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 تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 مصرف اإلمارات للتنمية ش.م.ع.   إلى السادة مساهمي

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

 الرأي
رالتي تشرم    لمصرف  اماااات لتتنمية .م.م.م "االمصرف او ركرف تل التا )ة "االمعمو(ةاوقمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة  
 اآلخف  الموحد ربيان الدخ  الشرررررراا   الفبح أر الخسررررررااة، ر   ان بيان 2021ديسررررررمبف   31بيان المف ز المالي الموحد  ما في  

، راميضرررراحات حو   الموحد ربيان التغيفات في حقوق المتكية الموحد ربيان التدفقات النقدية الموحد لتسررررنة المنتبية بالت التاا  
 مالبيانات المالية الموحدة التي تشم  اتخص لتسياسات المحاسبية البااة

 
ة المففقررة تربف  صررررررررررررررواة (ررادلررة، ان ةميا النواحي العواف ررة، المف ز المررالي الموحررد  في اأينررا،  ن البيررانررات المرراليررة الموحررد

رأدائبا المالي الموحد رتدفقاتبا النقدية الموحدة لتسرنة المنتبية بالت التاا   رفقا  لتم)اييف   2021ديسرمبف    31لتمعمو(ة  ما في  
 الدرلية لتتقاا ف الماليةم

 اساس الـــــرأي
 اسررررارلية ادقق الحسررررا اترفقا  لتم)اييف الدرلية لتتدقيقم  ن اسررررارلياتنا  موةك تتت الم)اييف اوفررررحة في فقفة   لقد قمنا بتدقيقنا

حو  تدقيق البيانات المالية الموحدة ان تقف فنام  ما أننا استقتون (ن المعمو(ة رفق ا)اييف الستوك الدرلية لمعتس المحاسبين 
ةانك اتطتبات السرررررررتوك األخرقي األخفل في درلة اماااات ال)فبية المتحدة المت)تقة  لى    قوا(د السرررررررتوك لتمحاسررررررربين المبنيين

رلقوا(د السررررتوك   بتدقيقنا لتبيانات المالية الموحدة لتمعمو(ةم ااا، رقد التزانا  مسررررارلياتنا األخرقية األخفل رفقا لبام المتطتبات
م رن)تقد  أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصرررتنا  الدرلية لتمحاسررربين لتمحاسررربين المبنيين الصررراداة (ن اعتس الم)اييف األخرقية

 (تيبا  افية رارئمة لتوفف أساسا لفأينام

 أمور التدقيق الرئيسية
الحاليةم تم تنار   لتفتفة ن أاوا التدقيق الفئيسررررررررية  موةك تقديفنا المبني، اي األةثف أامية في تدقيقنا لتبيانات المالية الموحدة 

 اام االاوا في سياق تدقيقنا لتبيانات المالية الموحدة  ك ، رفي تكو ن اأينا حولبا، رال نبدي اأيا انفصر  شأن اام األاوام



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 )يتبع(مصرف اإلمارات للتنمية ش.م.ع.  إلى السادة مساهمي

 

 أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(
 سة بالتكلفة المطفأة االتقدير غير المؤكد فيما يتعلق بمخصص انخفاض القيمة للموجودات التمويلية المق

 
 

  4,2:  2020"  2021ديسمبف    31اتياا داام  ما في    6,0في بيان المف ز المالي  مبتغ    لتمعمو(ةالتمو تية    الموةوداتتم  دااج  
اتيون داامو  ما في ااا التاا  ،    233,0:  2020اتيون داام "  253,0اتياا دااموم بتغ اخصص خسااة االئتمان المتوق)ة  

ان اخصص   يتكون  "  63,2   مبتغرالاي  داام  رالثانية   53,2:  2020اتيون  األرلى  المفحتة  ت)ففات  اقاب   داامو  اتيون 
 اتيون داامو اقاب  الت)ففات المصنفة فمن المفحتة الثالثةم  179,8:  2020اتيون داام " 189,8  مبتغراخصص 

 
٪ ان  ,749حعمل "الاي يمث   ل  نرفا  لتتف يز    ةانك ائيسيالتمو تية    رالموةوداتمة التسبيرت االئتمانية  تدقيق انخفاض قي   ي)تبف

التمو تية في   رالموةوداتامية التقديفات راألحكا. المستخداة في تصنيف التسبيرت االئتمانية  أل  رنتيعة  و  الموةودات ةمالي  
المخصصات ذات الصر افاح  اختتفة   تة رادل ت)قيد األحكا. راالفتفافات رالتقديفات المستخداة في نماذج  تحديد اتطتبات 

المتوق)ةم ااةا  يضاح   المحاسبية، راميضاح    7/ 3/3الخسائف االئتمانية  لتسياسة  المالية  البيانات  لألحكا. رالتقديفات   4حو  
 لإلفصاحات حو  اخاطف االئتمانم 5/2البااة المستخداة ان قب  امدااة راميضاح 

 
و  1كبف ا "المفحتة    12 مخصصات الخسائف االئتمانية المتوق)ة  قيمة ت)اد  الخسائف االئتمانية المتوق)ة لمدة    المعمو(ة)تف   ت

المتوق)ة   يةاالئتمان  اطتوب لتخسائفخسااة  الاخصص     نوم  2"المفحتة   ال)مف الزاني  (تى ادلأر الخسائف االئتمانية المتوق)ة  
 انا اال(تفا  األرليم  اا.لألداة المالية  ذا زادت اخاطف االئتمان (تى تتت األداة المالية  شك    لزانيال)مف ا  ادل الكاا  (تى 

 
   ن الخسائف االئتمانية المتوق)ة اي تقديف افةح لتقيمة الحالية لتخسائف االئتمانيةم يتم قياسبا  القيمة الحالية لتففق بين التدفقات 

المستحقة   التي     موةك  لتمحمو(ةالنقدية  النقدية  رالتدفقات  االقتصاد    المعمو(ةتوقا  تال)قد  سيناا واات  استرابا  ستنادا   لى 
نماذج  حصائية محتسا ات الخسائف   المعمو(ةستخد.  تالفائدة الف)تي لألص م    ، اخصواة  م)د المفةحة  المت)ددة  المستقبتية

االئتمانية المتوق)ة رالمتغيفات الفئيسية المستخداة في اام امحتسا ات اي احتمالية الت)ثف، الخسااة الناتعة (ن الت)ثف رالت)فض  
 حو  البيانات المالية الموحدةم 5/2في  يضاح  (ند الت)ثف، رالتي تم تحديداا في  يضاح 

 
  الموةودات ان احفرة الشف ات رالمنشآت الصغيفة رالمتوسطة رالبيئات الحكواية رالماسسات المالية ان    ا.البيتم تقييم العزء  

التمو تية المقاسة  التكتفة المطفأة  شك  ففدي لتز ادة البااة في اخاطف االئتمان رقياس الخسائف االئتمانية المتوق)ةم اناك خطف 
تقييم  (ند  (تى ةميا الم)تواات النوعية رالكمية الم)قولة رالقابتة لتد(م المستقبتية    يتمث  في أن امدااة ال تتمكن ان الحصو 
ا)اييف اخاطف  نخفاض قيمة االئتمانم  الت قد يكون اناك تحييز ان امدااة   تقييمالز ادة البااة في اخاطف االئتمان، أر (ند  

ا ان (د. تطبيق األحكا.، االفتفافات، التقديفات رالخطوات  م اناك خطف أيض  المعمو(ة في المفاح  غيف اآللية رفق ا لسياسات  
ال)متية المطبقة سا ق ا،  شك  استمف طوا  فتفة  (داد التقف ف الحالي أر أن اناك أي تحف ات غيف ابفاة في الت)ديرت التي  

 قاات ببا امدااةم 
 

ان خر  النماذج ذات التدخ     2رالمفحتة   1 المفحتة تت)ففات المصنفة ليتم تصنيف قياس ابالغ الخسائف االئتمانية المتوق)ة 
غيف اآللي المحدرد، راا ذلت، ان المبم أن تكون نماذج "احتمالية الت)ثف، الخسااة الناتعة (ن الت)ثف رالت)فض (ند الت)ثف 

 رت)ديرت االقتصاد الكتيو ساا ة المف)و  طوا  فتفة التقف ف رتخضا ل)متية التحققم 
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 )يتبع(  سة بالتكلفة المطفأةاالتقدير غير المؤكد فيما يتعلق بمخصص انخفاض القيمة للموجودات التمويلية المق

 
 

المقاسة  التكتفة المطفأة ر الت  دااة    يةموةودات التمو تاللمز د ان الم)تواات حو  السياسات المحاسبية المت)تقة  انخفاض قيمة  
 حو  البيانات المالية الموحدةم  5/2 يضاح  يفةى افاة)ةلمخاطف االئتمان،   المعمو(ة

 
 كيف تمت معالجة هذا األمر خالل التدقيق 

 
(تى فبم تفصيتي حو   ةفاءات (متية نشأة التمو   ر(متية  دااة اخاطف االئتمان ر(متية التقديف لتحديد اخصصات  لقد حصتنا  

سة  التكتفة المطفأة، رقمنا  اختباا التصميم، رالتنفيا رف)الية تشغي  الضوا ط ذات الصتة  اانخفاض القيمة لتموةودات التمو تية المق
 فمن اام ال)متياتم

 
لدينا   رتقييمقمنا  امطر.   الداختيين  امست)انة  الخبفاء  المتوق)ة ان خر   امئتمانية  الخسائف  بنماذج  المت)تقة  النرف ة  صحة 

ق)ة لضمان ااتثالبا لمتطتبات الم)اييف الدرلية م(داد التقاا ف الماليةم قمنا  اختباا الدقة الحسابية لنموذج الخسائف امئتمانية المتو 
تحققنا ان اتساق اختتف ر سة  التكتفة المطفأةم  ا ةفاء (متيات  (ادة امحتساب (تى (ينة ان الموةودات التمو تية المق  ان خر 

 المدخرت راالفتفافات التي تستخدابا امدااة لتحديد انخفاض القيمةم
 

لتحديد المخصص،    المعمو(ةبعية  ، حصتنا (تى فبم لمن2رالمفحتة    1المفحتة    النسبة لتمخصصات اقاب  الت)ففات المصنفة  
لتز ادة    المعمو(ةرتقييم ا)قولية االفتفافات األساسية ر فاية البيانات المستخداة ان قب  امدااةم قمنا بتقييم ادل ارءاة تحديد  

، قمنا  العواف ة في اخاطف االئتمان راألساس الناتج (ن تصنيف الت)ففات  لى افاح  اختتفةم  النسبة ل)ينات ان الت)ففات
 م المعمو(ة ببا تتصنيفات المفاح  التي قاابتقييم ادل ارءاة 

 
اناقشات   قمنا  إةفاءالخسائف االئتمانية المتوق)ة،     حتسابفي    المعمو(ة  دااة  قب     المستخداة ان  المستقبتية النسبة لرفتفافات  

 م لتعمبوااالفتفافات  استخدا. الم)تواات المتاحة   التثبت اناا امدااة رقمنا 
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 )يتبع(  سة بالتكلفة المطفأةاللموجودات التمويلية المقالتقدير غير المؤكد فيما يتعلق بمخصص انخفاض القيمة 

 )يتبع(  كيف تمت معالجة هذا األمر خالل التدقيق
 

  المعمو(ة الت)ففات رقمنا  مفاة)ة طف قة تحديد    لتتت تفصيتية    رقمنا  مفاة)ة(ينات ففدية    قمنا  اختياا(تى أساس ال)ينة،  
و راا  ذا  ان قد تم تحديد أحداث انخفاض  3يم التصنيف االئتماني "المفحتة  يو رتق2لتز ادة البااة في اخاطف امئتمان "المفحتة  

المقداة،   المستقبتية  النقدية  التدفقات  االفتفافات، اث   قمنا  مفاة)ة  المناسكم  الوقت  في  الصتة  ذات  الضمان   تقييماتالقيمة 
الضوا ط (تى الموافقات، الدقة راةتما    بتقييمرالتي يستند (تيبا  حتساب اخصص انخفاض القيمةم قمنا  رتقديفات االستفداد،  

اةتما(ات امدااة الفئيسية رالتعان رالتي تشك  ةزء ا ان (متية    تقييماخصصات انخفاض القيمة رفوا ط الحو مة،  ما في ذلت  
 سة  التكتفة المطفأةمالتموةودات التمو تية المقام(تماد رالموافقة محتساب اخصصات انخفاض القيمة  

 
بتقييم   الم)تواات    ت)ديرتقمنا  بتقييم ادل ا)قولية  الت)ديرتم قمنا  الت   المستقبتية امدااة ان أة  تقييم ادل ا)قولية اام 

في   ان خر      حتسا اتالمداةة  القيمة  األخصائيينانخفاض  االقتصا   ستخدا.  سيناا واات  لتحدي  المختااة لدينا  المت)ددة  د 
 م ةالمطبق راألرزان

 
  رتصنيفات لم)ففة اا  ذا  انت نتائج نماذج انخفاض القيمة    المعمو(ةرتنفيام ان قب     تم تصنيفلقمنا بتقييم المنبعية رامطاا الاي  

 لترفر  االقتصادية المستقبتية في تاا   التقف فم  المعمو(ةالمفحتة تبدر ا)قولة رت)كس توق)ات 
 

 يم امفصاحات في البيانات المالية الموحدة لتحديد أنبا اتوافقة اا الم)اييف الدرلية لتتقاا ف الماليةم يقمنا بتق 
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 األوراق المالية غير المدرجة  اإلستثمارات في تقييم 

 
 

المعمو(ة استثمااات في أرااق االية غيف اداةة  قيمة     2021ديسمبف    31اتيون داام  ما في    117,1  اداةة  مبتغلدل 
 اتيون دااموم يتم تصنيف اام األدرات  موةودات االية  القيمة ال)ادلة ان خر  الدخ  الشاا  اآلخفم  138,0:  2020"
 

يستخد. ادخرت  خر  بيانات السوق   المداةة، فإن تقييم االستثمااات في األرااق المالية غيف  5/7ةما او ابين في  يضاح  
ا تطبيق أحكا. اااة ان قب  امدااة لتحديد انبعية التقييم  طبي)تبا  ةواف ةالتي يمكن ارحرتبا، ربالتالي فبي   م  ما يتطتك أيض 

المالية   المثا  المضا(فات  المختتفة، (تى سبي   الخصم رت)ديرت    لتمنشآتالمناسبة راستخدا. االفتفافات  المماثتة را)دالت 
 اخاطف السوق راا  لى ذلتم تم  ةفاء التقييمات ان قب   دااة المعمو(ةم 

 
ان    3المستول    فمن، رالتي تم تصنيفبا  المداةةالمتأصتة راألحكا. المطتوبة في تقييم االستثمااات غيف    الموفوعيةنرف  لى   ال

 أاف تدقيق ائيسيم لأن ا(تبفناتستس  القيمة ال)ادلة، فقد 
 

   كيف تمت معالجة هذا األمر خالل التدقيق
 

 م المداةةلقد حصتنا (تى فبم لت)متية المتب)ة ان قب  امدااة لتحديد القيمة ال)ادلة لألرااق المالية غيف 
 

 مالمداةةقمنا بتقييم تصميم رتنفيا الضوا ط في تقييم األرااق المالية غيف 
 

لتحديد اا  ذا  انت اناك أي   المعمو(ةا كفرط ت)ااتبم ا رامطر. (تىقمنا بتقييم  فاءة راستقرلية رنزااة المقّيمين المستقتين 
ا (تى نطاق (متبمم تففضأاوا قد تاثف (تى اوفو(يتبم أر   قيود 

 
ان خر  امست)انة  الخبفاء الداختيين لدينا، قمنا بتقييم    ان المنبعية راالفتفافات  ما في ذلت المدخرت الفئيسية المستخداة 

الم)ين التقييم المستقتين  التغييفات التي تم  ةفاؤاا (تى  ان قب  خبفاء  ال)ادلة،  ما في ذلت  القيم  ين ان قب  امدااة في تقديف 
اا  ذا  ان تطبيق المنبعيات اتوافق ا اا انبعيات التقييم المقبولة (موا ا   أخانا  ام(تباام لقد  خر  السنةاالفتفافات الفئيسية  

النواحي العواف ة، اا األداء السابق لتشف ة راستفاتيعية    افة ، ان  اتوافقةة  رالفتفات السا قة رأن االفتفافات رالمدخرت المستخدا
 األ(ما  امداا ةم 

 
 ، حيثما ينطبق ذلتم اختااة الدا(مة (تى أساس (ينة اا المستنداتفي التقييم المستخداة المدخرت  التحقق انقمنا  

 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 )يتبع(مصرف اإلمارات للتنمية ش.م.ع.  إلى السادة مساهمي

 أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(
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المباكفة     أخصائيي إكفاك   الت  قمنا   لتقييم (ينة ان االستثمااات  المت)تقة  السوق  الم)تواات  تقييم  لدينا في  الداختي  التقييم 
محدد اسبق ام قمنا بتقييم دقة المدخرت راالفتفافات الفئيسية  ال نطاق  الو، رفي تقييم اا  ذا  انت التقييمات فمن  3"المستول  

اة اضا(فات السوق القابتة لتمقاانة، رت)ديتبا رفق ا لففرق المقاانة اث  الحعم  التي تقود التقييم، رالتي تتضمن تقييم ادل ارء
 اخاطف رففرق االئتمانم بدرن م)دالت الرالسيولة، رتقييم ا)قولية التدفقات النقدية المتوق)ة، ر 

 
لتتغيفات     اا األخاتحتي  الحساسية    قمنا  إةفاء التأثيف المحتم   المحتمتة في اام االفتفافات    أر الستبية  اميعابيةاال(تباا 
 الفئيسيةم

 
 ما في ذلت دقة التصنيف في التستس  البفاي لقياس القيمة ال)ادلة رادل  فاية   المعمو(ةقمنا بتقييم ادل  فاية  فصاحات  

 رالحساسية لرفتفافات الفئيسيةم لتمرحرةامفصاح (ن أساليك التقييم رالمدخرت البااة غيف القابتة 
 
 

 اإلستثمارات العقارية تقييم 
 
 

اتيون داامو ربتغ    509,8:  2020"  2021ديسمبف    31اتيون داام  ما في    491,0  لتمعمو(ةال)قااي    ستثماااالبتغت احفرة  
قو. تاتيون دااموم    25,6:  2020اتيون داام "  18,8  الموحدفي بيان الفبح أر الخسااة    المداةةصافي خسااة القيمة ال)ادلة  

