣ ٨٫٢٧٥٫٧٢٩ ٨٫٢٣٦٫٠٥٠ العمالء ودائع من 

 - - - - ١٫٢٧٤٫١٧١ ١٫٢٧٤٫١٧١ ١٫٢٧٤٫١٦٣ البنوك ودائع الوكالة من 
 ١٢٨٫٣٣٣ ١٫٩٧٦٫٩٤٩ - - - ٢٫١٠٥٫٢٨٢ ١٫٩١٨٫٠٤٥ تمویل متوسط األجل 

 - - - - ٨١٫٨٨٩ ٨١٫٨٨٩ ٨١٫٨٨٩ مشتقات األدوات المالیة اإلسالمیة 
 - - - - ٢٠٦٫٤٥٧ ٢٠٦٫٤٥٧ ٢٠٦٫٤٥٧ المطلوبات األخرى  

        
 ١٦٥٫٥٠٠ ٢٫٣٧٥٫٣٩٨ ٧٤٢٫٥٣٩ ٣٧٩٫٠٥١ ٨٫٢٨١٫٠٤٠ ١١٫٩٤٣٫٥٢٨ ١١٫٧١٦٫٦٠٤ المطلوبات المالیة إجمالي 

        
 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

١٠٥ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٣٨

 
 المخاطر التشغیلیة ٦-٣٨

 
الخسائر الناتجة عن عدم كفایة أو إخفاق العملیات الداخلیة أو الموظفین أو األنظمة أو أي    إن المخاطر التشغیلیة ھي مخاطر 

 أحداث خارجیة بما في ذلك المخاطر القانونیة ومخاطر االمتثال ولكن باستثناء المخاطر االستراتیجیة ومخاطر السمعة.
 

  العمالء ت وفقدان أو سرقة األموال والموجودات وتعویضات  یمكن أن تتضمن الخسارة من المخاطر التشغیلیة الغرامات والجزاءا 
 وخسارة القیمة للمساھم وخسائر في األرواح أو إصابة األفراد وفقدان الممتلكات و/أو المعلومات.

 
وعة  ینتج عن كافة المخاطر التشغیلیة عواقب مالیة على األقل، وتتضمن األمثلة على المخاطر التشغیلیة التي تتعرض لھا المجم 

الخسائر الناتجة عن احتیال داخلي أو احتیال خارجي أو أي أعمال مخالفة لقوانین أو اتفاقیات التوظیف والصحة والسالمة أو  
بالتزامات   الوفاء  عن  تنفیذ   العمالءالعجز  في  اإلخفاق  أو  األنظمة  إخفاق  أو  األعمال  تعطل  أو  القانونیة  وااللتزامات  المھنیة 

 إعادة الھیكلة الداخلیة واإلدارة غیر المالئمة للعملیات وحاالت اإلخفاق التي یتسبب بھا أطراف أخرى. المعامالت بشكل صحیح ك
 

قد تؤثر الخسائر المباشرة أو غیر المباشرة التي تنشأ عن حاالت اإلخفاقات التشغیلیة أو التعطل أو السھو أو أي أحداث أخرى   
 جموعة، وتنشأ المخاطر التشغیلیة عن كافة عملیات المجموعة. غیر مخطط لھا سلباً على النتائج المالیة للم

 
إن الھدف من إدارة المخاطر التشغیلیة للمجموعة ھو إدارة ومراقبة المخاطر التشغیلیة بطریقة فعّالة من حیث التكلفة وإبقائھا  

 جموعة للمخاطر.ضمن المستویات المستھدفة من المخاطر التشغیلیة بما یتوافق مع المدى المحدد لتحمل الم
 

لدى المجموعة وحدة مخصصة إلدارة المخاطر التشغیلیة. إن ھذه الوحدة مسؤولة عن اإلشراف على دمج وحدة إدارة المخاطر  
 التشغیلیة وضمان االلتزام بالسیاسات والعملیات المرتبطة عبر خطي الدفاع األول والثاني.

 
 حوكمة إلدارة المخاطر التشغیلیة للشركات ووحدات الدعم. تحدد سیاسة المخاطر التشغیلیة العملیات وھیكل ال

 
النشاط. یحدد ھذا   قائمة على  المجموعة نموذج من ثالثة خطوط دفاع  المخاطر، تستخدم  إنشاء بیئة رقابة قویة إلدارة  بھدف 

المجموعة في إدارة المخاطر من  النموذج مسؤولیات والتزامات اإلدارة من أجل إدارة المخاطر وبیئة الرقابة. یدعم النموذج نھج  
 خالل توضیح المسؤولیة، وتشجیع التعاون، وتسھیل التنسیق الفعّال للمخاطر وأنشطة الرقابة. 