  القيمة ال)ادلةم   ستثماااتل ال)قاا ة  قياس المعمو(ة
 

 قابتة لتمقاانةم السوق  الستثماا رطف قة  اال(تى تقييمات خااةية  استخدا. نبج    امستثمااات ال)قاا ةتحديد القيمة ال)ادلة لبام    يستند
 

حتفاظ المتبقية المتوق)ة رتوق)ات الدخ  (تى  رتقييم فتفة اال  لتمعمو(ةيتطتك تحتي  التدفقات النقدية المستقبتية غيف المخصواة  
التشغيتية الحالية ان امدااة رفا تقديفات رافتفافات   تت)تق  م)دالت اميعاا المستقبتية را)دالت الفسمتة   اااةالموةودات 

 را)دالت الخصمم
 

يضمن   ةتقديفات ةواف ة غيف اا د ر ستند  لى (دد ان االفتفافاتم  ن رةود  ة بااال أحد ةوانك األحكا. ن تقييم المحفرة او 
حيث أن أي تحيز أر خطأ في تحديد القيمة ال)ادلة قد يادي  لى أخطاء ةواف ة في البيانات  العانكتف يز تدقيق احدد في ااا 

 المالية الموحدةم 
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بت)دي  القيمة     ام(تفا   المعمو(ة سو  تقو.  ،  المداةةفي حا   انت القيمة ال)ادلة لألص  ال)قااي أ(تى أر أق  ان قيمتل  
 ال)ادلة في بيان الفبح أر الخسااة الموحدم 

 
 3 أاف تدقيق ائيسي حيث يتم تحديد القيمة ال)ادلة بناء  (تى انبعيات التقييم ان المستول    قمنا بتحديد امستثمااات ال)قاا ة 

 ر تطتك ذلت ان امدااة تطبيق أحكا. اااة في تحديد القيمة ال)ادلة لرستثماا ال)قاايم
 

 إلفصاحات المت)تقة بباا األافمل 5/7 يضاح  يفةى افاة)ة
 

   كيف تمت معالجة هذا األمر خالل التدقيق
 

 قمنا بتقييم تصميم رتنفيا الضوا ط في تحديد القيمة ال)ادلة لرستثمااات ال)قاا ةم
 

لتحديد اا  ذا  انت اناك أي   المعمو(ةكفرط ت)ااتبم اا  رامطر. (تىقمنا بتقييم  فاءة راستقرلية رنزااة المقّيمين المستقتين 
ا (تى نطاق (متبمم  أاوا قد تاثف (تى اوفو(يتبم أر قد تكون قد فففت قيود 

 
رافاة)ة المنبعية راالفتفافات المستخداة في    ى فبم الحصو  (ت  أخصائيي التقييم الداختي لدينا، قمنا    ان خر  امست)انة

  رتقييمفبم (متية التقييم الم)تمدة رلتحديد  تحصو  (تى  تقييم ال)قااات االستثماا ةم لقد (قدنا اةتما( ا اا المقيمين المستقتين ل
م قمنا  خر  السنةفات الفئيسية  الحكم الحاسمة في نموذج التقييم،  ما في ذلت التغييفات التي تم  ةفاؤاا (تى االفتفا  ةوانك

الي  بتقييم اا  ذا  ان نبج التقييم يتوافق اا ا)اييف التقييم رالتقديف المناسبة لرستخدا. في تحديد القيمة ال)ادلة في بيان المف ز الم
 م قياس القيمة ال)ادلة 13الموحد  ما يتماكى اا اتطتبات المعياا الدرلي لتتقاا ف المالية اقم 

 
المدختة، (تى أساس (ينة، التي يستخدابا المقيمون المستقتون، اث  دخ  اميعاا، ا)دالت امكغا ،   قييم دقة البياناتقمنا بت 

النبائية، ان خر    الفسمتة  الخصم را)د   بتقييم ادل    اطا قتبا ااا)د   قمنا  الدا(مة األخفلم  سعرت امدااة رالمستندات 
 ان خر  اقاانتبا  النتائج الف)تية لتسنة الحالية را)دالت النمو التاا خيةم  لمصاا ف المت)تقةراا)قولية  يفادات اميعاا المتوق)ة  
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االفتفافات الفئيسية التي يستخدابا المقيمون المستقتون،  ما في ذلت ا)دالت الخصم را)دالت الفسمتة النبائية   قمنا  مفاة)ة
المطبقة في   تتت  الم)دالت اا  ال)قااات، ان خر  اقاانة  الناتعة (ن  الدخ   تدفقات  رالم)دالت   ةالسا ق  السنةالمطبقة (تى 

 المماثتةم  المنشآتالمطبقة ان قب  
 

 تتقاا ف الماليةملتقييم ادل  فاية امفصاحات في البيانات المالية الموحدة اقاب  اتطتبات الم)اييف الدرلية قمنا ب
 
 

 خطر الوصول غير المناسب أو التغييرات في أنظمة تكنولوجيا المعلومات
 
 

رالمتنو. التف يز  سبك الحعم الكبيف     أحد ةوانك  لتمعمو(ةأنرمة رفوا ط تكنولوةيا الم)تواات (تى التقاا ف المالية    قمنا بتحديد
قب     لتم)اارت ان  يواي ا  ا)العتبا  تتم  لتضوا ط    المعمو(ة التي  الف)ا   التشغي   (تى  اآللية رت)تمد  رغيف   لتكنولوةيا   اآللية 

. تصميم امةفاءات المحاسبية اآللية رالضوا ط الداختية ذات الصتة رتشغيتبا  شك  ف)ا م الم)توااتم اناك خطف يتمث  في (د
(تى رةل الخصوص، ت)تبف الضوا ط المداعة ذات الصتة ففرا ة لتحد ان احتمالية االحتيا  رالخطأ نتيعة لتتغييف في التطبيق  

 قيق ائيسيم تدأاف  العانك، ا(تبفنا ااا ربالتالي م ذات ال)رقةأر البيانات 
 

 كيف تمت معالجة هذا األمر خالل التدقيق 
 

الوصو    التالية الختباا  امةفاءات  تم تصميم  ربالتالي  اآللية،  الضوا ط  (تى  التدقيق  في  نبعنا  أنرمة    (تى رالضوا ط  ي)تمد 
 تكنولوةيا الم)تواات: 

 
 ما في ذلت أي   (تى فبم لتتطبيقات ذات الصتة  إ(داد التقاا ف المالية رالبنية التحتية التي تد(م اام التطبيقات  قمنا  الحصو 

 م تغييف في التطبيقات الفئيسية رنق  األنرمة خر  السنة 
 

الم)تواات ذات الصتة  الضوا ط اآللية رالم)تواات التي تم    قمنا  اختباا ال)ااة لتكنولوةيا  الحاسك  نشاؤاا بواسطة  الضوا ط 
 رالتي تغطي أاان الوصو  رتغييفات البفااج راف ز البيانات ر(متيات الشبكةم  اآللي

 
رالمستخداة في التقاا ف المالية ان التطبيقات ذات الصتة رالضوا ط  الحاسك اآللي  قمنا  فحص الم)تواات التي تم  نشاؤاا بواسطة  

 م االتقاا ف الخاصة بب حو  انطقيةالفئيسية 
 

 مالنرا. تشغي  )متيات   المت)تقة البااةأنرمة تكنولوةيا الم)تواات (تى  الفئيسية  الضوا ط اآللية قمنا  اختباا
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 معلومات أخرى 
 رال  لتمعمو(ة السرررررررنوي  التقف ف ان األخفل   الم)تواات تتكون م األخفل   الم)تواات  (ن  المسرررررررارلون   ام رامدااة امدااة اعتس   ن

 ادقق تقف ف تاا    )د لنا اتاح السرنوي  التقف ف يصربح  أن  نتوقام حولبا  الحسرا ات ادقق  رتقف ف  الموحدة  المالية  البيانات تتضرمن
  اسرررررررررررتنتاج  أر تأةيد  (ن كرررررررررررك    أي  ن)بف رال  األخفل،  الم)تواات  يتنار  ال  الموحدة  المالية  البيانات  حو   اأينا   نم الحسرررررررررررا ات

 . شأنبا
 نقو. ذلت سرررررررربي   رفي األخفل، الم)تواات  (تى  االطر.  في الموحدة  المالية لتبيانات  تدقيقنا أل(ما   النسرررررررربة  اسررررررررارليتنا  تتمث 
 (تيبا  حصررررررررررتنا  التي  الم)تواات أر  الموحدة  المالية  البيانات اا ةواف ا    اتوافقة غيف األخفل  الم)تواات اام   انت   ذا  اا بتحديد
 ذا اسرررتنتعنا رةود أي أخطاء اادية  .اادية أخطاء   تتضرررمن أنبا  أخفل    طف قة  يتضرررح التي تتت  أر التدقيق،   أ(ما   قياانا أثناء

ا  لى  في الم)تواات األخفل التي حصررررررتنا قب  تاا   تقف ف ادقق  الحسررررررا ات ااا، فإنل يت)ين (تينا امفصرررررراح (ن ذلت، اسررررررتناد 
 األ(ما  التي قمنا ببا فيما يت)تق ببام الم)تواات األخفلم ليس لدينا اا ُنفِصح (نل في ااا الشأنم

 مسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد البيانات المالية الموحدة 
 رطبقا   المالية لتتقاا ف  الدرلية  لتم)اييف رفقا    (ادلة  صررررررواة  ر(ففرررررربا الموحدة  المالية البيانات اام   (داد  (ن  اسررررررارلة امدااة   ن

  الداختية  الفقا ة نرا.  رفررا ان ر الت  ،2011  لسررنةو 7"  اقم المتحدة ال)فبية اماااات  لدرلة االتحادي لتقانون   السرراا ة لألحكا.
  انت سررررررررواء ةواف ة،  أخطاء ان  خالية  (ادلة  صررررررررواة الموحدة  المالية  البيانات  ا(داد ان  لتمكنبا فررررررررفرا ة امدااة تعداا  التي
 .خطأ أر احتيا  (ن ناكئة
 اتى راالفصرراح اسررتمفة  منشررأة االسررتمفاا (تى المعمو(ة قداة يميتق (ن اسررارلة امدااة ان الموحدة،  المالية  البيانات   (داد  (ند
 أر  المعمو(ة تصفية امدااة  تنوي   لم اا المحاسبي، االستمفاا ررررررررررة  ابرررررررردأ را(تماد   االستمفاا ررررررة المت)تقة المسائ   (ن  اناسبا ، ةان
 .بالت القيا. اال راق)ي بدي  لديبا يوةد ال أر ،ا(متياتب رقف
 .لتمعمو(ة المالية التقاا ف  (داد اساا (تى االكفا  (ن اسارلينالقائمين (تى الحو مة   ي)تبف
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 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الموحدة خالية  صررررررررواة (ااة ان أخطاء ةواف ة،   ن غايتنا تتمث   الحصررررررررو  (تى تأةيد ا)قو  فيما  ذا  انت البيانات المالية 

سرررواء  انت ناكرررئة (ن احتيا  أر (ن خطأ، رتصرررداا تقف ف المدقق الاي يشرررم  اأينام ان التأةيد الم)قو  او اسرررتول (ا   ان 
في حا   التأةيد، رال يضررررررررمن أن (متية التدقيق التي تّمت رفقا لتم)اييف الدرلية لتتدقيق سررررررررو  تكشررررررررف دائم ا أي خطأ ةوافي 

رةودمم رقد تنشرررررأ االخطاء (ن االحتيا  أر (ن الخطأ، رت)تبف ةواف ة  شرررررك  ففدي أر ُاعما فيما  ذا  ان ان المتوقا تأثيفاا  
 (تى القفااات االقتصادية المتخاة ان قب  المستخداين بناء  (تى اام البيانات المالية الموحدةم

 
لرردرليررة، فررإننررا نمررااس التقررديف المبني رنحررافه (تى الشرررررررررررررررت المبني طوا  فتفة  ةعزء ان (متيررة الترردقيق رفقررا لم)رراييف الترردقيق ا

 التدقيقم  ما نقو. أيضا:
 
بتحديد رتقييم اخاطف االخطاء العواف ة في البيانات المالية الموحدة، سواء  انت ناكئة (ن احتيا  أر (ن خطأ،  التصميم  •

المخاطف ر  تتت  التدقيق  ما ينسعم اا  ان  رالقيا.  إةفاءات  لفأينام  أساسا  تدقيق  افية راناسبة توفف  أدلة  الحصو  (تى 
اخاطف (د. اةتشا  خطأ ةوافي ناتج (ن االحتيا  تفوق تتت الناتعة (ن الخطأ، حيث يشم  االحتيا  التواطا، التزر ف، 

 الحا  المت)مد، سوء التمثي  أر تعارز نرا. الفقا ة الداختيم  
ي ذات الصتة  التدقيق ان أة  تصميم  ةفاءات تدقيق اناسبة حسك الرفر ، رلكن   االطر. (تى نرا. الفقا ة الداخت •

 ليس  غفض  بداء اأي حو  ف)الية الفقا ة الداختيةم  
 بتقييم ارءاة السياسات المحاسبية المتب)ة را)قولية التقديفات المحاسبية رااليضاحات المت)تقة ببا الم)دة ان قب  امدااةم  •
ة استخدا. امدااة لمبدأ االستمفاا ة المحاسبي، ربناء (تى أدلة التدقيق التي تم الحصو  (تيبا، في   استنتاج ادل ارءا •

المعمو(ة (تى   قداة  تثيف ككو ا ةواف ة حو   قد  أر ظرررفر   اليقين ات)تقة  أحداث  حا  رةود حالة ةواف ة ان (د. 
ن، يتوةك (تينا لفت االنتبام في تقف فنا  لى اميضاحات  االستمفاام رفي حا  االستنتاج بوةود حالة ةواف ة ان (د. التيق

ذات الصتة الواادة في البيانات المالية الموحدة، أر، في حا   انت اام اميضاحات غيف  افية يتوةك (تينا ت)دي  اأينام 
قد تادي االحداث أر    ااا رن)تمد في استنتاةاتنا (تى أدلة التدقيق التي تم الحصو  (تيبا حتى تاا   تقف فنام راا ذلت،

 الرفر  المستقبتية  المعمو(ة  لى توقف أ(ما  المعمو(ة (تى أساس ابدأ االستمفاا ةم
،  ما في ذلت اميضاحات، رفيما  ذا  انت  بتقييم ال)فض الشاا  لتبيانات المالية الموحدة رهيكتبا رالبيانات المتضمنة فيبا •

 ال)متيات راالحداث ذات ال)رقة  طف قة تحقق ال)فض ال)اد م البيانات المالية الموحدة تربف 
 الحصو  (تى أدلة تدقيق  افية راناسبة فيما يت)تق  الم)تواات المالية ان المنشآت أر األنشطة التعاا ة داخ  المعمو(ة   •

ا  التدقيق (تى ص)يد المعمو(ة  مبداء الفأي حو  البيانات المالية الموحدةم  ننا اسارلون (ن التوةيل رامكفا  رالقيا.  أ(م
 رنتحم   اا  المسارلية (ن اأينا حو  التدقيقم  

 
نقو.  التواصررررر  اا القائمين (تى الحو مة فيما يت)تق (تى سررررربي  المثا  ال الحصرررررف بنطاق رتوقيت رنتائج التدقيق البااة،  ما 

 تدقيقنامفي ذلت أي خت  ةوافي في نرا. الفقا ة الداختي يتبين لنا ان خر  



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 )يتبع(مصرف اإلمارات للتنمية ش.م.ع.  إلى السادة مساهمي

 
ةما نقو.  اطر. القائمين (تى الحو مة ببيان يربف ااتثالنا لقوا(د السرررررررررررتوك المبني المت)تقة  االسرررررررررررتقرلية، رالتواصررررررررررر  ا)بم  

 ذات الصتة اتى  ان اناسب ام غيفاا ان المسائ  التي يحتم  اال(تقاد أنبا قد تاثف تأثيف ا ا)قوال  (تى استقرليتنا رتةفاءات الحماية   خصوص ةميا ال)رقات ر 
 

ان االاوا التي يتم التواصرررررررررررررر   شررررررررررررررأنبرا اا القرائمين (تى الحو مرة، نقو. بتحرديرد االاوا التي  ران لبرا األثف األةبف في تردقيق 
ة الموحدة لتفتفة الحالية، رالتي ت)د أاوا تدقيق ائيسررررريةم نقو.  امفصررررراح (ن اام االاوا في تقف فنا حو  التدقيق البيانات المالي

 ال  ذا حا  القانون أر األنرمة درن االفصررررررررراح ال)تني (نبا، أر (نداا نقفا في حاالت ناداة لتغاية، ان ال يتم امفصررررررررراح (ن  
 امفصاح (نل (واقك ستبية قد تفوق المنف)ة ال)ااة المتحققة انلمااف ا)ين في تقف فنا في حا  تفتك (تى 

 
  ديتو ت آند تو. "الشفق األرسطو

  
  
  

  ةواج نعم
  809اقم القيد 

  2022اااس  2
 أبوظبي

 اماااات ال)فبية المتحدة
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 يان المركز المالي الموحدب

2021 ديسمبر 31في كما 

ديسمبا 31ديسمبر 31

20212020

ألف د امألف درهمإيضاحات

 الموجودات

27137,906167,893نقد  أ صدة لدف اصاإل اراا ات المابية المتحدة الماعزي

63,784,9672,731,048 المصا إل   دائا لدف أ صدة

74,375,3273,182,761 لممميء سمفقا ض  

81,630,5171,061,109 تموي  إسياي

91,580,3451,322,659 إستثما يةأ  اق االية 

10491,015509,837 إستثما ات  قا ية

1230,47231,742 امتمكات  امدات

1160,27551,944 اولودات أخاف

12,090,8249,058,993مجموع الموجودات 

المطلوبات

-28,000استحق لمبنول

13842,389865,673 دائا  أاوال 

145,504,3982,752,343قا ض الل 

15255,461166,296اطموبات أخاف

6,630,2483,784,312مجموع المطلوبات

 الملكيةحقوق 

164,558,3904,458,390  أس المال المدفو)

17582,948577,757 إحتياطي خاص

270,074174,576 أ باح استبقاة

31,30946,103إحتياطي إ ادة تقييم إستثما 

17,85517,855 فائض إ ادة تقييم

5,460,5765,274,681مجموع حقوق الملكية

12,090,8249,058,993مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 السيد/ سامر بابلليأحمد محمد النقبيالسيد/ سلطان أحمد الجابر /معالي الدكتور

دا ة الماليةار ئين  التنفيذي الائين  ئين ا من اردا ة
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  الموحد   الربح او الخسارةبيان  
 2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 2020 2021 إيضاحات  
 ألف دتلت  ألف درهم  
    

    إيرادات 
 226,475 231,841 19 إي ادات الفائدة 

     ر 101,037ا ( 125,202) 20 رص تفات الفائدة 
    

 125,438 106,639  صافي إيرادات الفائدة 
    

     31,146 49,667  تمو ب إسقريأتباح رن 
    

 156,584 156,306  رباح  األ صافي إيرادات الفائدة و 
 11,850 16,348 21 ت إي ادات االستثما

 11,898 13,875 22 صافي  - إي ادات ال سوع تاللموالت
     21,524 15,677 23 إي ادات أخ   

    
     201,856 202,206  مجموع اإليرادات التشغيلية 

    المصاريف 
 ر 55,169ا ( 68,857)  تتاتك تتلو ضات الموظفين 
 ر 29,858ا ( 36,636) 24 رصات ف تشغينية ت مورية

     ر 25,448ا ( 21,970) 25 المحمب  إنخفاض القيمة
    

وموجودات  ةعقاري  اتستثمار على إ تغيرات القيمة العادلةالربح قبل 
     91,381 74,743  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 

رونودات   نى إستثماتات  قات ة ت القيمة اللادلة صافي التغي  في 
     ر 19,743ا ( 22,833) 10، 9 رالية االقيمة اللادلة رن خقم ال بح أت الخساتة 

    
     71,638 51,910  ربح السنة
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 الموحد   اآلخر الدخل الشامل   بيان
 2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
  2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم  
    

 71,638 51,910  السنة ربح 
    

    الدخل الشامل اآلخر 
    

    البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح او الخسارة 
في أدتات حقوق المنكية   إستثماتاتاخساتةر القيمة اللادلة رن  ركسك/ 

     ر 29,698ا 33,985  رصنفة االقيمة اللادلة رن خقم الدخب الشارب اآلخ  
    

     41,940 85,895  مجموع الدخل الشامل للسنة 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  

 2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 

 رأس  
 المال المدفوع 

 إحتياطي  
 خاص

 أرباح  
 مستبقاة

 إحتياطي  
 إعادة تقييم إستثمار 

 فائض 
 إعادة تقييم

 مجموع 
 حقوق الملكية

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

 4,782,741 17,855 74,101 111,802 570,593 4,008,390 2020يناير  1الرصيد في 
       

 450,000 - - - - 450,000 ز ادة في تأس المام المدفو  
 - - - (7,164) 7,164 - تحو ب إلى إحتياطي خاص 

 71,638 - - 71,638 - - تبح السنة
القيمة اللادلة الستثماتات في أدتات حقوق المنكية المصنفة االقيمة اللادلة رن   خسائ 

 (29,698) - (29,698)  - - خقم الدخب الشارب اآلخ  
       
       

 41,940 - (29,698) 71,638 - - ر(مو  الدخب الشارب لنسنة
القيمة اللادلة المحولة فمن حقوق المنكية  ند استبلاد استثماتات في أدتات   خسائ 

 - - 1,700 (1,700) - - حقوق المنكية المصنفة االقيمة اللادلة رن خقم الدخب الشارب اآلخ  
       
       

 5,274,681 17,855 46,103 174,576 577,757 4,458,390  2020ديسمبر  31الرصيد في 
       

 100,000 - - - - 100,000 ز ادة في تأس المام المدفو  
 - - - ر5,191ا 5,191 - تحو ب إلى إحتياطي خاص 

 51,910 - - 51,910 - - تبح السنة
القيمة اللادلة الستثماتات في أدتات حقوق المنكية المصنفة االقيمة اللادلة رن   ركاسك 

 33,985 - 33,985 - - - خقم الدخب الشارب اآلخ  
       
       

 85,895 - 33,985 51,910 - - ر(مو  الدخب الشارب لنسنة
القيمة اللادلة المحولة فمن حقوق المنكية  ند استبلاد استثماتات في أدتات   خسائ 

 - - ر 48,779ا 48,779 - - حقوق المنكية المصنفة االقيمة اللادلة رن خقم الدخب الشارب اآلخ  
       
       

 5,460,576 17,855 31,309 270,074 582,948 4,558,390  2021ديسمبر  31الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد  

 2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 

  2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم  إيضاحات  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 71,638 51,910  تبح السنة 
    تلديقت لر:
 7,163 3,523 12 إسترقم 

تغي ات القيمة اللادلة لمونودات رالية رصنفة االقيمة اللادلة رن خقم ال بح أت 
 ر5,900ا  4,011 9 الخساتة 

 25,643 18,822 10 القيمة اللادلة استثماتات  قات ة  التغي ات في
 ر11,365ا  ( 16,208)  21 إي ادات أنصبة أتباح 

 1,144 2,359   نى أتتاق رالية استثمات ة   قتةإطفاء 
 810 1,193  ق تض خنب   – إطفاء تكنفة ااصدات

 1,433 1,551  رخصص تلو ضات نراية الخدرة لنموظفين 
     25,448 21,970 25 رخصص إنخفاض القيمة  نى الق تض تالسنف لنلمقء 

    
     116,014 89,131  المال العامل التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس 

    
    التغي ات في تأس المام اللارب:

 2,180,000 ( 1,155,000)   تدائح لد  البنوم تستحق الد ثقثة أهر 
 ر1,849,300ا  ( 1,207,024)   لنلمقء  ق تض تسنف
 ر 470,783ا  ( 574,981)   تمو ب إسقري 
 14,254 (8,331)   رونودات أخ   

 - 28,000  لنبنوم رستحق  
 170,792 ( 23,284)   تدائح تأروام  
 ر 129,976ا  86,352  رطنوبات أخ   

     ر354ا  (537)   لنموظفين المدفو ة تلو ضات نراية الخدرة 
    

 30,647 ( 2,765,674)   األنشطة التشغيلية  الناتج من /( المستخدم في ) صافي النقد  
    

    اإلستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 ر4,600ا  (2,253)  12 ه اء رمتنكات ترلدات 
 11,365 16,208  توز لات أتباح رستنمة 

 ر 400,000ا  ( 512,094)  9 ه اء إستثمات في أتتاق رالية 
     249,162 282,177 9 بيح إستثمات في أتتاق رالية 

    
 ر 144,073ا  ( 215,962)   صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية 

    
    التمويلية التدفقات النقدية من األنشطة 
 450,000 100,000  ز ادة في تأس المام المدفو  

     - 2,750,862  الد خصت تكاليف ااصدات –ق تض خنب إصدات  
    

     450,000 2,850,862  األنشطة التمويلية الناتج من صافي النقد 
    

 336,574 ( 130,774)   في النقد ومرادفات النقد   الزيادة /صافي )النقص( 
    

     683,418 1,019,992  يناي    1في  النقد تر ادفات النقد 
    

     1,019,992 889,218  (27)إيضاح  ديسمبر  31النقد ومرادفات النقد في 
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   الموحدة   المالية بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1
 

  رن قبب الحكورة االتحادية لدتلةاالكارب  تشرررررررر تة رسررررررررالمة رمنوتة الالمصرررررررر الر   رصرررررررر ا ااراتات لنتنمية م.ع. .تأسررررررررّ  
تقت  الشرري  خنيفة بن زايد آم نريا  امونك القانو  االتحادي  الدتلة  امونك الم سرروع الصررادت  ن تئي  ااراتات الل بية المتحدة

درج  منيات ترونودات ترطنوبات تب رن  رن خقم، القانو  رصررررر ا ااراتات لنتنميةلر  2011سررررربتمب     18الصرررررادت في    7
تت تأسررررريسررررررما امونك قوانين رنفصرررررنة الالمصررررر فا     ي، تلما رصررررر فا  اتحاديا رصررررر ا ااراتات الصرررررنا ي تالمصررررر ا اللقات 

 .2011سبتمب   30ساتي المفلوم رن رص ا ااراتات لنتنمية أصبح قانو   المدر(ا لر.
 

 ن    تتمثب اخلداا ال ئيسررررررية لنمصرررررر ا في تشرررررر(يح النمو االقتصررررررادي في دتلة ااراتات الل بية المتحدة تتنو ح رصررررررادت دخنب
 . ق تأسي  صنا ات نديدة تتلز ز تتطو   الصنا ات القائمةط  
 

في لالم(مو ةلر  ا رلاو برررررررررررررررراليشرات إليرما   هر تة ااراتات لنسر(قت المتكارنة، تشرمب اخنشرطة ال ئيسرية لنمصر ا تهر تتب التاالة
 دتلة ااراتات الل بية المتحدة.الصناعية تاللقات ة، تتقديت خدرات اداتة الس(قت المتكارنة في  تقديت الق تض لألغ اض

 
 .، أبوظبي، ااراتات الل بية المتحدة51515نوا  المس(ب لنمص ا لو ص.ب إ  الل

 
 .2022 فب اي  26المالية الموحدة رن قبب ر(ن  ااداتة بتات    البياناتل ط ت نازة إصدات تت ا تماد 

 
 
 أساس اإلعداد 2

 التوافق  بيان 2/1
الردتليرة    نتقرات   المراليرة الصرررررررررررررررادتة  ن ر(ن  رلرايي  المحراسرررررررررررررربرةلتت إ رداد لر ط البيرانرات المراليرة الموحردة تفقراو لنملرايي  الردتليرة 

 .2011سبتمب  18ر الصادت في 7تالمتطنبات ذات الصنة رن القانو  االتحادي لدتلة ااراتات الل بية المتحدة تقت ا

 القياس أساس 2/2
تالمونودات المالية   ااسررررررررتثماتات اللقات ةتت إ داد ل ط البيانات المالية الموحدة تفقوا لمبدأ التكنفة التات خية، ااسررررررررتثناء إ ادة تقييت 

االقيمة اللادلة رن خقم الدخب الشررررارب اآلخ  تالمونودات المالية االقيمة اللادلة رن خقم ال بح أت الخسرررراتة، تالتي يتت إدتانرا 
 يمة اللادلة.االق

 العملة التشغيلية وعملة العرض 2/3
.  لنم(مو ة ل ض  الالمالية الموحدة بدتلت ااراتات الل بية المتحدة الالدتلتلر، تلي اللمنة التشغينية ت منة    البياناتتت   ض ل ط  

 .إال إذا أهي  إلى غي  ذل تت تق  ك المبالغ إلى أق ب ألف، 

 إستخدام التقديرات واألحكام 2/4
السرياسرات المحاسربية  أحكاع تتقدي ات تافت افرات تاث   نى تطبيق اإصردات ند إ داد ل ط البيانات المالية الموحدة، قارت ااداتة 

 لر طالنترائج الفلنيرة  ن   . قرد تختنفتالمصررررررررررررررات فلنمونودات تالمطنوبرات تااي ادات   المردتنرةلنم(مو رة اراافررررررررررررررافرة إلى المبرالغ 
 التقدي ات.

 
التقدي ات في الفت ة التي يتت فيرا    االتلديقت  نى. يتت اال ت اا ةرسررررتم    اصرررروتة  ذات اللققةتتت ر انلة التقدي ات تاالفت افررررات 

 نى دتنة  الية رن التقدي   تتضرررمنالتي   ال(وانك. تت اافصررراح  ن  بر ا التلديب  التقدي  تفي أي فت ات رسرررتقبنية تتأث  ر انلة
 .4لبيانات المالية الموحدة في إيضاح فمن ا لارةالتي تكو  فيرا االفت افات تالتقدي ات  ال(وانكأت التلقيد، أت 
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 المالية الموحدة   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 أساس اإلعداد )يتبع( 2

 أساس التوحيد 2/5
إذا    براالمسرررتثم   ال(راتالم(مو ة. تسررريط  الم(مو ة  نى   برا الخافرررلة لسررريط ةمسرررتثم  ال ال(راتالشررر تات التاالة لي إ   

 :الم(مو ة ندرا يكو  لد  . تتحقق السيط ة السيط ةاانت تستوفي رلايي   
 

 السنطة  نى ال(رة المستثم  فيرا؛ •
 التل ض لنلوائد المتغي ة النات(ة رن الش ااة رح ال(رة المستثم  برا أت الحقوق فيرا؛ ت •
 القدتة  نى استخداع سنطترا  نى ال(رة المستثم  برا لنتأثي   نى  وائدلا. •

 
إلى تنود   تالظ تاالوقائح اإ ادة تقييت  يما إذا تا  لديرا سيط ة  نى ال(رة المستثم  برا أع ال في حام أهاتت   الم(مو ةتقوع 

 أاث  نول  ة المحتفظ برايتضرررمن ذل  الظ تا التي تكو  فيرا حقوق السررريط ة تغي ات في تاحد أت أاث  رن  ناصررر  السررريط ة. 
المالية    المسررررررتثم  برا. تت إدتاج البيانات المالية لنشرررررر تات التاالة فررررررمن ل ط البيانات  ال(رةتتادي إلى سرررررريط ة الم(مو ة  نى  

 ة.الموحدة ا تباتاو رن تات   بدء السيط ة إلى تات   توقف تن  السيط  

 دالمعامالت المحذوفة عند التوحي
ااي ادات   يما بين هرررررر تات الم(مو ة، تت ل  ند إ داد البيانات المالية الموحدة، يتت ح ا تافة الملارقت تاختصرررررردة الداخنية  

 يما بين هرررر تات    اااسررررتثناء اختباح أت الخسررررائ  النات(ة  ن الملارقت االلمقت اخننبيةر النات(ة  ن الملارقت  تالمصررررات ف
قط إلى المد   تلكن ف  الم(مو ة. ل ا ت تت ح ا الخسرررررررررررائ  غي  المحققة بنف  الط  قة التي يتت برا ح ا اختباح غي  المحققة،

 ال ي ال يصاحبب دليب  نى انخفاض القيمة.
 

 :تما ينيتتألف ل ط البيانات المالية الموحدة رن البيانات المالية لنمص ا ته تتب التاالة 
 

 نسبة الملكية  سنة التأسيس بلد التأسيس  اإلسم القانوني
    

 ه تة الشخص  –ه تة ااراتات لنس(قت المتكارنة 
 . ذ.ع.عالواحد  

 ٪ 100 2018 ةااراتات الل بية المتح

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3
 
 الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة التي أصبحت سارية المفعول للسنة الحالية المعايير  3/1
 

في  تت تطبيق الملايي  الدتلية لنتقات   المالية ال(ديدة تالملدلة التالية تالتي تصربح فّلالة اشركب إلزاري لنفت ات المحاسربية التي تبدأ
  لراعالملرايي  الردتليرة لنتقرات   المراليرة أي ترأثي   التلرديقت  نى    رن قبرب الم(مو رة. لت يكن لتطبيق لر ط 2021ينراي     1أت الرد  

 نى الملارقت المحاسرررررربية أت اث   نى رحاسرررررربة تات أت  نى المبالغ المدتنة لنفت ات الحالية تالسررررررااقة تلكن قد  نى اافصرررررراح
 .الت تيبات المستقبنية
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 )يتبع( السياسات المحاسبيةملخص بأهم   3
 
 )يتبع( الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة التي أصبحت سارية المفعول للسنة الحالية المعايير  3/1
 

 39، المعيار المحاســبي الدولي رقم 9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -إعادة تشــكيل مؤ ــر معدل األرباح 
 (7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم و 
 

الردتلي لنتقرات   تلرديقت  نى المعيرات   -  تشرررررررررررررركيرب رعيرات أيبوت، يتت تطبيق الم حنرة الثرانيرة رن إ رادة  2021ينراي    1ا تبراتوا رن 
،  4، المعيات الدتلي لنتقات   المالية تقت 7، المعيات الدتلي لنتقات   المالية تقت  39، المعيات المحاسررررررررربي الدتلي تقت  9المالية تقت  

قت . تشرررمب الم(االت التي تأث ت االتلديقت تطبيق الوسرررينة اللمنية لنمحاسررربة  ن تلدي16تالمعيات الدتلي لنتقات   المالية تقت  
يبوت ال(رديردة الن تادي إلى إلغراء اال ت اار، تالتخفيف أالمونودات المراليرة تالمطنوبرات المراليرة  نرد تحرديرث الملرارقت لملردالت  

رن التغيي ات في تصنيفات التحوط تتثائق التحوط الن تادي تغيي  التصنيفات لنتحوط تتثائق التحوط التي يتطنبرا إ ادة تحسين 
إلى تقف رحاسربة التحوطر تتوفي  إفصراحات تمكن المسرتخدرين رن فرت طبيلة ترد  المخاط  النات(ة  ن  راهر  رلدم اختباح  

دت  بتت تطبيق التلديقت اأث  تنلي ي  تحسررررررررين راهرررررررر  رلدم اختباح ال ي تتل ض لب الم(مو ة تتيفية إداتترا لتن  المخاط .
 الحانة إلى إ ادة البيا  لنفت ات السااقة.