 
 تم تلخیص خطوط الدفاع الثالثة أدناه:

 
ابط یمتلك خط الدفاع األول المخاطر وھو مسؤول عن تحدیدھا وتسجیلھا واإلبالغ عنھا وإدارتھا، والتأكد من وجود الضو 

 والتقییمات المناسبة للتخفیف منھا.
تتم اإلدارة الیومیة للمخاطر التشغیلیة من خالل "خط الدفاع الثاني" في قطاعات األعمال وأقسام المراقبة. یشكل كل من التقییم  

یقدم قسم   الذاتي للمخاطر والسیطرة علیھا ومؤشرات المخاطر الرئیسیة وإدارة الطوارئ أساس سیاسة المخاطر التشغیلیة.
المخاطر التشغیلیة المساعدة لخط الدفاع األول (وظائف األعمال والدعم) في تطبیق ھذه السیاسات باإلضافة الى تقدیم التقاریر 

 المستقلة حول فاعلیة تطبیق إطار إدارة المخاطر التشغیلیة من قبل المسؤولین عن المخاطر والسیطرة علیھا
التدقیق الداخلي للمجموعة، والتي توفر تأكیدات مستقلة وموضوعیة حول مدى مالءمة  یتمثل خط الدفاع الثالث في وحدة   

 التصمیم ومدى الفاعلیة التشغیلیة إلطار إدارة المخاطر للمجموعة وعملیة حوكمة الرقابة. 
  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

١٠٦ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٣٨

 
 (تابع)  المخاطر التشغیلیة ٦-٣٨

 
 إدارة استمراریة األعمال 

 
تعتبر سالمة الموظفین والقدرة على التعافي من األزمة في الوقت المناسب من األمور ذات األھمیة القصوى بالنسبة لمصرف  

 وأصحاب المصالح.  العمالءالھالل. یدرك مصرف الھالل األھمیة التي تلعبھا استمراریة األعمال في األنشطة والتزاماتھ تجاه  
 

  ٢٢٣٠١:٢٠١٩الخاص بمصرف الھالل وبرنامج اإلمارات العربیة المتحدة مع معیار آیزو  یتوافق إطار استمراریة األعمال  
 وقد تم تصمیمھ لضمان قدرة المصرف على االستمرار في تحقیق أھداف أعمالھ أثناء مواجھة أي حدث غیر متوقع.

 
یتوافق إطار استمراریة األعمال مع نموذج خطوط الدفاع الثالثة ویتطلب أن یتم وضع خطة استمراریة األعمال فقط بعد تحلیل  
الجودة واستمراریة   استمراریة األعمال من أجل االمتثال إلطار  إدارة  دائرة  قبل  من  تتم مراجعتھ رسمیاً  الذي  تأثیر األعمال 

 ً  على تحلیل تأثیر األعمال وخطة استمراریة األعمال من قبل رئیس الشركة؛ بحیث یكون المحتوى  األعمال. یتم "التوقیع" رسمیا
مملوكاً ومحتفظاً بھ بشكل محلي. تحافظ المجموعة على وعي الموظفین على المستوى المركزي. كما یتم الحفاظ على الوعي  

 المحلي من قبل أبطال استمراریة األعمال في وحدات األعمال.  
 
ظم مصرف الھالل برنامج تدریبي متجدد لضمان صالحیة استراتیجیات استمراریة أعمالھ. یتم اإلبالغ عن المشكالت الناشئة ین

 عن ھذه األنشطة إلى اإلدارة والتي تقوم بدورھا بدعم التحسین المستمر لبرنامج استمراریة األعمال.  
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة  ٣٩
 

ادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة التي یتم تداولھا في أسواق نشطة على أسعار السوق المدرجة أو عروض  تعتمد القیم الع 
األسعار المقدمة من الوسطاء، وفیما یتعلق بكافة األدوات المالیة األخرى، تقوم المجموعة بتحدید القیم العادلة باستخدام أسالیب  

 تقییم أخرى. 
 

یاس القیم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقیم العادلة التالیة التي تعكس أھمیة المدخالت المستخدمة في تحدید  تقوم المجموعة بق 
 القیاسات. 