 
رن المخاط   نى رنت(ات تخدرات الم(مو ة   خاليةبدينة    ماهررررررررر اتتأثي  اسرررررررررتبدام راهررررررررر  اللائد بين البنوم اايبوتر اال يزام 

  حيث   2021متد إلى را الد سرنة  تيبوت، تالتي  إ ايبوت، رثب  التي تسرتند إلى  تتل ض الم(مو ة لنلقوديشركب ر(ام ت تيز تئيسري. 
 .توقف نش  ل ا الماه يأ   المتوقحأنب رن 

 
.  قتة  اإيبوتفقط    نى رحفظة التمو ب، تالتي ت تبط اشررركب أسررراسررري رحدتدتل ض الم(مو ة    إ ،  2021ديسرررمب    31اما في  

بين البنوم  اللائد ماه اتاتحوطات التدفقات النقدية تتحوطات القيمة اللادلة الم تبطة مخاط   تل ض الم(مو ة لتال  نى ذل ،  
 .2021 سنةر المستحقة الد اايبوت

 
التغيي ات المحتمنرة إذا تانت قابنرة لنتطبيق في رنت(راتررا تخدراتررا تأنظمتررا   ااا تبرات اخخ  الردتواصررررررررررررررب الم(مو ة تقييت الترأثي  

 ت  داد التقات   لد ت انتقام رنظت تلتخفيف المخاط  النات(ة  ن التحوم.
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والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشكل   قيد اإلصدارالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة   3/2

 مبكر
 
 تالتي لت يحن رو د تطبيقرا الد. التاليةبتطبيق الملايي  الدتلية لنتقات   المالية ال(ديدة تالملدلة  الم(مو ة اشكب ربك تقت لت 
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
 رمتنكرات تآالت  16تلرديقت  نى المعيرات المحراسرررررررررررررربي الردتلي تقت 

 اللائدات قبب االستخداع المقصود ،ترلدات
 2022يناي   1 

   
    2022يناي   1  2020-2018دتتة التحسينات السنو ة 

    2022يناي   1  إندراج اخ مام 3تلديقت  نى المعيات الدتلي لنتقات   المالية تقت 
اللقود المثقنررة   37تلررديقت  نى المعيررات المحرراسرررررررررررررربي الرردتلي تقت  

 تكنفة تنفي  اللقد -ااالتزارات  
 2022يناي   1 

   
المطنوبات تصررررنيف  1تلديقت  نى المعيات المحاسرررربي الدتلي تقت 

 امتداتلة أت غي  رتداتلة
 2023يناي   1 

   
    2023يناي   1   قود التأرين 17 المعيات الدتلي لنتقات   المالية تقت

 2تبيا  المماتسرررررررة   1تلديقت  نى المعيات المحاسررررررربي الدتلي تقت  
اافصررررررراح  ن السرررررررياسرررررررات الخاص االمعيات الدتلي لنتقات   المالية  

 المحاسبية

 2023يناي   1 

   
تل  ف التقدي ات  - 8تلديقت  نى المعيات المحاسررررررربي الدتلي تقت 

 المحاسبية
 2023يناي   1 

   
الضرررررر  بة الماننة    12المعيات المحاسرررررربي الدتلي تقت تلديقت  نى  

 الناهئة  ن رلارنة تاحدة االمونودات تالمطنوباتالمتلنقة 
 2023يناي   1 

   
البيرررانرررات   10تلرررديقت  نى المعيرررات الررردتلي لنتقرررات   المررراليرررة تقت  

اسررررررررتثماتات في  28تالمعيات المحاسرررررررربي الدتلي تقت   المالية الموحدة
المتلنقة املال(ة بيح أت ر  2011ا هرررر تات زرينة ترشررررات ح رشررررت تة

المسررالمة في اخصرروم بين المسررتثم  تالشرر تات الزرينة أت المشررات ح 
 المشت تة.

تأنيب سررررررر  ا  التطبيق إلى أنب غي  رسرررررررمى. ال  
 يزام التطبيق رسموح اب.

 
 نردررا في أتم فت ة  في البيرانرات المراليرة الموحردة تالتلرديقت سرررررررررررررريتت تطبيقررا  الردتليرة لنتقرات   المراليرة تتوقح ااداتة أ  لر ط الملرايي   

لن يكو  لررا ترأثي  نول ي  نى البيرانرات المراليرة  لر ط التلرديقت    أ  تطبيقتقييت  ب  قراررت ااداتة.  تصرررررررررررررربح فلرالرة اشرررررررررررررركرب إلزاري
 .لنم(مو ة
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 المالية  والمطلوبات المالية الموجودات 3/3

 االعتراف 3/3/1
االق تض تالسرررنف لنلمقء ت قود الم ااحة تااناتة تاالسرررتصرررنا  تاختصررردة تالودائح لد  البنوم تقوع الم(مو ة ربدئياو ااال ت اا  

خنب تالمونودات    تالق تضالم تزي تاختتاق المالية االسرررررررررررتثمات ة تالودائح تاخروام رن الماسرررررررررررسرررررررررررات الحكورية   تالمصررررررررررر ا
المونودات تالمطنوبات المالية اخخ   في تات    . يتت ربدئياو اال ت اا اكافةالتات   ال ي تنشأ  يب  في  تالمطنوبات المالية اخخ   

 .المتان ة ال ي تصبح  يب الم(مو ة ط فاو في اخحكاع التلاقدية لألداة 
 

الت(ات ة التي لي  لرا  نصرررررررررررررر   يتت قياس المونودات المالية تالمطنوبات المالية ربدئيوا االقيمة اللادلة، ااسررررررررررررررتثناء ال رت المدينة
أت إصررردات المونودات   إسرررتحواذرباهررر ة إلى   تلودتت إفرررافة تكاليف الملارنة التي يتمو ني لاع تالتي يتت قياسررررا اسرررل  الملارنة. 

 خصرررررررمرا أت  تالمطنوبات المالية ااخقا المونودات المالية تالمطنوبات المالية االقيمة اللادلة رن خقم ال بح أت الخسررررررراتةر إلى
. يتت اال ت اا بتكاليف  ند اا ت اا المبدئيالمالية أت المطنوبات المالية، حسرررررررررررررك االقتضررررررررررررراء،   لنمونوداتالقيمة اللادلة  رن 

المالية أت المطنوبات المالية االقيمة اللادلة رن خقم ال بح أت الخسرررراتة رباهرررر ة  المونودات  إسررررتحواذرباهرررر ة إلى    اللائدةالملارنة 
 الخساتة. في ال بح أت

 التصنيف والقياس المبدئي 3/3/2

 الموجودات المالية
 نى أسرررررررررررراس تات    يتت اا ت اا ت لغاء اا ت اا ا(ميح رشررررررررررررت  ات أت ربيلات المونودات المالية التي تتت االط  قة اا تيادية

المتان ة. إ  المشررت  ات أت المبيلات التي تتت االط  قة اا تيادية لي رشررت  ات أت ربيلات المونودات المالية التي تسررتنزع تسررنيت 
 المونودات فمن إطات زرني تت تحديدط رن خقم التش  ح أت الل ا السائد في السوق.

 
ا ارالكراررب الحقراو إررا ارالتكنفرة المطفرأة أت ارالقيمرة اللرادلرة  نى أسرررررررررررررراس تصررررررررررررررنيف يتت قيراس نميح المونودات المراليرة الملت ا برر

 المونودات المالية.
 

الشررررارب    الدخباالتكنفة المطفأة أت االقيمة اللادلة رن خقم    : ند اال ت اا المبدئي، يتت تصررررنيف اخصررررب المالي  نى أنب رقاس
 .ةالخسات أت  ال بحأت االقيمة اللادلة رن خقم  اآلخ 

 
 االتكنفة المطفأة إذا تت الوفاء االش تط التالية تال يتت تحديدلا االقيمة اللادلة رن خقم ال بح أت الخساتة:أداة الدين يتت قياس  

 
مالية لتحصيب التدفقات النقدية التلاقدية؛  المونودات  الالمالي فمن نموذج أ مام يردا إلى االحتفاظ ا  ااخصبيتت االحتفاظ   •

 ت
الش تط التلاقدية لألصب المالي في توات   رحددة تدفقات نقدية التي تكو  عباتة فقط  ن ردفو ات المبنغ اخساسي    نتنشأ   •

 .تالفائدة  نى المبنغ اخساسي القائت
 

االقيمة  حديدلاتتلت يتت ة  التالي  تطإذا تت اسرررررررتيفاء الشررررررر   فقط  االقيمة اللادلة رن خقم الدخب الشرررررررارب اآلخ يتت قياس أداة الدين  
 :ال بح أت الخساتةرن خقم اللادلة 

 
 تحصيب التدفقات النقدية التلاقدية تبيح المونودات المالية؛ ت   يردا إلىيتت االحتفاظ ااخصب المالي فمن نموذج أ مام  •
ردفو ات المبنغ اخساسي الش تط التلاقدية لألصب المالي في توات   رحددة تدفقات نقدية التي تكو  عباتة فقط  ن   ن  تنشأ   •

 .تالفائدة  نى المبنغ اخساسي القائت
 

 اشكب افت افي، يتت قياس نميح المونودات المالية اخخ   الحقاو االقيمة اللادلة رن خقم ال بح أت الخساتة.
 

ختيات اشكب نرائي   ض   ند اال ت اا المبدئي ااستثمات في حقوق المنكية غي  رحتفظ اب لنمتان ة، ي(وز لنم(مو ة أ  تقوع اإ
 التغيي ات القحقة في القيمة اللادلة لقستثمات في الدخب الشارب اآلخ . تتت ل ط ااختياتات  نى أساس تب استثمات  نى حدة. 
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 التصنيف والقياس المبدئي )يتبع( 3/3/2

 الموجودات المالية )يتبع(
 امتطنبات يسرررتوفيذل ،  ند اال ت اا المبدئي، قد تق ت الم(مو ة اشررركب نرائي تصرررنيف اخصرررب المالي ال ي ال ااافرررافة إلى  

االقيمة اللادلة رن خقم ال بح أت  نى أنب ردتج رن خقم الدخب الشرررررررررررارب اآلخ  القياس االتكنفة المطفأة أت االقيمة اللادلة رن 
 .تصنيفرا غي  ذل   يما لو تتيقوع اإلغاء أت يخفض اشكب تبي   دع التطابق في المحاسبة ال ي قد ينشأ إذا تا  ل ا الخساتة 

 األعمالتقييم نموذج 
ذل   تقوع الم(مو ة بتقييت لدا نموذج اخ مام ال ي يتت في إطاتط االحتفاظ ااخصرررررب المالي  نى رسرررررتو  المحفظة حيث يلتب 

تفررررلرا في  أفضررررب أسررررنوب يوفررررح الط  قة التي تدات برا اخ مام تتقدع برا الملنورات إلى ااداتة. تشررررتمب الملنورات التي تت
 :اال تبات  نى را يني

 
 ؛ منياو سياسات تاخلداا الملننة لنمحفظة تتطبيق تن  السياسات ال -
 ايفية تقييت أداء المحفظة تتفح تقات   اشأنرا إلى إداتة الم(مو ة؛ -
 المخراط  التي تاث   نى أداء نموذج اخ مرام اتالمونودات المراليرة المحتفظ بررا فررررررررررررررمن نموذج اخ مرامر تتيفيرة إداتة -

 تن  المخاط ؛
 تلو ض ردي ي اخ مام؛ تايفية   -
 رد  تك ات تح(ت تتوقيت المبيلات في الفت ات السرررررررااقة، أسرررررررباب ل ط المبيلات تالتوقلات اشرررررررأ  نشررررررراط المبيلات في -

 .المستقبب
 

قياسررررررررا   اللادلة، يتت يما يتلنق االمونودات المالية المحتفظ برا لنمتان ة أت التي تتت إداتترا ت تت تقييت أدائرا  نى أسررررررراس القيمة  
لتحصرررررررريب   ، حيث ال يتت االحتفاظ برا سررررررررواء لتحصرررررررريب التدفقات النقدية التلاقدية تالال بح أت الخسرررررررراتةاالقيمة اللادلة رن خقم 

 التدفقات النقدية التلاقدية تبيح المونودات المالية.

 صلي والفائدةتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األ
 خغ اض ل ا التقييت، يتت تل  ف لالمبنغ اخصررررررررررررررنيل  نى أنب القيمة اللادلة لألصررررررررررررررب المالي  ند اال ت اا المبدئي. يتت تل  ف

رحددة ترقابب  لنقيمة الزرنية لنمام ترخاط  االئتما  الم تبطة االمبنغ اخصني المستحق خقم فت ة زرنية  البدمالفائدةل  نى أنرا "
 .لارش ال بح تكاليف ترخاط  ااق اض اخساسية اخخ   ارثب رخاط  السيولة تالتكاليف اادات ةر، ااافافة إلى

 
الشرررررر تط    ند تقييت را إذا تانت التدفقات النقدية التلاقدية تمثب فقط دفلات المبنغ اخصررررررني تالفائدة، تأخ  الم(مو ة في اال تبات

قيمة التدفقات  يت را إذا تا  اخصررررب المالي يتضررررمن هرررر ط تلاقدي يت تك  نيب تغيي  توقيت أتالتلاقدية لألداة. يتضررررمن ذل  تقي
اخحداث المحتمنة التي  النقدية التلاقدية احيث ال يفي اخصررررب بر ا الشرررر ط.  ند إن اء ل ا التقييت، تضررررح الم(مو ة في اال تبات

تحد رن رطالبة الم(مو ة   لمبك  أت رد أنب السررررررداد، تالشرررررر تط التيقد تغي  قيمة أت توقيت التدفقات النقدية، تهرررررر تط السررررررداد ا
 الزرنية لنمام. االتدفقات النقدية رن رونودات رحددة، تالش تط التي قد يت تك  نيرا تلديب المقابب لنقيمة
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 التكلفة المطفأة وطريقة الفائدة الفعلية
 التكنفة المطفأة خداة الدين تتوز ح دخب الفوائد خقم الفت ة الملنية.إ  ط  قة الفائدة الفلنية لي ط  قة الحتساب 

 
االنسربة لنمونودات المالية اخقا المونودات المالية المشرت اة أت الناهرئة ذات رخاط  ائتمانية رنخفضرة، فإ  رلدم الفائدة الفلني 

المتوقلة ااما في ذل  نميح ال سرررروع تالنقاط المدفو ة أت المسررررتنمة لو الملدم ال ي يخصررررت االضرررربط الدفلات النقدية المسررررتقبنية 
التي تشرركب نزءاو ال يت(زأ رن رلدم الفائدة الفلنية، تكاليف الملارنة تاللقتات اخخ   أت الخصرروراتر ااسررتثناء خسررائ  االئتما   

لى إنمالي القيمة المدتنة  ند اال ت اا المبدئي. المتوقلة، رن خقم اللم  المتوقح خداة الدين، أت، حيثما ينطبق، فت ة أقص ، إ
االنسبة لنمونودات المالية التي تت ه اؤلا أت الناهئة ذات رخاط  ائتمانية رنخفضة، يتت احتساب رلدم الفائدة الفلني الملدم رن 

كنفة المطفأة خداة الدين  ند خقم خصرررررررررررت التدفقات النقدية المسرررررررررررتقبنية المقدتة، اما في ذل  خسرررررررررررائ  االئتما  المتوقلة، إلى الت
 اال ت اا المبدئي.

 
المرالي  نرد اال ت اا أت االتزاع  المرالي لي القيمرة التي يتت رن خقلررا قيراس اخصررررررررررررررب أت االتزاع  إ  التكنفرة المطفرأة لألصررررررررررررررب 

ة خي ف ق بين المبنغ المبدئي ااطفاء المت اات ااسررررررررتخداع ط  قة الفائدة الفلني زائد أت ناقصالمبدئي ناقصرررررررراو الدفلات ال ئيسررررررررية،  
 تربنغ االستحقاق، ت تت تلدينرا خي رخصص خساتة. الملت ا اب 

 أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الدخب الشرارب    االنسربة لسرندات الدين المقاسرة االقيمة اللادلة رن خقم الدخب الشرارب اآلخ ، يتت اال ت اا ااختباح تالخسرائ  في

اآلخ ، ااسررررررتثناء را يني، تالتي يتت اال ت اا برا في بيا  ال بح أت الخسرررررراتة بنف  الط  قة االنسرررررربة لنمونودات المالية المقاسررررررة 
 :االتكنفة المطفأة

 
 إي ادات الفوائد ااستخداع ط  قة الفائدة الفلنية؛ -
 ت ؛تاللكوسات خسائ  االئتما  المتوقلة -
 .لمقت اخننبيةركاسك تخسائ  ص ا ال -

 
 ند إلغاء اال ت اا اأتتاق الدين المقاسرررررة االقيمة اللادلة رن خقم الدخب الشرررررارب اآلخ ، يتت إ ادة تصرررررنيف ال بح أت الخسررررراتة 

 .المت اات الملت ا اب سااقوا في الدخب الشارب اآلخ  رن حقوق المنكية إلى ال بح أت الخساتة

 المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حقوق الملكيةأدوات 
في الدخب الشررررررررررارب اآلخ  التغي ات في القيمة اللادلة لبلض االسررررررررررتثماتات في حقوق المنكية  تل ضااختيات أ   الم(مو ة   تقوع

 .  قابب لإللغاءأداة  نى حدة  نى أساس اال ت اا اختلي تغيتب يتت االختيات  نى أساس  .غي  المحتفظ برا لنمتان ة
 

 :تمحتفظ اب لنمتان ة في حاماخصب المالي   تصنيفيتت 
 

 الق  ك؛ أت المستقببلغ ض بيلب في  اشكب تئيسي ااستحواذ  نيبتت  -
ا تلرديررا دليرب  نى نمط  ارإداتتررا  الم(مو رة   تقوعنزءوا رن رحفظرة أدتات رراليرة رحرددة    تونرب نرد اال ت اا المبردئي،   - رلرو  ؛ أتة اخنبأتباح قصي   لتحصيبفلني حديث 
 . قد فما  رالي أت أداة تحوط رحددة تفلالةر التي لي اخداة المشتقةاااستثناء   ةرشتقأداة لو  -
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 )يتبع( المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حقوق الملكيةأدوات 
الخسررائ  النات(ة  ن التغي ات في القيمة اللادلة في تكاليف الملارنة. الحقوا، يتت قياسرررا االقيمة اللادلة رح اال ت اا االمكاسررك ت يتت قياس االسررتثماتات في أدتات حقوق المنكية االقيمة اللادلة رن خقم الدخب الشررارب اآلخ  ربدئيوا االقيمة اللادلة رضررافوا إليرا 
الدخب الشرررررارب اآلخ  تت(ميلرا في احتياطي إ ادة تقييت االسرررررتثماتات. ال يتت إ ادة تصرررررنيف اختباح أت الخسرررررائ  المت اامة إلى  

 .المستبقاة ال بح أت الخساتة  ند استبلاد استثماتات حقوق المنكية، تبدالو رن ذل ، يتت تحو نرا إلى اختباح
 

يتت اال ت اا بتوز لات اختباح  نى ل ط االسرررتثماتات في أدتات حقوق المنكية في ال بح أت الخسررراتة، إال إذا تانت تمثب بوفررروح 
 است داد نزء رن تكنفة االستثمات، تفي ل ط الحالة يتت اال ت اا برا في الدخب الشارب اآلخ .

 لربح او الخسارةابالقيمة العادلة من خالل  موجودات مالية
المالية التي ال تسررررررتوفي رلايي  قياسرررررررا االتكنفة المطفأة أت الدخب الشررررررارب اآلخ  االقيمة اللادلة رن خقم   المونوداتيتت قياس  

 ال بح أت الخساتة.

 إعادة التصنيف
اداتة   فيررا الم(مو رة نموذج أ مرالرراق ت اا المبردئي، إال في الفت ة التي تغي   ل  الحقراو ال تتت إ رادة تصررررررررررررررنيف المونودات المراليرة 

 المونودات المالية.

 التمويل اإلسالمي
تب تصنيف رن اخدتات المالية الم توتة أ قط، في إ داد    فمنتت استخداع المصطنحات التالية في التمو ب ااسقري، المصنفة  

 ل ط البيانات المالية الموحدة:
 

االسرتصرنا   شراء أ مام ردنية صرناعية  نى أسراس السرداد المانب. يتت اال ت اا القدتمثب  قود االسرتصرنا  التمو ب الممنوح ان
 . ندرا يتت ص ا اخروام لنمقاتم انشاء اخ مام المدنية لمصنحة المقت ض

 
رن طنك   لنام  قود استصنا  أخ   ُتنحق القد إناتة بين المص ا تراسسة ااراتات اللقات ة حيث تتلرد الماسسة، بناءو  نى

 .المص ا، ببناء اللين روفو  اللقد ثت تأني لا بثمن تط  قة سداد رتفق  نيرما
 

المخاط   تمثب ااناتة  قود إي(ات تمو نية. تشرررررررررمب فت ة  قد ااناتة ال(زء اخاب  لنلم  االقتصرررررررررادي لألصرررررررررب ت تت فيرا تحو ب
المسرتأن  في نراية   قد تنتقب أت ال تنتقب رنكية اخصرب إلىتاالرتيازات الرارة المتلنقة امنكية اخصرب اشركب فلني إلى المسرتأن .  

 .اللقد

 المطلوبات المالية
 قارت الم(مو ة بتصنيف تقياس المطنوبات المالية االتكنفة المطفأة.
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 إلغاء اإلعتراف 3/3/3

 إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
الحقوق التلاقدية المتلنقة ااسرررررررتقع التدفقات النقدية رن اخصرررررررب، أت    تقوع الم(مو ة اإلغاء اا ت اا ااخصرررررررب المالي  ند إنتراء

 نردررا تقوع بتحو رب اخصررررررررررررررب المرالي تترافرة المخراط  ت وائرد رنكيرة المونودات إلى ط ا آخ . أررا في حرالرة  ردع قيراع الم(مو رة  
صب المحوم، تقوع الم(مو ة ااا ت اا االتحو ب أت ااحتفاظ امخاط  ترنافح المنكية اشكب نول ي تاستم اتلا االسيط ة  نى اخ

احصررررررترا المسررررررتبقاة في اخصررررررب المحوم تالمطنوبات المتلنقة اب في حدتد المبالغ المتوقح دفلرا. أرا في حالة إحتفاظ الم(مو ة  
ية اكافة رخاط  ترنافح المنكية لألصررررررررب المالي المحوم اشرررررررركب نول ي، فإ  الم(مو ة تسررررررررتم  ااا ت اا ااخصررررررررب المالي تبأ

 .إقت افات ر لونة لنلوائد المستنمة
 

  البدملألصررررررررررررب تر(مو     المدتنةاخصررررررررررررب المالي المقاس االتكنفة المطفأة، يتت اال ت اا االف ق بين القيمة  ا إلغاء اا ت اا ند  
في ال بح أت الخسرررررراتة. ااافررررررافة إلى ذل ،  ند إلغاء اال ت اا ااسررررررتثمات في أداة دين رصررررررنف االقيمة   تال رت الميدنةالمسررررررتنت 

اللادلة رن خقم الدخب الشررررررررررررارب اآلخ ، يتت إ ادة تصررررررررررررنيف اختباح أت الخسررررررررررررائ  المت اامة سررررررررررررااقوا في احتياطي إ ادة تقييت 
اسرررررررررررتثمات في أداة حقوق رنكية اختاتت الم(مو ة  ند  ا غاء اا ت ااإل ند االسرررررررررررتثماتات إلى ال بح أت الخسررررررررررراتة. في المقابب، 

اال ت اا المبدئي قياسرب االقيمة اللادلة رن خقم الدخب الشرارب اآلخ ، ال يتت إ ادة تصرنيف اختباح أت الخسرائ  المت اامة سرااقوا 
 .المستبقاة إلى اختباح في احتياطي إ ادة تقييت االستثماتات إلى ال بح أت الخساتة، تلكن يتت تحو نرا

 إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية
إسررررررررررررررتيفراء االلتزاع أت إلغرائرب أت إنترراء  تقوع الم(مو رة ار نردررا تفقط  نردررا    ةالمرالير  ارالمطنوبراتتقوع الم(مو رة ارإلغراء اال ت اا  

 ت اا اب تالمبنغ المدفو  تالمستحق في ال بح  صقحيتب. يتت اا ت اا االف ق بين القيمة المدتنة لقلتزاع المالي ال ي تت إلغاء اال
 أت الخساتة.
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 الموجودات المالية
 إذا تت تلديب الشررررر تط الخاصرررررة اأصرررررب رالي، تقوع الم(مو ة بتقييت را إذا تانت التدفقات النقدية لألصرررررب الملدم رختنفة اشررررركب

المالي    الحقوق التلاقدية لنتدفقات النقدية رن اخصررربنول ي. في حام تانت التدفقات النقدية رختنفة اشررركب نول ي،  ندئ  تلتب   
اللادلة زائداو  اال ت اا ااخصررررب المالي اخصررررني تاال ت اا اأصررررب رالي نديد االقيمة إلغاءاخصررررني رنترية. في ل ط الحالة، يتت 

 :تما ينيأي تكاليف رستحقة لنملارنة. يتت احتساب أي أتلاب رقبوفة في إطات التلديب 
 

  نرد تحرديرد القيمرة اللرادلرة لألصررررررررررررررب ال(رديرد تاختلراب التي تمثرب اسررررررررررررررت داداو لتكراليف  تت إ تبراتلرايتت إدتاج اختلراب التي   -
 الملارنة المستحقة فمن القياس المبدئي لألصب؛ ت

 اال ت اا. إلغاءت(زء رن اختباح أت الخسائ   ند  الخساتةأت  ال بحيتت إدتاج اختلاب اخخ   فمن  -
 

حسررررررك  تلديب التدفقات النقدية  ندرا يكو  المقت ض رتلسرررررر  رالياو،  ادة يكو  لدا التلديب لو ز ادة ف صررررررة االسررررررت داد إذا تت
أصررررب رالي  الشرررر تط التلاقدية اخصررررنية بدالو رن إنشرررراء أصررررب نديد اشرررر تط رختنفة نول  او. إذا تانت الم(مو ة تخطط لتلديب

نزء رن اخصرررررب   النقدية، فأنب أتم را يضرررررح في اال تبات را إذا تا  ينبغي هرررررطكاط  قة سررررروا ينتج  نرا تنازم  ن التدفقات 
اال ت اا في رثرب لر ط إلغراء قبرب إن اء التلرديرب. تاث  لر ط الط  فرة  نى نتي(رة التقييت الكمي رمرا يلني  ردع الوفراء  رادة املرايي   

 .الحاالت
 

اال ت اا إلغاء إلى   اآلخ الشرررررارب    الدخباالقيمة اللادلة رن خقم  إذا لت يادي تلديب أصرررررب رالي تت قياسرررررب االتكنفة المطفأة أت 
ط  قة رلدم الفائدة  لألصرررب المالي ااسرررتخداع المدتنةااخصرررب المالي،  ندئ  تقوع الم(مو ة أتال اإ ادة احتسررراب إنمالي القيمة  

. االنسرررربة لنمونودات الخسرررراتة  أت ال بحالفلني لألصررررب تتقوع ااال ت اا االتلديب الناتج  نى أنب أتباح أت خسررررائ  لنتلديب فررررمن  
أت الخسررررائ  اما يلك  الشرررر تط   اختباح إحتسررررابالمالية ذات أسررررلات فائدة رتغي ة، يتت تلديب رلدم الفائدة الفلني المسررررتخدع في 

إلى اختلاب المسرررررتنمة في إطات   نة السرررررائدة في السررررروق في تقت التلديب. يتت إطفاء أي تكاليف أت تسررررروع رتكبدة ااافرررررافةال ال
 .الملدم لألصب المالي الملدم  نى رد  الفت ة المتبقية لألصب المالي المدتنةتلديب إنمالي القيمة 

 
القيمة.  مقت ض، يتت   ض اختباح أت الخسرائ  فرمن خسرائ  انخفاضإذا تت إن اء ل ا التلديب اسربك صرلوبات رالية يوانررا ال

 في حاالت أخ  ، يتت   فرا تإي ادات فائدة رحتسبة ااستخداع ط  قة رلدم الفائدة الفلني.

 المطلوبات المالية
اصررررررروتة  تزاع الملدم رختنفةاال ت اا اااللتزاع المالي  ندرا يتت تلديب هررررررر تطب تتكو  التدفقات النقدية لقل اإلغاءتقوع الم(مو ة  

اال ت اا اااللتزاع إلغاء نول  ة، تفي ل ط الحالة يتت اال ت اا االتزاع رالي نديد بناء  نى الشررررر تط الملدلة االقيمة اللادلة.  ند 
أت   ال بحفررررررررررررمن   الثمن المدفو  لقلتزاع المالي ال ي تت إيقاا اال ت اا اب تبين  المدتنةالمالي، يتت اال ت اا االف ق بين القيمة  

تنودلا، تااللتزارات المتحمنة اما في ذل    . يتضرررررررررررمن الثمن المدفو  المونودات غي  المالية التي تت تحو نرا، في حامالخسررررررررررراتة
 .االلتزاع المالي ال(ديد الملدم

 
التدفقات   ا ت اا، فيتت إ ادة احتسرررررراب التكنفة المطفأة لقلتزاع  ن ط  ق خصررررررت تإلغاءإذا لت يتت احتسرررررراب تلديب االلتزاع المالي  

 يما يتلنق  .الخسررررراتةأت  ال بحالنقدية الملدلة اسرررررل  الفائدة الفلني اخصرررررني ت تت اال ت اا ااختباح أت الخسرررررائ  النات(ة فرررررمن  
أتباح أت خسرررائ    ائدة الفلني اخصرررني المسرررتخدع في احتسررراباالمطنوبات المالية ذات أسرررلات الفائدة المتغي ة، يتت تلديب رلدم الف

أنرا تلديب  نى القيمة   إن اء التلديب. يتت اال ت اا اأي تكاليف أت تسررروع رتكبدة  نى   ندالتلديب لبيا  هررر تط السررروق السرررائدة 
احتسرررررررررررررراب رلدم الفائدة الفلني   ق إ ادةالدفت  ة لقلتزاع ت تت إطفاؤلا  نى رد  الفت ة المتبقية رن االلتزاع المالي الملدم  ن ط  

  نى اخداة.
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 المقاصة 3/3/5
الم(مو ة    تتت رقاصرررة المونودات تالمطنوبات المالية ت تت بيا  صرررافي المبنغ في بيا  الم تز المالي تذل  فقط  ندرا يكو  لد 
المونودات  حق قانوني امقاصررررررررة المبالغ الملت ا برا ت كو  لديرا النية إرا في التسررررررررو ة  نى أسرررررررراس صررررررررافي المبنغ أت تحقيق

 .ة رتزارنةتتسو ة االلتزارات اصوت 
 

ذل ،   يتت بيا  ااي ادات تالمصرررر تفات  نى أسرررراس صررررافي المبنغ، تذل  فقط  ندرا ت(يز الملايي  الدتلية ا داد التقات   المالية
 أت  ندرا تتلنق ااختباح أت الخسائ  النات(ة  ن ر(مو ة رلارقت رماثنة في سياق اخنشطة الت(ات ة لنم(مو ة.

 العادلةقياس القيمة  3/3/6
المشراتتين  تمثب القيمة اللادلة السرل  ال ي سريتت اسرتقرب لبيح اخصرب أت ال ي سريتت دفلب لتحو ب االلتزاع في رلارنة رنتظمة بين
يكو  رتاحاو  في السررررروق في تات   القياس في السررررروق ال ئيسررررري أت، في حالة  دع تنودط، أفضرررررب سررررروق لر ا اخصرررررب أت االلتزاع

 .ات  . تلك  القيمة اللادلة لقلتزاع رخاط   دع الوفاء اااللتزاعلنم(مو ة في ذل  الت
 

. في حالة   ندرا تكو  رتاحةفي السرررروق   القابنة لنمقحظة ند تقدي  القيمة اللادلة خصررررب أت التزاع، تسررررتخدع الم(مو ة البيانات  
اشرررررركب ان اء التقييت. تلمب ااداتة  أخ   رقيمين رالنين رن أط اا  امشرررررراتتة، تقوع الم(مو ة 1 دع توف  ردخقت المسررررررتو  

رز د رن الملنورات حوم تت إدتاج لننموذج.  المناسرررررررررربة  مدخقتالتقنيات التقييت ت  لوفررررررررررحالخاتنيين المالنين    المقيمينرح   قتثي
 .5/7/1في إيضاح  لنمقحظةتحساسية تن  المبالغ لنتغي ات في المدخقت غي  القابنة  لمونوداتالر ط  المدتنةالقيت 

 إنخفاض القيمة 3/3/7
اللادلة رن   تقوع الم(مو ة ااال ت اا امخصرصرات خسرائ  االئتما  المتوقلة رن اخدتات المالية التالية التي ال يتت قياسررا االقيمة

 :الخساتةأت  ال بحخقم 
 
 المونودات المالية المتمثنة في أدتات دين؛ ت -
 .التزارات الق تض ت قود الضمانات المالية -
 

لألداة  المبدئييتت تحديث ربنغ خسرررررائ  االئتما  المتوقلة في تات   تب تق    لتلك  التغي ات في رخاط  االئتما  رن  اال ت اا 
 المالية الملنية.

 
 .القيمة رن أدتات حقوق المنكيةال يتت اال ت اا اخسائ  انخفاض 

 
البنود   تقوع الم(مو ة اقياس رخصررصررات الخسررائ  اقيمة تلادم خسررائ  االئتما  المتوقلة  نى رد   م  اخداة المالية، ااسررتثناء

 :هر  12التالية حيث يتت قياس رخصصات الخسائ  اقيمة تلادم خسائ  االئتما  المتوقلة خقم 
 
 رنخفضة تما في تات   التق   ؛ ت ةرخاط  ائتمان ذات تت تحديدلا اأنراسندات استثماتات الدين التي  -
 .اخدتات المالية اخخ   التي لت تزداد رخاط  االئتما  الم تبطة برا اصوتة نول  ة رن  اال ت اا المبدئي برا -



 اإلمارات للتنمية ش.م.ع. مصرف  

 

28  
 المالية الموحدة   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 )يتبع( المالية  والمطلوبات المالية الموجودات 3/3

 إنخفاض القيمة )يتبع( 3/3/7
اب    ندرا يتوافق تصررنيف رخاط  االئتما  الخاصررةتلتب  الم(مو ة أ  رخاط  االئتما  الخاصررة اسررند اسررتثمات الدين رنخفضررة 

أي أدتات    رح التل  ف اللالمي للدتنة اسررررتثمات ةل. ال تقوع الم(مو ة بتطبيق اا فاء الخاص امخاط  االئتما  المنخفضررررة  نى
 .رالية أخ   

 
خداة  نتج  ن أحداث التلث هرررررررر  في نزء رن خسرررررررائ  االئتما  المتوقلة التي ت  12تتمثب خسرررررررائ  االئتما  المتوقلة  نى رد   

اخسررائ  االئتما   هررر  الد تات   التق   . تتت ااهرراتة إلى اخدتات المالية التي تت اال ت اا  12رالية را تالمحتمب حدتثرا خقم  
 ل.1الم حنة لهر  تأدتات رالية فمن  12المتوقلة رنرا  نى رد  

 
 المالية في خسرررررررررررائ  االئتما  المتوقلة التي تنتج  ن تافة أحداث التلث تتمثب خسرررررررررررائ  االئتما  المتوقلة  نى رد   م  اخداة 

 المحتمرب حدتثررا  نى رد  اللم  المتوقح لألداة المراليرة. تتت ااهرررررررررررررراتة إلى اخدتات المراليرة التي تت اال ت اا اخسررررررررررررررائ  االئتمرا 
 ل. 2الم حنة لالمتوقلة رنرا  نى رد   م  اخداة تلت تتل ض النخفاض ائتماني تأدتات رالية فمن 

 
 يتت استخداع صيغتي انخفاض القيمة تخسائ  االئتما  المتوقلة اشكب رتبادم فمن ل ط البيانات المالية الموحدة.

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة
 :تما ينيتتمثب خسائ  االئتما  المتوقلة في التقدي  الم نح لخسائ  االئتما . يتت قياس خسائ  االئتما  

 
النقردي  المونودات المراليرة التي لت تتل ض النخفراض ائتمراني في ترات   التق   :  نى أنررا القيمرة الحراليرة لكرافرة حراالت الل(ز -

الحصررررررررررروم    ى الم(مو ة تفقاو لنلقد تبين التدفقات النقدية التي تتوقح الم(مو ةاأي الف ق بين التدفقات النقدية المسرررررررررررتحقة إل
  نيرار؛

تالقيمة    المونودات المراليرة التي تل فررررررررررررررت النخفراض ائتمراني في ترات   التق   :  نى أنررا الف ق بين إنمرالي القيمرة الردفت  رة -
 الحالية لنتدفقات النقدية المستقبنية المقدتة؛

في حالة      المسرحوبة:  نى أنرا القيمة الحالية لنف ق بين التدفقات النقدية التلاقدية المسرتحقة لنم(مو ةالتزارات الق تض غي -
 سحك الق ض تالتدفقات النقدية التي تتوقح الم(مو ة الحصوم  نيرا؛ ت

 .الم(مو ة است دادلا قود الضما  المالي: المدفو ات المتوقلة لتلو ض حارب الضما  ناقصاو أية ربالغ تتوقح  -
 

 .5/2/6 لمز د رن التفاصيب  يما يتلنق اقياس خسائ  االئتما  المتوقلة، ي نى ال نو  إلى االيضاح
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 الموجودات المالية المعاد هيكلتها
صلوبات  في حام إ ادة التفاتض اشأ  الش تط الخاصة اأصب رالي أت تلدينرا أت استبدام أصب رالي حالي اأصب نديد نتي(ة

االئتما  المتوقلة  اال ت اا ااخصرررب المالي ت تت قياس خسرررائ  إلغاءالمقت ض، يتت تقييت را إذا تا  رن الضررر تتي   رالية يوانررا
 :اما يني

 
النات(ة   اال ت اا ااخصرب الحالي، يتت اسرتخداع التدفقات النقدية المتوقلة إلغاءإذا تانت إ ادة الريكنة المتوقلة لن تادي إلى   -

 .م  ند احتساب الل(ز النقدي رن اخصب الحاليرن اخصب المالي الملد
لألصب   اال ت اا ااخصب الحالي، تتت رلارنة القيمة اللادلة المتوقلة إلغاءإذا تانت إ ادة الريكنة المتوقلة سوا تادي إلى   -

القيمة  ند   طاال ت اا. يتت اسرررررررررررتخداع ل إلغاءال(ديد  نى أنرا التدفق النقدي النرائي رن اخصرررررررررررب المالي الحالي في تقت 
اال ت اا حتى تات   الغاء احتسررررراب الل(ز النقدي رن اخصرررررب المالي الحالي ال ي يتت خصرررررمب ا تباتاو رن التات   المتوقح 

 التق    ااستخداع رلدم الفائدة الفلني اخصني لألصب المالي الحالي.