 
 : مدخالت تعتبر سعر السوق المدرج (غیر المعدل) في أسواق نشطة ألدوات مطابقة. ١المستوى  
والتي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو  ١: مدخالت غیر األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى  

بصورة غیر مباشرة (أي مستمدة من األسعار)، وتشتمل ھذه الفئة على األدوات التي یتم تقییمھا باستخدام: أسعار السوق  
تُعتبر أقل نشاطاً،  المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة، واألسعار السوقیة المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق  

 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   

ویكون للمدخالت غیر الملحوظة تأثیر ھام على تقییم األداة، وتشتمل ھذه الفئة على األدوات    ال ترتكز على بیانات ملحوظة
الملحوظة   الھامة غیر  التعدیالت أو االفتراضات  المدرجة ألدوات مماثلة، حیث تكون  التي یتم تقییمھا بناًء على األسعار 

 مطلوبة إلظھار االختالفات بین األدوات.
 

التقییم ھو الوصول إلى قیاس للقیمة العادلة الذي یعكس السعر الذي سوف یتم تسلمھ لبیع األصل أو دفعھ  إن الھدف من أسالیب   
 لتحویل االلتزام بموجب معاملة نظامیة بین مساھمي السوق في تاریخ القیاس.

  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

١٠٧ 

 
 (تابع) القیمة العادلة لألدوات المالیة  ٣٩

 
نطاق واسع لتحدید القیم العادلة ألدوات مالیة شائعة وبسیطة، مثل عقود تبادل تستخدم المجموعة نماذج تقییم معترف بھا على   

معدالت الربح وعقود تبادل العمالت األجنبیة التي تستخدم فقط بیانات السوق الملحوظة وقلیالً ما تتطلب أحكام وتقدیرات من  
السوق للصكوك واألوراق المالیة المدرجة والمشتقات   اإلدارة، وعادة ما تكون البیانات الملحوظة لألسعار أو النماذج متاحة في

اإلسالمیة المتداولة في األسواق المالیة والمشتقات اإلسالمیة البسیطة في السوق الموازیة مثل عقود تبادل معدالت الربح. یقلل 
أیضاً من الشكوك المرتبطة بتحدید  توفر المعطیات الملحوظة لألسعار أو النماذج من الحاجة إلى أحكام وتقدیرات اإلدارة كما یقلل  

القیم العادلة، ویختلف مدى توفر أسعار ومعطیات السوق الملحوظة بناًء على المنتجات واألسواق ویتعرض للتغیرات وفقاً ألحداث 
 محددة والظروف العامة في األسواق المالیة. 

 
 للقیمة العادلة  النظام المتدرج –األدوات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة  
یوضح الجدول التالي تحلیالً للموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة في تاریخ التقاریر المالیة حسب المستوى في   

 النظام المتدرج الذي یتم تصنیف قیاسات القیمة العادلة ضمنھا.
 

 اإلجمالي  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى  
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
     

     ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١
     موجودات ومطلوبات مقاسة بالقیمة العادلة 

     
     االستثمارات في األوراق المالیة 

 ٢٫٥٤٨٫٧٦١ - - ٢٫٥٤٨٫٧٦١ متداولة   
 ٩٫١٧٢ ٩٫١٧٢ - - غیر متداولة   

 ) ٤٦( - ) ٤٦( - سالبة) عقود تبادل معدالت الربح (قیمة 
 ٦٤٫٨٩٤ ٦٤٫٨٩٤ - - استثمارات عقاریة 

     
     ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
     

     االستثمارات في األوراق المالیة 
 ٣٫٢٩٥٫٠٦٦ - - ٣٫٢٩٥٫٠٦٦ متداولة   
 ٩٫٢٩٠ ٩٫٢٩٠ - - غیر متداولة    

 ) ٨١٫٨٨٩( - ) ٨١٫٨٨٩( - عقود تبادل معدالت الربح (قیمة سالبة) 
 ٥٦٫٨٧٥ ٥٦٫٨٧٥ - - استثمارات عقاریة 

 
 إدارة رأس المال ٤٠

 
 رأس المال النظامي ١-٤٠

 
والتي تمثل مفھوماً أوسع من "حقوق الملكیة"  تتماشى أھداف المجموعة مع مجموعة بنك أبوظبي التجاري عند إدارة رأس المال،  

 المدرجة ضمن بیان المركز المالي، فیما یلي:
 

 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.  

 
لتنظیمي على أساس مستمر من قبل إدارة المجموعة باستخدام أسالیب تعتمد  تتم مراقبة كفایة رأس المال واستخدام رأس المال ا

 على المبادئ التوجیھیة التي یتم تطویرھا وتعدیلھا من وقت آلخر من قبل لجنة بازل ومصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي.  
 