 الموجودات المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني
  المردتنرة ارالتكنفرة المطفرأة تالمونودات المراليرة  المردتنرة  ترب تق    بتقييت ررا إذا ترانرت المونودات المراليرة  تقوع الم(مو رة في ترات 

 قد انخفضررت قيمترا االئتمانية. يشررات إلى المونودات المالية ذات القيمة االئتمانية اآلخ الشررارب   الدخباالقيمة اللادلة رن خقم 
تقو  حدث أت أاث  لب تأثي  سرررنبي   ‘ نداذت قيمة ائتمانية رنخفضرررة القيمة ’  المالي أنبيلتب  اخصرررب ل.  3الم حنة ال المنخفضرررة

 . نى التدفقات النقدية المستقبنية المقدتة لألصب المالي
 

 :تشتمب اخدلة الموفوعية  نى تل ض اخصب المالي النخفاض ائتماني  نى البيانات المنحوظة التالية
 
 اخزرة المالية الحادة التي يوانررا المقت ض أت الُمصدت؛ -
 ااخقم االلقد، رثب التلث  أت التأخ  في السداد؛ -
 إ ادة هيكنة ق ض أت سنفية رن قبب الم(مو ة تفقاو لش تط را تانت الم(مو ة لتقبنرا في ظ تا أخ  ؛ -
 خ ؛ أتأ  يكو  رن المحتمب تل ض المقت ض لإلفقس أت إ ادة تنظيت رالي أ -
  دع تنود سوق نشط لنسند نتي(ة أزرات رالية. -

 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ضمن بيان المركز المالي
 :تما ينييتت   ض رخصص خسائ  االئتما  المتوقلة في بيا  الم تز المالي 

 
 القيمة اللادلة لنمونودات؛المونودات المالية المقاسة االتكنفة المطفأة:  نى أنرا استقطا  رن إنمالي  -
 التزارات الق تض ت قود الضمانات المالية: يتت   فرا اشكب  اع تمخصص؛ ت -
بيا  الم تز   : ال يتت اال ت اا امخصرررررص خسرررررائ  فيالدخب الشرررررارب اآلخ أدتات الدين المقاسرررررة االقيمة اللادلة رن خقم  -

رخصررررررررص الخسررررررررائ  ت تت   لتن  المونودات تمثب قيمترا اللادلة. إال أنب يتت اافصرررررررراح  ن  المدتنةالمالي نظ او خ  القيمة 
 اال ت اا اب فمن احتياطي القيمة اللادلة.

 المشطوبات 3/3/8
إلى أ  المدين يلاني رن صرلوبات  ر  ندرا تكو  لنام رلنورات تشري   اصروتة نزئية أت تنيةيتت هرطك الق تض تسرندات الدين ا

خافرررلة خنشرررطة التنفي   المشرررطوبةالمونودات المالية   قد تبقى، رن ذل  اال غترالية هرررديدة تال يوند احتمام تاقلي السرررت دادلا. 
المبالغ  إدتاج. يتت تحصرريب المبالغ المسررتحقة ان اءات تنفي ية رن أنب االلتزاع اإن اءات الم(مو ة  يما يخصرن أنب االرتثام 

 سااقوا فمن لتكاليف انخفاض القيمةل في بيا  ال بح أت الخساتة. المشطوبةالمست دة رن المبالغ 
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 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 3/4
تالتأرينات  تت دفح رسرررالمات التقا د الخاصرررة االموظفين رن رواطني دتلة ااراتات الل بية المتحدة إلى الريئة اللارة لنملاهررراتي

التأرينات ت  في هرررررررررررررأ  الملاهرررررررررررررات  1999ر لسرررررررررررررنة 7االنتماعية في دتلة ااراتات الل بية المتحدة تفقاو لنقانو  االتحادي تقت ا
هرررات  الموظفين  االنتماعية. إ  رخصرررص تلو ضرررات نراية الخدرة لنموظفين اخطة تلو ضرررات رحددةر المحتسررربة تفقاو لقئحة

تفقاو لنمعيات المحاسرربي  الملتمدة لد  المصرر ا التي  ادة را يكو  أ نى رن المخصررص المقّدت  نى أسرراس اخسرراليك االاتوات ة
  .19الدتلي تقت 

رن   رخصررررص لقلتزاع المقّدت لمسررررتحقات الموظفين المتلنقة ااانازات السررررنو ة تت اا  السررررف  نتي(ة لنخدرات المقدرة  تكو نيتت 
لقانو   قبب الموظفين حتى تات   بيا  الم تز المالي. يتت تصرررررررد رخصرررررررص لتلو ضرررررررات نراية الخدرة المسرررررررتحقة لنموظفين تفقاو 

بيا  الم تز  تسرررررررررررياسرررررررررررة المصررررررررررر ا تلوائحب الداخنية تذل   ن فت ات خدرترت حتى تات   اللمب لدتلة ااراتات الل بية المتحدة
  .المالي

  لت يتت إن اء تقييت ااتواتي لتلو ضرررررررررررررات نراية الخدرة لنموظفين حيث أ  صرررررررررررررافي تأثي  رلدم الخصرررررررررررررت ترسرررررررررررررتو ات ال تاتك
  .لي  رن المحتمب أ  يكو  نول  او تالتلو ضات المستقبنية  نى القيمة اللادلة لقلتزاع الخاصة االتلو ضات 

 يتت اال ت اا االمخصررررررررصررررررررات  ندرا يت تك  نى المصرررررررر ا التزاع حالي قانوني أت فررررررررمني نتي(ة خحداث سررررررررااقة، ت كو  رن
االلتزاع اشركب  المحتمب أ  يقتضري اخر  تدفق خاتج لنمواتد التي تنطوي  نى رنافح اقتصرادية لتسرو ة االلتزاع، ت مكن تقدي  ربنغ

 ثوق.رو 

 النقد ومرادفات النقد 3/5
تحت    رن النقد في الصندتق تاختصدة لد  رص ا ااراتات الل بية المتحدة الم تزي تحسااات أروام  تر ادفات النقديتألف النقد  

 قب رن ثقثة أهر .خأصنية  بتوات   إستحقاقالمصاتا  لد  ت يدا اتالطنك تتدائح 

 المصارف  لدىاألرصدة والودائع  3/6
 رن إيدا ات سرروق المام ذات الدفلات  أسرراسررياشرركب  التي تتألفمالية  ال  المونودات  في  المصرراتا  لد اختصرردة تالودائح  تتمثب  

دة إ ا الثابتة أت القابنة لنتحديد تاالسررتحقاقات الثابتة غي  المدتنة في سرروق نشررط. ال يتت التلارب رح إيدا ات سرروق المام اغ ض
ربدئيوا االتكنفة التي تمثب القيمة اللادلة    المصرررررراتا  لد الفوتي أت  نى المد  قصرررررري  اخنب. يتت قياس اختصرررررردة تالودائح   البيح  ، يتت إدتانرا االتكنفة المطفأة.الحقاو لق ت اا المبدئيالمدفو .  لنبدم

 اإلستثمارات العقارية 3/7
رن  اصرررررروتة أسرررررراسررررررية رن اختافرررررري تالمباني الت(ات ة المحتفظ برا رن قبب الم(مو ة لتحقيق أتباح ااسررررررتثماتات اللقات ةتتألف 

. الحقاو  الملارنة  تأني لا أت لز ادة قيمة تأس المام أت لكق السررررررببين. يتت قياس ل ط اللقاتات ربدئياو االتكنفة اما فيرا نميح تكاليف
 الخسرررراتة أت  ال بحيتت تسرررر(يب التغي ات في القيت اللادلة في بيا    تي االقيمة اللادلة.لإل ت اا المبدئي، يتت قياس ااسررررتثمات اللقا

احيث يتت تحو نب رن االسررررتثمات اللقاتي، فإ    ندرا يط أ أي تغي   نى الغ ض رن اسررررتخداع اللقات .  في الفت ة التي نشررررأت فيرا
  تات   تغيي  االستخداع.لمحاسبة القحقة لي قيمتب اللادلة في خغ اض اللقات اتكنفة 

 نى أ نى تأفضرب اسرتخداع لنلقاتات، تلو االسرتخداع الحالي لرا. تت تحديد القيمة اللادلة    لإلسرتثماتات اللقات ةتسرتند القيت اللادلة  
رن   تليينرت تترسررررتقنين    رقيمينلنم(مو ة  نى أسرررراس التقييت ال ي تت إن اؤط في نراية فت ة التق    رن قبب  لإلسررررتثماتات اللقات ة

االسررررررررتثمات ال ي يتت تحديدط رن  تنرج نى نرج السرررررررروق القابب لنمقاتنة تال ي يلك  أسررررررررلات الملارقت الحديثة للقاتات رماثنة  الملايي  اللالمية. تت تحديد القيمة اللادلة بناءو    -قبب الم(مو ة. يتوافق ل ا التقييت رح تقييت الملرد المنكي لنمسررررررررراحين القانونيين  
  م تحنيب تدفق الدخب تالنفقات المتوقلة لنلقات.خق
غي   اال ت اا االلقات االسررررررتثماتي  ند اسررررررتبلادط أت  ندرا يتت سررررررحبب اشرررررركب  نرائي رن االسررررررتخداع ت ندرا يكو  رن إلغاءيتت 

االسررررتثمات،  اسررررتبلاد االلقاتالمتوقح تحقيق رنافح اقتصررررادية رن اسررررتبلادط. يتت إدتاج اختباح أت الخسررررائ  النات(ة  ن سررررحك أت 
في الفت ة التي نشررررأت   الخسرررراتةأت   ال بح، في بيا  المدتنةتالمحتسرررربة  نى أنرا الف ق بين صررررافي رتحصررررقت االسررررتبلاد تالقيمة  

 .فيرا
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 اإلستثمارات العقارية )يتبع( 3/7
إلى أت رن االسررتثمات اللقاتي  ندرا، تفقط  ندرا يكو  لنام تغيي  في االسررتخداع. يحدث التغيي    اللقات  تحو ببالمصرر ا   يقوع

اللقرات، أت يتوقف  ن تنبيرة تل  ف االسررررررررررررررتثمرات اللقراتي، ت كو  لنرام دليرب  نى التغيي  في   يسررررررررررررررتوفيفي االسررررررررررررررتخرداع  نردررا  
معيات التطبيق ب المصرررر ا ت ثوعت وا سرررريتت إدتانب االقيمة اللادلة، االسررررتخداع. إذا أصرررربح اللقات ال ي يشررررغنب المال   قاتوا اسررررتثما

أي ف ق في ذل  التات   بين القيمة  رلارنةتت تلنلقاتات الممنوتة حتى تات   التغيي  في االسررررررررتخداع.    16الدتلي تقت  يالمحاسررررررررب
الدتلي   يمعيات المحاسررررربنإ ادة تقييت تفقوا لتقة ط  التقيمتب اللادلة بنف     16الدتلي تقت    يمعيات المحاسررررربنلنلقات تفقوا ل  المدتنة
 .16تقت 

 إستثمارات عقارية قيد التطوير
يت ت نشررراء اللقات اما في ذل  تكاليف الموظفين ذات الصرررنة.  ند االنتراء  إلى تصرررم اللائدةاما في ذل  نميح التكاليف المباهررر ة قيد التطو   التي يتت إنشررراؤلا أت تطو  لا لقسرررتخداع المسرررتقبني تلقات اسرررتثماتي، ربدئيوا االتكنفة،  يتت قياس ااسرررتثماتات اللقات ة

ق ت اا المبدئي، يتت قياس االسرررررتثمات  ل  الحقاو ركتمنة.  إسرررررتثماتات  قات ةرن اانشررررراء أت التطو  ، يتت تحو ب ل ط اللقاتات إلى  
ات في القيمة اللادلة لقسرررتثماتات اللقات ة قيد التطو   في اللقاتي االقيمة اللادلة. يتت إدتاج اختباح تالخسرررائ  النات(ة  ن التغي  

 بيا  الدخب الموحد في الفت ة التي نشأت فيرا.

 المعامالت بالعمالت األجنبية 3/8
 .يتت تحو ب الملارقت االلمقت اخننبية إلى اللمنة ال سمية لنم(مو ة تفقا خسلات الص ا السائدة في تات   الملارقت

 
السررائدة   تحو ب المونودات تالمطنوبات المالية االلمقت اخننبية في تات   التق    إلى اللمنة التشررغينية تفقاو خسررلات الصرر ايتت 

التشرغينية في بداية  في ذل  التات  . تتمثب أتباح أت خسرائ  اللمقت اخننبية رن البنود المالية االف ق بين التكنفة المطفأة االلمنة
اخننبية التي يتت تحو نرا تفقاو  لدينرا لبيا  أث  الفائدة الفلنية تالمبالغ المدفو ة خقم السررنة، تالتكنفة المطفأة االلمنةالسررنة، الد ت

 .خسلات الص ا السائدة في نراية السنة
 

الصررررر ا   نرا تفقاو خسرررررلاتأرا المونودات تالمطنوبات غي  المالية االلمقت اخننبية تالتي يتت قياسررررررا االقيمة اللادلة، فيتت تحو 
االلمنة اخننبية  السررررائدة بتات   تحديد القيمة اللادلة. يتت تحو ب البنود غي  المالية التي يتت قياسرررررا  نى أسرررراس التكنفة التات خية

 .ااستخداع أسلات الص ا السائدة في تات   الملارنة
 

. ترح ذلر ، يتت اال ت اا اف تق  حو رب في ال بح أت الخسرررررررررررررراتةالت رنتت اال ت اا اشرررررررررررررركرب  راع اف تق اللمقت اخننبيرة النرات(رة 
  ض التغي ات القحقة في القيمة اللادلة  اختيات اشرررررأنرا  التي تت  ن ت نمة اسرررررتثماتات حقوق المنكية   النات(ةاللمقت اخننبية  

 في الدخب الشارب اآلخ  ت(زء رن بيا  الدخب الشارب اآلخ .

 المخصصات 3/9
ت حتمب أي إلتزاع حالي اقانوني أت إسرررتداللير ناتج  ن أحداث سرررااقة   الم(مو ةيتت اا ت اا االمخصرررصرررات  ندرا يكو   نى  

 .ينزع إن اء تدفقات خاتنة لنمنافح االقتصادية لتسو ة االلتزاع ت مكن تقدي ط اصوتة روثوقة أ 
 

لنبدم المطنوب لمقابنة االتزاع تما بنراية فت ة التق    الد  إ  المبنغ الملت ا اب تمخصرررص يتت إحتسرررااب حسرررك أفضرررب التوقلات
اخخد الين اال تبات المخاط  تاخروت غي  الماتدة المحيطة ااالتزاع.  ندرا يتت قياس المخصررررررررررص ااسررررررررررتخداع التدفقات النقدية 

النقدية ا ندرا يكو  تأثي  القيمة الزرنية لننقود   المقّدتة لسررررداد االلتزاع الحالي، فإ  قيمتب المدتنة لي القيمة الحالية لتن  التدفقات
 .نول  وار

 
 ندرا يكو  نزء أت تافة المنافح االقتصرررادية المطنوبة لسرررداد المخصرررص رتوقح اسرررت دادلا رن ط ا ثالث، يتت اال ت اا اال رة 

 وق.المدينة تأصب في حالة تو  استقع تاستلافة المبنغ راتدة ت ركانية قياس المبنغ اشكب روث
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 الممتلكات والمعدات 3/10
االسررررترقم  انخفاض القيمة، إ  تندت. يتت احتسررررابيتت بيا  الممتنكات تالملدات االتكنفة ناقصرررراو االسررررترقم المت اات تخسررررائ  

لألتافرري الممنوحة    نى أسرراس القسررط الثابت لتخفيض تكنفة المونودات  نى رد  أ ماتلا اانتانية. ال يتت احتسرراب اسررترقم
 .لنمص ا رن قبب الحكورة االتحادية االمسالتر ت تت قياسرا اقيمة اسمية قدتلا دتلت تاحد

 
 ندرا  .الب ارج المشررررررت اة تالتي تلتب  نزءو ال يت(زأ رن القدتة التشررررررغينية لنملدات ذات الصررررررنة ت(زء رن تن  الملداتتتت تسررررررمنة 

رن الممتنكات    يكو  خنزاء أحد بنود الممتنكات تالملدات أ مات إنتانية رختنفة، يتت احتسرررابرا تبنود رنفصرررنة اركونات تئيسررريةر
  ال بحأخ   في بيا    أت الخسرررررررائ  رن اسرررررررتبلاد أحد بنود الممتنكات تالملدات تحت بند إي ادات  تالملدات. يتت اال ت اا ااختباح

 .الخساتةأت 
 

المصرر تفات    تتت تسررمنة المصرر تفات القحقة فقط  ندرا يكو  رن الم نح أ  تتدفق المنافح االقتصررادية المسررتقبنية الم تبطة بتن 
  .لصيانة المستم ة لنملدات تمص تفات  ند تكبدلاإلى الم(مو ة. يتت احتساب أ مام ااصقح تا

 
رد    يتت احتسراب االسرترقم لشرطك تكنفة بنود الممتنكات تالملدات ناقصراو قيمرا المتبقية المقدتة  نى أسراس القسرط الثابت  نى

المونودات المان ة   رقمأ ماتلا اانتانية المقدتة ت تت اصررروتة  ارة اال ت اا برا فرررمن اختباح أت الخسرررائ . يتت احتسررراب اسرررت
سررررررررررتاتم لنم(مو ة بنراية فت ة   نى رد  فت ة ااي(ات تاخ مات اانتانية أيرما أقصرررررررررر  رالت يكن لنام تأايد رلقوم اأ  المنكية

 .ااي(ات
 

 .تتت ر انلة ط ق االسترقم تاخ مات اانتانية تالقيت المتبقية بتات   تب تق   ، ت تت تلدينرا حيثما يكو  رناسباو 
 

رح  تقوع الم(مو ة ام انلة سررررررررررنو ة لأل مات اانتانية المقدتة لكافة فئات المونودات اخسرررررررررراسررررررررررية، تتقوع بتلدينرا احيث تتوافق
 لزع اخر . إذااخ مات اانتانية المقدتة الملاد تقييمرا،  

 

 إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية 3/11
تلمب الم(مو ة في نراية تب فت ة تق     نى ر انلة القيت المدتنة لمونوداترا تذل  لتحديد إ  تا  لنال  را يشرررري  إلى أ  ل ط 
المونودات قد تل فرررت إلى خسرررائ  انخفاض القيمة. إذا تند را يشررري  إلى ذل  يتت تقدي  القيمة القابنة لإلسرررت داد لألصرررب تذل  

ة اإ  تندتر. في حام  دع التمكن رن تقدي  القيمة القابنة لإلست داد خصب رحدد، تقوع الم(مو ة  لتحديد خسائ  إنخفاض القيم
بتقدي  القيمة القابنة لإلسررت داد لنوحدة المنت(ة لننقد التي يلود إليرا اخصررب نفسررب.  ندرا يمكن تحديد أسرر  توز ح رلقولة تثابتة، 

ننقد رحددة، أت يتت توز لرت إلى أصررغ  ر(مو ة رن الوحدات المنت(ة لننقد التي يتت توز ح اخصرروم المشررت تة إلى تحدات رنت(ة ل
 يمكن تحديد أس  توز ح رلقولة تثابتة لرا.

 
  إ  القيمة القابنة لقسرت داد لي القيمة اللادلة لألصرب ناقصراو تكنفة البيح تقيمة االسرتخداع، أيرما أ نى.  ند تقييت قيمة االسرتخداع،

النقدية المسررررتقبنية المقدتة إلى قيمرا الحالية ااسررررتخداع رلدم خصررررت را قبب الضرررر  بة يلك  تقييمات السرررروق  يتت خصررررت التدفقات
 الحالية لنقيمة الزرنية لألروام تالمخاط  الخاصة ااخصب حيث لت يتت تلديب تقدي ات التدفقات النقدية المستقبنية اخصوصرا.

 
خصررررررررررررررب اأت الوحردة المنت(رة لننقردر امرا يقرب  ن القيمرة المردتنرة، يتت تخفيض القيمرة في حرام تت تقردي  القيمرة القرابنرة لقسررررررررررررررت داد  

المدتنة لألصررررررب اأت الوحدة المنت(ة لننقدر إلى القيمة القابنة لقسررررررت داد. يتت اال ت اا اخسررررررائ  االنخفاض رباهرررررر ةو في ال بح أت 
انخفاض القيمة  يت، تفي ل ط الحالة يتت التلارب رح خسررررائ را لت يتت تسرررر(يب المونودات ذات الصررررنة اقيمة إ ادة التقيالخسرررراتة، 
  .إ ادة التقييت فياانخفاض  

 األعمار اإلنتاجية المقدرة  فئة الموجودات
  

 سنة  40 المباني
 سنوات  5 تالت(ريزات تالسياتات اخثاث 

 سنوات 5إلى  3رن  أنرزة الكمبيوت  
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 قيمة الموجودات غير المالية )يتبع(  إنخفاض 3/11
في حالة اسررررت نا  خسررررائ  انخفاض القيمة الحقاو، يتت ز ادة القيمة المدتنة لألصررررب اأت الوحدة المنت(ة لننقدر إلى القيمة الملدلة  

قدر  يما لو لت يتت القابنة لقسررررررررررررررت داد، احيث ال تز د القيمة المدتنة الملدلة  ن القيمة المدتنة لألصررررررررررررررب اأت الوحدة المنت(ة لنن
احتسرراب خسررائ  انخفاض القيمة في السررنوات السررااقة. يتت تسرر(يب اسررت نا  خسررائ  انخفاض القيمة رباهرر ةو في ال بح أت الخسرراتة 
إال إذا تا  اخصرب قد تت إدتانب امبنغ إ ادة التقييت تفي ل ط الحالة يتت تسر(يب اسرت نا  خسرائ  انخفاض القيمة تز ادة في إ ادة 

 ييت.التق

 عقود اإليجار 3/12
إذا تا    تقوع الم(مو ة في بداية اللقد بتحديد را إذا تا  اللقد يمثب أت يتضرمن  قد إي(ات. يلتب  اللقد، أت يتضرمن،  قد إي(ات

السررررررررريط ة  نى   اللقد ينقب حق السررررررررريط ة  نى اسرررررررررتخداع أصرررررررررب رحدد لفت ة زرنية نظي  رقابب. لتقييت را إذا تا  اللقد ينقب حق
 .16 الدتلي لنتقات   المالية تقتاستخداع أصب رحدد، تقوع الم(مو ة ااستخداع تل  ف  قد ااي(ات الواتد في المعيات 

 مستأجركالمجموعة 
ربدئياو المونودات  تالتزاع ااي(ات في تات   بدء  قد ااي(ات. يتت قياس حق اسررتخداعالمونودات  حق اسررتخداع  اتلت ا الم(مو ة  

بداية ااي(ات،  التكنفة، التي تتضرررررمن القيمة المبدئية اللتزاع ااي(ات الملدلة بناء  نى دفلات ااي(ات المسرررررددة في أت قبب تات  ا
 .رضافاو إليرا أي تكاليف رباه ة ربدئية تت تكبدلا

 
فت ة   داية ااي(ات حتى نرايةااسررررررتخداع ط  قة القسررررررط الثابت رن تات   بالمونودات    يتت الحقاو احتسرررررراب اسررررررترقم حق اسررررررتخداع

تندت، ت تت   اشررررركب دتتي بناء  نى خسرررررائ  انخفاض القيمة، إ اخصرررررب ااي(ات.  قتة  نى ذل ، يتت تخفيض حق اسرررررتخداع  
 .تلدينب بناء  نى الض  منيات إ ادة القياس اللتزاع ااي(ات

 
التغي  في  تي لت يتت سرررررردادلا في تات   بدء اللقد، ت تت احتسررررررابيتت ربدئياو قياس التزاع ااي(ات االقيمة الحالية لدفلات ااي(ات ال

التغي  في القيمرة  قيمرة االلتزاع  نى الفت ة الزرنيرة اراسررررررررررررررتخرداع رلردم الفرائردة الضررررررررررررررمني في  قرد ااي(رات أت، إذا تلر ت تحرديرد ذلر 
رلدم الفائدة  نى االقت اض   الم(مو ة اشكب  اعاسرولة، يتت استخداع رلدم الفائدة  نى االقت اض اافافي لنم(مو ة. تستخدع  

تحدد الم(مو ة رلدم االقت اض اافافي لرا رن خقم تحنيب ق تفرا رن المصادت الخاتنية المختنفة   .اافافي تملدم خصت
 .التلديقت لبيا  فت ات ااي(ات تنو  اخصب المستأن  ت ن اء الض

 
 :زاع ااي(ات رما ينيتتألف دفلات ااي(ات المدتنة فمن قياس الت

 
  دفلات ثابتة، اما في ذل  الدفلات الثابتة ال(ول  ة؛ •
اما في  دفلات ااي(ات المتغي ة التي تلتمد  نى راهررر  أت رلدم، تالتي يتت قياسررررا في البداية ااسرررتخداع الماهررر  أت الملدم •

 تات   بداية  قد ااي(ات؛
  قية؛ تالمبالغ المتوقح دفلرا امونك فما  القيمة المتب •
الت(ديد  سرررررل  المماتسرررررة امونك خيات الشررررر اء ال ي تتوقح الم(مو ة اشررررركب رلقوم رن رماتسرررررتب، تدفلات ااي(ات في فت ة •

للقد ااي(ات را لت   االختياتي إذا تانت الم(مو ة رتأادة اشرررررركب رلقوم رن اسررررررتخداع خيات التمديد، تغ ارات اانراء المبك 
 .رن  دع اانراء المبك  تكن الم(مو ة رتأادة اشكب رلقوم

 
في   يتت قيراس التزاع ااي(رات ارالتكنفرة المطفرأة اراسررررررررررررررتخرداع ط  قرة الفرائردة الفلنيرة. تتت إ رادة قيراس االلتزاع  نردررا يكو  لنرام تغيي 
دفلرب  دفلرات ااي(رات المسررررررررررررررتقبنيرة نتي(رة التغي  في أحرد الماهرررررررررررررر ات أت الملردالت، أت تغيي  في تقردي  الم(مو رة لنمبنغ المتوقح

الشرررر اء أت  امونك فررررما  القيمة المتبقية، أت إذا قارت الم(مو ة بتغيي  تقييمرا اخصرررروص را إذا تانت سررررتقوع امماتسررررة خيات
 نردررا تتت إ رادة قيراس التزاع ااي(رات برر ط الط  قرة،   .التمرديرد أت اانرراء أت ترا  لنرام تلرديرب في دفلرات ااي(رات الثرابترة ال(ول  رة

إذا تت تخفيض القيمة  ةأت الخسررررات   ال بحتسرررر(ينرا فررررمن   ، أت يتتالمونودات  حق اسررررتخداعالمدتنة ليب القيمة يتت في المقابب تلد
 إلى صف . المونودات حق استخداعل المدتنة

 
 اخخ  ‘في تل المطنوبا ااي(ات فرررمن  تالملدات‘تالتزارات  تفرررمنل الممتنكا  المونودات تقوع الم(مو ة ال ض حق اسرررتخداع

 .بيا  الم تز المالي الموحد
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 عقود اإليجار )يتبع( 3/12

 الموجودات ذات القيمة المنخفضةعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار  
المنخفضررررررررررة   تالتزارات ااي(ات للقود إي(ات المونودات ذات القيمةالمونودات  حق اسررررررررررتخداع  ااختاتت الم(مو ة  دع اال ت اا  

الم تبطة بدفلات ااي(ات   ت قود ااي(ات قصررري ة اخنب، اما في ذل   قود إي(ات رلدات تكنولونيا الملنورات. تلت ا الم(مو ة
 بتن  اللقود تمص تفات  نى أساس القسط الثابت  نى رد  ردة  قد ااي(ات.

 المجموعة بصفتها مؤجر
أت  قرد     نردررا تكو  الم(مو رة لي المان ، تقوع  نرد بردء  قرد ااي(رات بتحرديرد ررا إذا ترا   قرد ااي(رات يمثرب  قرد إي(رات تمو ني

 .إي(ات تشغيني
 

تشررررغيني.  ندرا تنقب هرررر تط  قد  قد إي(ات تكو  الم(مو ة ران وا لرا تلقود إي(ات تمو ني أت يتت تصررررنيف  قود ااي(ات التي  
لقد إي(ات تمو ني. يتت تصررررررررنيف نميح  تااي(ات إلى حد تبي  نميح رخاط  ترزايا المنكية إلى المسررررررررتأن ، يتت تصررررررررنيف اللقد  

تأخ  الم(مو ة في اال تبات الض الماهر ات رثب را إذا تا   لقود إي(ات تشرغينية. ت(زء رن ل ا التقييت،ت قود ااي(ات اخخ   
  قد ااي(ات ل(زء تبي  رن اللم  االقتصادي لألصب.

 
لألصررررب المان  ت تت   المدتنةيتت إفررررافة التكاليف اختلية المباهرررر ة المتكبدة في التفاتض تت تيك  قد إي(ات تشررررغيني إلى القيمة 

 . نى رد  فت ة ااي(اتاال ت اا برا  نى أساس القسط الثابت 
 

يتت اال ت اا االمبالغ المسررتحقة رن المسررتأن  ن امونك  قود ااي(ات التمو ني ت رت ردينة اقيمة صررافي اسررتثمات الم(مو ة في 
 قود ااي(ات. يتت توز ح إي ادات التأني  التمو ني  نى الفت ات المحاسرررررررررررربية احيث تلك  رلدم  ائد دتتي ثابت  نى صررررررررررررافي  

ام انلة القيمة   اصرررررررررررروتة رنتظمةالمبدئي، تقوع الم(مو ة    لإل ت اا  الحقاو لنق القود ااي(ات. اسررررررررررررتثمات الم(مو ة القائت  يما يت
، رح اال ت اا 9طبق رتطنبات انخفاض القيمة تفقوا لنمعيات الدتلي لنتقات   المالية تقت قوع بتالمتبقية المقدتة غي  المضررررررررمونة تت

 .نةامخصص الخسائ  االئتمانية المتوقلة  نى ال رت المدي

 الودائع واألموال  3/13
الم(مو ة    يتت احتسرررراب تدائح تأروام ب نارج الشرررري  زايد لإلسرررركا  تصررررندتق رحمد بن تاهررررد لقبتكات تتزاتة المالية المود ة لد 

 ر.13تالمداتة بواسطترا فمن المطنوبات الخاصة االم(مو ة اإيضاح 

 قروض ألجل 3/14
تقوع الم(مو ة بتصنيف اخدتات ال أسمالية تمطنوبات   .تمو ب الديو  لنم(مو ة  تتكو  ق تض خنب رن أتتاق دين تلي رصادت

يتت قياس أتتاق الدين المصدتة ربدئياو االقيمة اللادلة رط تحاو   .لألدتات  رالية أت أدتات حقوق رنكية تفقوا ل(ول  الش تط التلاقدية
 االتكنفة المطفأة ااستخداع ط  قة الفائدة الفلنية. الحقاو   قياسرا رنرا تكاليف الملارقت المباه ة اافا ية. يتت

 المتحصالت من بيع عقارات استثمارية 3/15
 يتت اال ت اا االمتحصررررررررقت رن بيح الوحدات السرررررررركنية في اللقاتات االسررررررررتثمات ة تالتزاع لحين تسررررررررنيت الوحدة تتحو ب المخاط 

 .تاالرتيازات لنلميب

 توزيعات األرباح 3/16
يتت فيرا  اال ت اا ااختباح الموز ة  نى رسررررررالت المصرررررر ا تمطنوبات في البيانات المالية الموحدة لنمصرررررر ا في الفت ة التييتت 

 .ا تماد توز لات اختباح رن قبب المسالت
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 مصروفات الاالعتراف بإيرادات و  3/17

 إيرادات ومصروفات الفائدة
فوائدل في اليتت اال ت اا اإي ادات ترصرررررر تفات الفوائد لألدتات المالية في لصررررررافي إي ادات الفوائدل تإي ادات فوائد ت لرصرررررر تفات 

 .ةبيا  ال بح أت الخساتة ااستخداع ط  قة رلدم الفائدة الفلني
 

المالية   لنمونودات  المدتنةنمالي القيمة تطبيق رلدم الفائدة الفلني  نى إ  رن خقميتت احتسررررراب إي ادات أت رصررررر تفات الفوائد  
القيمة االئتمانية اأي االتكنفة المطفأة لألصرررب المالي قبب تلديب أي رخصرررص خسررراتة ائتمانية رتوقلةر، أت  نى    المنخفضرررةغي  

 رن خقملفوائد  االئتمانية، يتت احتسررررررررراب دخب ا القيمة. االنسررررررررربة لنمونودات المالية رنخفضرررررررررة  المالية نمطنوباتلالتكنفة المطفأة  
ا    المدتنة نى التكنفة المطفأة لنمونودات المالية رنخفضرررة القيمة االئتمانية اأي إنمالي القيمة   ةتطبيق رلدم الفائدة الفلني ناقصرررو االئتمانية، يلك  سل   القيمةرخصص خسائ  االئتما  المتوقلةر. االنسبة لنمونودات المالية التي نشأت أت تت ه اؤلا رنخفضة  

 ائدة الفلني الخسائ  االئتمانية المتوقلة في تحديد التدفقات النقدية المستقبنية المتوقح استقررا رن اخصب المالي.الف

 التمويل اإلسالميالربح من 
 . نى أساس االستحقاق تتقسيت الوقت ااستخداع ط  قة رلدم ال بح الفلني التمو ب ااسقرييتت اال ت اا اأتباح  

 توزيعات االرباح
توز ح اختباح لألتتاق المالية   إسرررررررررررتحقاقاتلو تات    ت حق في اسرررررررررررتقررا.    را ينشرررررررررررأيتت اال ت اا اإي ادات توز لات اختباح  ند

 .ى توز لات أتباح اخسرت غي  المدتنةالمدتنة، ت ادة را يكو  التات   ال ي يوافق  يب المسالمو   ن

 ايرادات الرسوم والعموالت
أخ  ، ال سرررروع المف تفررررة  نى تقديت   أروتال سرررروع المدتنة في ل ا ال(زء رن بيا  ال بح أت الخسرررراتة الموحد لنم(مو ة، رن بين تشررمب رصرر تفات ت ي ادات ال سرروع تاللموالت تسرروروا أخ   غي  تن  التي تشرركب نزءوا ال يت(زأ رن رلدم الفائدة الفلني. تتضررمن  
خدرة الملارقت تتسرررررررررررررروع  دع االسررررررررررررررتخداع المتلنقة االتزارات الق تض  ندرا يكو  رن غي  المحتمب أ  ينتج  ن ذل  ت تيك 

 .تغي لاإق اض رحدد 
 

 .الخدرات استقعيتت احتساب رصات ف ال سوع تاللموالت  يما يتلنق االخدرات  ند 

 إيرادات اإليجار
ااي(ات للقود ااي(ات المسرررتم ة   فت اتيتت احتسررراب ااي(اتات النات(ة رن اللقاتات المان ة  نى أسررراس القسرررط الثابت  نى رد  

 .ت تت   فرا ت(زء رن لالدخب اآلخ ل في ال بح أت الخساتة

 والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة اإلستثمارات العقاريةمكاسب / )خسائر( القيمة العادلة من 
ح أت الخسرررررررررررررراتة ارالقيمرة اللرادلرة في نررايرة ترب فت ة تق   ، رح اال ت اا يتت قيراس المونودات المراليرة ارالقيمرة اللرادلرة رن خقم ال ب

 .اأي ركاسك أت خسائ  االقيمة اللادلة في ال بح أت الخساتة إلى الحد ال ي ال تكو   يب نزءوا رن  ققة تحوط رحددة
 

قات ة في ال بح أت الخسرررررراتة في الفت ة التي يتت إدتاج اختباح أت الخسررررررائ  النات(ة  ن التغي ات في القيمة اللادلة لقسررررررتثماتات الل
 .تنشأ فيرا
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 الضمانات المالية والتزامات القروض  3/18
خساتة  تتمثب لالضمانات الماليةل االلقود التي تتطنك رن الم(مو ة القياع اسداد دفلات رحددة لتلو ض صاحك الضما   ن أي

فري التزارات  "الق تضرتكبدة نتي(ة  (ز ط ا رحدد  ن الوفاء االتزاراتب  ند اسرررررررررررررتحقاقرا تفقاو لنبنود التلاقدية. أرا لالتزارات 
 .راتدة بتقديت ائتما  امونك ه تط تأحكاع رحددة رسبقاو 

 
السررروق   إ  المطنوبات النات(ة  ن الضرررمانات أت االلتزارات المالية الخاصرررة بتقديت ق ض املدم فائدة أقب رن الملدم السرررائد في

تسررررررررررر(يب   اللادلة المبدئية  نى رد   م  الضرررررررررررما  أت االلتزاع. يتت الحقاو يتت قياسررررررررررررا ربدئياو االقيمة اللادلة، ت تت إطفاء القيمة 
أيرما أ نى.    المطنوبات االقيمة المطفأة أت القيمة الحالية خي دفلة رتوقلة  ندرا يكو  رن المحتمب سرررررررداد الدفلة امونك اللقد،

فررمن المطنوبات   أقب رن الملدم السررائد في السرروق يتت إدتاج الضررمانات أت االلتزارات المالية الخاصررة بتقديت ق ض املدم فائدة 
 اخخ  .