 



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

١٠٨ 

 
 (تابع) إدارة رأس المال  ٤٠

 
 (تابع) رأس المال النظامي  ١-٤٠

 
المركزي على المجموعة على أساس موحد، وبالتالي یستلم معلومات حول مدى كفایة    مصرف اإلمارات العربیة المتحدةیشرف  

، تم احتساب رأس المال على مستوى المجموعة  ٢٠١٧اعتباراً من   للمجموعة ككل.  رأس المال ویحدد متطلبات رأس المال
شراف على البنوك ("لجنة بازل")، بعد تطبیق التعدیالت التي اقترحھا  الصادر من قبل لجنة بازل لإل  ٣باستخدام إطار بازل  

، كما ھو الحال في بازل  ٣یتألف إطار بازل   ة.المركزي، في إطار سلطتھ التقدیریة الوطنی  مصرف اإلمارات العربیة المتحدة
 .وضوابط السوق، من ثالثة "ركائز": الحد األدنى من متطلبات رأس المال وعملیة المراجعة اإلشرافیة ٢

 
بالنسبة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق، أصدر مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي مبادئ توجیھیة لتطبیق المنھجیة  

التقییم الداخلي    -القیاسیة، حیث أصبحت البنوك مطالبة باالمتثال لھا وإعداد تقاریرھا بموجب متطلبات الدعامة الثانیة   عملیة 
. أما بالنسبة للمخاطر التشغیلیة، فقد منح مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي ٢٠١٠ن مارس  لكفایة رأس المال اعتباراً م

 البنوك خیار استخدام منھجیة المؤشرات األساسیة أو المنھجیة القیاسیة، ولقد اختارت المجموعة استخدام المنھجیة القیاسیة.  
 

 إلعداد التقاریر وفقاً للدعامة األولى: یستخدم المصرف حالیاً المنھجیة التالیة 
 

تستخدم المجموعة المنھجیة القیاسیة في احتساب متطلباتھا الرأسمالیة لمخاطر االئتمان. تسمح ھذه المنھجیة   مخاطر االئتمان:
یھات التنظیمیة. للمجموعة بتحدید ترجیحات المخاطر حسب فئة األصل والمعاییر القابلة للتطبیق على الطرف المقابل وفقاً للتوج

 یتضمن صافي التعرض التعرضات من خارج المیزانیة العمومیة بعد تطبیق عوامل التحویل االئتماني ومخففات مخاطر االئتمان. 
 

 مخاطر السوق: تستخدم المجموعة المنھجیة القیاسیة بالنسبة لمتطلبات رأس المال التنظیمي الخاصة بمخاطر السوق. 
 

متطلبات رأسمالیة للمخاطر التشغیلیة، حیث یتم استخدام ثالث مستویات متقدمة. یمثل   ٣ضمن اتفاقیة بازل  : تتالمخاطر التشغیلیة
رأس المال المطلوب في إطار منھجیة المؤشرات الرئیسیة نسبة بسیطة من إجمالي اإلیرادات، في حین أنھ في ظل المنھجیة 

الثمانیة  القیاسیة یمثل نسبة واحدة من ثالث نسب مختلفة من إجم الخطوط  أعمال من  التشغیلیة ضمن كل خط  اإلیرادات  الي 
المحددة. تستخدم المنھجیتان متوسط اإلیرادات للسنوات المالیة الثالث األخیرة. لقد تبنت المجموعة المنھجیة القیاسیة أثناء تحدید  

 متطلبات رأس المال للمخاطر التشغیلیة.
 

التقییم الداخلي لكفایة رأس المال). إن ھذه الوثیقة ھي (  ICAAPسنویة الشاملة  تقوم المجموعة كذلك بإعداد الوثیقة ال عملیة 
المجموعة   المختلف  مخاطرھا، وأسالیب تقییم وقیاس    لسجالتعبارة عن تقییم مفّصل من قبل  إلى  مادیةالمخاطر  ، باإلضافة 
 . لحرجة واللظروف االعتیادیة  السیناریوھاتتخطیط رأس المال في إطار مجموعة من 

 
التنظیمیة  البیئة  مراعاة  مع  تنظیمیة  ومتطلبات  المدى  قصیرة   / طویلة  استراتیجیات  على  المجموعة  مال  رأس  إدارة  تعتمد 

 واالقتصادیة والتجاریة التي یعمل فیھا البنك.
 

  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١
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 (تابع) إدارة رأس المال  ٤٠

 
 ھیكل رأس المال ٢-٤٠
 

 ، 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،   رأس مال الشق األول لألسھم العادیة

 واحتیاطیات نظامیة، والدخل الشامل اآلخر المتراكم، واالحتیاطیات األخرى المفصح عنھا وحقوق األقلیة. 
 

 العادیة: یتم تطبیق التعدیالت التنظیمیة التالیة أثناء احتساب رأس مال الشق األول لألسھم 
 

 الشھرة والموجودات غیر الملموسة األخرى؛  )١(
 احتیاطیات تحوط التدفقات النقدیة؛ )٢(
 موجودات ومطلوبات صنادیق معاشات التقاعد المحددة؛  )٣(
 أسھم الخزینة  )٤(

 
من اتفاقیة    ٥٥ویتكون من أدوات مؤھلة إلدراجھا ضمن رأس مال الشق األول اإلضافي (الفقرة    رأس مال الشق األول اإلضافي

 ). ٣بازل 
 

ویشمل المخصصات الجماعیة وفقاً لتوجیھات بازل وأنظمة مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي،  رأس مال الشق الثاني  
ركاتھ التابعة وغیر المدرجة في الشق األول وعالواتھا واألدوات  وأدوات حقوق الملكیة المستمرة الصادرة عن المصرف أو ش

 المؤھلة إلدراجھا في رأس مال الشق الثاني مثل أدوات رأس المال المختلطة (الصكوك / حقوق الملكیة) والتمویل الثانوي ألجل.
 
أعلى عوائد یمكن تحقیقھا من خالل   إلى تحقیق تھدف عملیة توزیع رأس المال بین العملیات واألنشطة المحددة إلى حد كبیر 

توزیع رأس المال. یعتمد مبلغ رأس المال المخصص لكل عملیة أو نشاط بشكل رئیسي على رأس المال النظامي، ولكن في  
 بعض الحاالت ال تعكس المتطلبات التنظیمیة بشكل كامل درجة تفاوت المخاطر المرتبطة باألنشطة المختلفة. 

 
قد یتم تعدیل متطلبات رأس المال لتعكس البیانات المختلفة للمخاطر، مع مراعاة المستوى اإلجمالي لرأس  في مثل ھذه الحاالت  

المال لدعم عملیة أو نشاط معین بحیث ال یقل عن الحد األدنى المطلوب لألغراض التنظیمیة، ویتم تخصیص رأس المال بین  
أقسام المخاطر واالئتمان والتمویل لدى البنك من قبل  ن تلك العملیاتالعملیات واألنشطة المحددة بشكل مستقل عن المسؤولین ع

 وتخضع للمراجعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات حیثما یكون مناسباً. 
 

  



ف الهالل ش.م.ع.   م
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح  إ

 ٢٠٢٢د  ٣١

١١٠ 

 
 (تابع) إدارة رأس المال  ٤٠
 

 نسبة كفایة رأس المال ٣-٤٠
 

ً فیما یلي   لإلرشادات الصادرة عن المصرف المركزي:  نسبة كفایة رأس مال البنك المحسوبة وفقا
 

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھـم  ألف درھـم 

   رأس مال الشق األول لألسھم العادیة
 ٤٫٧٥٠٫٠٠٠ ٤٫٧٥٠٫٠٠٠ رأس المال 

 ١٧٥٫١١٤ ١٧٨٫٨٩٦ احتیاطي نظامي 
 ) ١٤٨٫٤٠٩( ) ٢٩٨٫٧٢٠( التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة 

 )٣٫٠٦٤٫٦٦١( ) ٣٫٠٥٠٫٥٧٦( أرباح محتجزة 
   

 ١٫٧١٢٫٠٤٤ ١٫٥٧٩٫٦٠٠ رأس مال الشق األول لألسھم العادیة قبل التعدیالت التنظیمیة
   

 ) ٢٢٫٩٣٢( ) ١٣٨٫٥٥٨( الخصومات التنظیمیةناقصاً: 
   

 ١٫٦٨٩٫١١٢ ١٫٤٤١٫٠٤٢ إجمالي 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 

 ٩٩٫٦٩٠ ١٠١٫٢٩٣ الشق الثاني اآلخر لرأس المال (بما في ذلك المخصصات العامة، إلخ) 
   

 ٩٩٫٦٩٠ ١٠١٫٢٩٣ إجمالي الشق الثاني لرأس المال (ج)
   

 ١٫٧٨٨٫٨٠٢ ١٫٥٤٢٫٣٣٥ إجمالي رأس المال النظامي (أ+ب+ج)
   

 
  



ف الهالل ش.م.ع.   م
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 ٢٠٢٢د  ٣١
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 (تابع) إدارة رأس المال  ٤٠
 

 نسبة كفایة رأس المال ٣-٤٠
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

   رأس المال المتاح
 ١٫٦٨٩٫١١٢ ١٫٤٤١٫٠٤٢ رأس مال الشق األول لألسھم العادیة

   
 ١٫٦٨٩٫١١٢ ١٫٤٤١٫٠٤٢ رأس مال الشق األول

   
 ١٫٧٨٨٫٨٠٢ ١٫٥٤٢٫٣٣٥ إجمالي رأس المال المؤھل

   
   مخاطر  بالالموجودات المرجحة 

 ٧٫٩٧٥٫٢٢٩ ٨٫١٨٥٫٨٣٠ مخاطر االئتمان
 ١٠١٫٦٠٢ ١٠٢٫٨٦٨ مخاطر السوق

 ٩٦٤٫٥٢٧ ٨١٥٫٥٢٨ المخاطر التشغیلیة
   

 ٩٫٠٤١٫٣٥٨ ٩٫١٠٤٫٢٢٦ مخاطر بال إجمالي الموجودات المرجحة 
   

 
، وھو إطار تنظیمي عالمي، ٣)، أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفیة بازل  ٢٠١١(تمت المراجعة في یونیو    ٢٠١٠في دیسمبر  

المال. تم تصمیم بازل  الدولیة لمعاییر  اللتعزیز   المال    ٣رأس  الجدید    ماديبشكل    النظامي لتحسین جودة رأس  الحد األدنى  وتقدیم 
المال الع  لمتطلبات رأس  بازل  ادیةلألسھم  اتفاقیة  األدنى    ٣. ترفع  الحد  المال  لأیضاً  الحفاظ على رأس  المال وتقدم  متطلبات رأس 

المؤسسات المصرفیة على االحتفاظ برأس مال یزید عن الحد األدنى التنظیمي.    تحفیزالوقائیة لمواجھة التقلبات الدوریة ل  واالحتیاطیات 
الذي   CBUAE / BSD / N / 2021/4980 لمعاییر كفایة رأس المال رقم ، أصدر المصرف المركزي تحدیثاً ٢٠٢١في نوفمبر 

 یحل محل اإلشعارات السابقة. 
 

لتحقیق ھدف احترازي كلي أوسع نطاقاً لحمایة القطاع المصرفي من فترات النمو االئتماني الكلي الزائد، باإلضافة إلى متطلبات  
على البنوك تلبیة متطلبات   یتعین).  CCyB(  مصد التقلبات الدوریة )، قد یُطلب من البنوك تنفیذ  CCBرأس المال (مصد حمایة  
 مصد التقلبات الدوریة . سیتفاوت مستوى متطلبات  الشق األولباستخدام رأس مال    مصد التقلبات الدوریةرأس المال ومصد حمایة  

غ المصرف المركزي بھا مع فترة إشعار كافیة. عالوة على ذلك،  المرجحة بالمخاطر وسیتم إبال  الموجودات٪ من  ٢٫٥  -٪  ٠بین  
 المؤسسات المحلیة ذات الصلة بشكل منھجي.  بعجزللحد من المخاطر المتعلقة 

 

 
 متطلبات رأس  

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ المال الدنیا
    معدالت رأس المال 

    
كنسبة من إجمالي   رأس مال الشق األول لألسھم العادیة

 ٪ ١٨٫٦٨ ٪١٥٫٨٣ ٪ ٩٫٥٠ الموجودات المرجحة بالمخاطر 
كنسبة من إجمالي الموجودات  رأس مال الشق األول 

 ٪ ١٨٫٦٨ ٪١٥٫٨٣ ٪ ١١٫٠٠ المرجحة بالمخاطر 
إجمالي رأس المال النظامي كنسبة من إجمالي  

 ٪ ١٩٫٧٨ ٪١٦٫٩٤ ٪ ١٣٫٠٠ بالمخاطر  المرجحةالموجودات 
 

 األرقام المقارنة  ٤١
 
 رقام المقارنة لتتوافق مع العرض المتبع في السنة الحالیة. األإعادة تصنیف بعض  تتم
 