 
  الهامةمحاسبية والتقديرات الحكام األ 4
 

نتقات   المالية رن ااداتة تفررح أحكاع تتقدي ات تافت افررات  ليتطنك إ داد البيانات المالية الموحدة اما يتوافق رح الملايي  الدتلية  
لنمونودات تالمطنوبات المالية تاافصررراح  ن االلتزارات الطاتئة. تاث    المدتنةتاث   نى تطبيق السرررياسرررات المحاسررربية تالمبالغ  

ا  نى ااي ادات تالمص تفات تالمخصصات ااافاف  ة إلى تغي ات القيمة اللادلة.ل ط اخحكاع تالتقدي ات تاالفت افات أيضو
 

ع قد تاث  ل ط اخحكاع تالتقدي ات تاالفت افرات  نى المبالغ المدتنة في السرنوات المالية القحقة. يتت حاليوا تقييت التقدي ات تاخحكا
 تتمكن رنلكي ، تفرلت الم(مو ة رلايي  تافرحة  الموفروعيةتتسرتند إلى الخب ة السرااقة ت وارب أخ  . رن أنب تقنيب  نصر   

 رستقبنية في ل ط المخصصات.تقدي  التدفقات النقدية المسررررررررررررررتقبنية. نظ وا خ  التقدي ات تسررررررررررررررتند إلى اخحكاع، فقد تختنف النتائج الفلنية، رما يادي إلى تغيي ات  
 

 .2020يناي   1 يما يني التقدي ات تاخحكاع المطبقة ا تباتوا رن 

 لماليةإنخفاض القيمة المحمل على الموجودات ا

 في رخاط  االئتما  الرارةز ادة الأر 
الخسررائ  االئتمانية المتوقلة لمدة  يلادم، يتت قياس الخسررائ  االئتمانية المتوقلة تمخصررص 5/2/6اما لو روفررح في اايضرراح 

. المونودات  3الم حنة  أت   2، أت الخسررررررائ  االئتمانية المتوقلة  نى رد  اللم  خصرررررروم الم حنة  1هررررررر وا خصرررررروم الم حنة    12
رخاط  االئتما  الخاصرررة اب اشررركب تبي  رن  اال ت اا اختلي. ال يحدد المعيات الدتلي   تز د ندرا   2ينتقب اخصرررب إلى الم حنة  

 صرب را قد زادتخيشركب ز ادة تبي ة في رخاط  االئتما .  ند تقييت را إذا تانت رخاط  االئتما  ال ي را  9 تقت  لنتقات   المالية
 .تالمد ورة التي قد تط أ في المستقبب، تأخ  الم(مو ة في اال تبات الملنورات النوعية تالكمية الملقولة لاعاشكب 

 إنشاء ر(مو ات رن اخصوم ذات خصائص رخاط  ائتمانية رماثنةبر 
 ندرا يتت قياس الخسررررررائ  االئتمانية المتوقلة  نى أسرررررراس نما ي، يتت ت(ميح اخدتات المالية  نى أسرررررراس خصررررررائص المخاط  

رسررتم  لتقييت را إذا تانت ال تزام رتشررابرة. إ  ل ا   اشرركبالمشررت تة. ت اقك الم(مو ة رد  رقءرة خصررائص رخاط  االئتما   
صرائص رخاط  االئتما ، تكو  لنام إ ادة تقسريت لألصروم اشركب رناسرك. تقد ينتج اخر  رطنوب لضرما  أنب في حالة تغيي  خ

 ن ذل  إنشررررراء رحافظ نديدة أت نقب أصررررروم إلى رحفظة حالية تلك  اشررررركب أفضرررررب خصرررررائص رخاط  االئتما  المماثنة لتن  
 الم(مو ة رن اخصوم.
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 )يتبع( الهامةمحاسبية والتقديرات الحكام األ 4

 في أوراق مالية االستثماراتوقياس تصنيف  
يسترند تصنيف تقياس المونودات المالية إلى نموذج اخ مام ال ي تستخدرب ااداتة في إداتة رونوداترا المالية، ت ستند ت ل  إلى  

اختتاق سررمات التدفقات النقدية التلاقدية لنمونودات المالية الخافررلة لنتقييت. إ  ااداتة  نى قنا ة اأ  اسررتثماتات الم(مو ة في 
ترقاسة االشكب المناسك. تتمثب المونودات المالية التي يتت قياسرا االتكنفة المطفرررررررررأة في تن  المونودات المحتفظ رصنفة   المالية

برا فرررررمن نموذج أ مام يردا إلى االحتفاظ االمونودات لتحصررررريب التدفقات النقدية التلاقدية، ت نشرررررأ  ن الشررررر تط التلاقدية في 
فقط لنمبنغ اخصرررررررني تالفائدة. إ  المونودات المالية التي يتت قياسررررررررا االقيمة اللادلة رن توات   رحددة تدفقات نقدية تمثب دفلات 

تمثب اسررتثماتات في أدتات المنكية غي  المحتفظ برا لقسررتفادة رن التغي ات في قيمترا اللادلة تال يتت   الدخب الشررارب اآلخ خقم  
يلك    الدخب الشرررررررررررررارب اآلخ تات  نى أنرا االقيمة اللادلة رن خقم  االحتفاظ برا لنمتان ة. ت   ااداتة أ  تصرررررررررررررنيف ل ط اخد

ال بح أت خططرا المتوسرررررطة تطو نة اخنب في اسرررررتثماتاترا اشررررركب أفضرررررب رن االحتفاظ ااالسرررررتثماتات االقيمة اللادلة رن خقم 
 الخساتة.

 
 .5/7القيت اللادلة في إيضاح   احتسابتمت رناقشة أساليك التقييت المستخدرة 

 أوراق مالية لإلستثمارات في تقييم العادل  ال
 ندرا ال يمكن اهرتقاق القيت اللادلة لنمونودات تالمطنوبات المالية المسر(نة في بيا  الم تز المالي الموحد رن اخسرواق النشرطة، 
ا أت أاث  رن ردخقت السررررررروق الرارة التي ال يمكن رقحظترا. تتطنك   يتت تحديدلا ااسرررررررتخداع تقنيات التقييت التي تتضرررررررمن تاحدو

رسررررررررررتو  أ نى رن أحكاع ااداتة الحتسرررررررررراب القيمة   لنمقحظةتمد إلى حد تبي   نى المدخقت غي  القابنة  تقنيات التقييت التي تل
اللرادلرة رن تنر  التي تلتمرد ارالكراررب  نى المردخقت التي يمكن رقحظتررا. يمكن أ  تاث  التغي ات في االفت افررررررررررررررات حوم لر ط 

 .تتاق الماليةاللوارب  نى القيمة اللادلة المدتنة لقستثماتات في اخ
 

 .5/7/1القيت اللادلة في إيضاح   احتسابتمت رناقشة أساليك التقييت المستخدرة 

 لإلستثمارات العقاريةالتقييم العادل  
الحالي. يتت إدتاج القيمة اللادلة    ، تلو إسررررتخدارباتإسررررتخداع لنلقات   تأفضرررربتسررررتند القيت اللادلة لقسررررتثماتات اللقات ة  نى أ نى  

تط  قة تقييت االسررررررتثمات تط  قة  في التقييت لقسررررررتثماتات اللقات ة رن قبب خب اء تقييت  قاتات رسررررررتقنين بناءو  نى ط  قة المقاتنة 
 .10تانح إيضاح  لمز د رن التفاصيب ،ةالمتبقي القيمة
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 إدارة المخاطر 5

 نظرة عامة  5/1
لم(مو ة رن المخاط  المالية تتنطوي  نى تحنيب تتقييت تقبوم ت داتة الض رسررررررررتو ات  راإلى تل فرررررررر  الم(مو ةتادي أنشررررررررطة 

المخاط  أت ر(مو ة المخاط . إ  قبوم المخاط  لي سرررررمة تئيسرررررية لنماسرررررسرررررات المالية تما أ  المخاط  التشرررررغينية لي نتي(ة 
ين المخاط  تاللائد ااافررررررررررررررافة إلى الحد رن لو تحقيق التواز  المناسررررررررررررررك ب  الم(مو ةحتمية لمزاتلة اخ مام. ب ل  فإ  لدا  

  يما يني أنوا  المخاط  التي تتل ض لرا الم(مو ة: .لنم(مو ةداء المالي لألالتأثي ات المحتمنة الملااسة 
 

 رخاط  االئتما  -
 رخاط  السيولة -
 رخاط  السوق  -
 رخاط  تشغينية -

 

يوند لد  الم(مو ة ل(ا  إدات ة لإلهر اا  نى  منية إداتة المخاط . تقوع ل(نة إداتة المخاط  تاالئتما  االم(ن ، بتفو ض رن 
ر(ن  ااداتة، بتحديد السرررررياسرررررات تاللمنيات تاخنظمة الملنية اإداتة تر اقبة رخاط  االئتما  تالسررررروق تالمخاط  التشرررررغينية. تما  

ادتاة المخاط ، يقوع اصوتة رستقنة ام انلة االلتزاع اكافة سياسات ت ن اءات إداتة المخاط . يقوع قست يوند لد  الم(مو ة قست 
 تلالج المخاط  التشغينية. التدقيق الداخني لد  الم(مو ة، ال ي يشرررركب نزءو رن إطات إداتة المخاط ، اصرررروتة أسرررراسررررية بتقييت فلالية الضرررروااط ال قابية التي 

 
داتة المخاط  الخاصررة االم(مو ة لتحديد تتحنيب ل ط المخاط  اغ ض تفررح حدتد تفرروااط إداتة المخاط  تت تفررح سررياسررات إ

المناسررررربة تلم اقبة المخاط  تااللتزاع االحدتد  ن ط  ق أنظمة رلنورات حديثة ت لتمد  نيرا. تقوع إداتة الم(مو ة اصررررروتة دتت ة 
  ات التي تط أ  نى السوق تالمنت(ات تأفضب المماتسات التي تظر .ام انلة أنظمة تسياسات إداتة المخاط  لتلك  التغي

  مخاطر االئتمان 5/2
لخسررررائ  رالية في حام لت يتمكن اللميب أت الط ا المقابب في أداة رالية رن   الم(مو ةامخاط  تل ض   لرخاط  االئتما لتتمثب  

 .، تتنشأ اصوتة تئيسية رن الق تض تالُسنف لنلمقء تالمصاتا اخخ   تاختتاق المالية االستثمات ةالوفاء االتزاراتب التلاقدية
 

اأدتاترا االئتمانية، تبر ا ينتج  ن    حتفظ الم(مو ةتنشرررررررأ رخاط  االئتما  ت ل  رن انخفاض تصرررررررنيف اخط اا المقابنة، رمن ت
ذل  انخفاض قيمة ل ط المونودات. اما أ  رخاط  االئتما  تلد ألت المخاط  التي تتل ض لرا الم(مو ة، يتت تخصرررررريص رواتد  

 تتخب ات تفوااط تقابية لارة اداتة ل ط المخاط  في اخقساع ال ئيسية لد  الم(مو ة. 
 

لة  ن تفررررررررررح السررررررررررياسررررررررررات تاللمنيات الخاصررررررررررة ااالئتما  اما يتماهررررررررررى رح النمو ت داتة المخاط  تاخلداا  إ  ااداتة رسررررررررررات 
 االست اتي(ية.

 
 تنص سياسة االئتما   نى تطو   رنر(ية رنتظمة ترتسقة لتحديد ت داتة المخاط  التي تنتج  ن المقت فين تاخط اا المقابنة.

 
انك ف  ق االئتما  رسرررررررررررراتلية تحديد ت داتة رخاط  االئتما   نى رسررررررررررررتو  الملارقت  يتولى قسررررررررررررت إداتة رخاط  االئتما  إلى ن

اإداتة تتحديد   تالمحافظ تفرررما  االلتزاع اإن اءات المخاط  اط  قة تتسرررق رح سرررياسرررات االئتما  لد  الم(مو ة. تقوع الم(مو ة
م(مو ات تاخط اا المقابنة الف دية ت نى رسررررررررتو  قيود تفرررررررروااط ت تيز رخاط  االئتما  أينما تندت، تال سرررررررريما  يما يتلنق اال

 قطا ات اخ مام أيضاو.
 

تقوع الم(مو رة ارإداتة رخراط  االئتمرا  رن خقم تنو ح اخنشررررررررررررررطرة االسررررررررررررررتثمرات رة لت(نرك ت تز المخراط  غي  القزررة في رواقح  
ط  ق الحد رن الملارقت رح أط اا   نغ ا ية أت قطا ات تشرررررغينية رلينة. تقوع الم(مو ة أيضررررراو ام اقبة التل ض لنمخاط   ن

 رحددة تتقييت ال(داتة االئتمانية لألط اا المقابنة اصوتة رستم ة.
 

 لنمونودات المالية أقصى تل ض لمخاط  االئتما . المدتنةتمثب القيت 
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 )يتبع( مخاطر االئتمان 5/2
نات(ة  ن المونودات المالية االقيمة اللادلة رن خقم اختباح أت الخسرررررررررائ  خغ اض إداتة المخاط ، يتت إداتة رخاط  االئتما  ال

 تلكن يتت بيانرا تأحد  ناص  التل ض لمخاط  السوق. ،اصوتة رنفصنة
 

  نى را يني: الم(مو ةتل ض لرا تيشتمب ااطاتاللاع اداتة رخاط  االئتما  التي 
 

تالتي تغطي رتطنبات الضررما  تتقييت االئتما  تتصررنيف ت  داد   تفررح سررياسررات ائتمانية االتشرراتت رح تحدات اخ مام، -
 لنمخاط  تاان اءات القانونية تالوثائقية تااللتزاع االمتطنبات القانونية تالتنظيمية.

يتت تخصرررررريص حدتد التفو ض لموظفي   تفررررررح هيكب لنتفو ض الخاص االموافقة  نى التسررررررريقت االئتمانية تت(ديدلا. -
 مام. تما تتطنك التسرررررررررريقت الكبي ة إلى ا تمادلا رن قبب المدي  أت تئي  قسرررررررررت االئتما  أت ل(نة االئتما  بوحدة اخ

 االئتما  أت ر(ن  ااداتة، حسبما يكو  رناسباو.
ر انلة تتقييت تافة التل فرررررررررررررات لنمخاط  االئتمانية تفقاو لحدتد التفو ض قبب التلرد بتقديت التسرررررررررررررريقت إلى اللمقء.  -

 ر انلة التسريقت المص  ية للمنية الم انلة ذاترا. يخضح ت(ديد ت 
الحرد رن ت تزالتل ض لنمخراط  المتلنقرة اراالط اا المقرابنرة تالمنراطق ال(غ ا يرة تالقطرا رات الصررررررررررررررنراعيرة ا يمرا يخص  -

 الق تض تالُسنفر ال(رة المصدتة تنطاق رلدم االئتما  تسيولة السوق تالدتلة ا يما يخص االستثماتاتر. 
رن أنب تصررنيف التل ض تفقاو لمسررتو  خط  الخسرراتة المالية    االم(مو ةحتفاظ بتصررنيف المخاط  الخاصررة  تاال  تفررح -

ز ااداتة  نى الخط  المونود. يسرررتخدع نظاع تصرررنيف المخاط  لتحديد رخصرررصرررات يتت ت  الم(مو ةتل ض لرا تالتي  
ظاع تصررررررنيف المخاط  الحالي رن سرررررربلة انخفاض القيمة حيث ينزع إن اءلا رقابب تل فررررررات ائتمانية رحددة. يتكو  ن

رستو ات تلك  المستو ات المختنفة لنمخاط  تالل(ز ت تاحة الضمانات تالحد رن رخاط  االئتما . إ  رساتلية تفح 
التنفي ية/ الن(نة حيثما يكو  رناسررررباو. يخضررررح تصررررنيف المخاط    لنسررررنطةتصررررنيف المخاط  تكمن في الموافقة النرائية 

 تة رنتظمة.إلى الم انلة اصو 
تالرردتم تذلرر  اصرررررررررررررروتة   تقطررا ررات اخ مررامر انلررة االلتزاع احرردتد التل ض المتفق  نيرررا تالمتلنقررة ارراخط اا المقررابنررة   -

 رستم ة تر انلة القيود تفقاو الست اتي(ية إداتة المخاط  تتونرات السوق.
 

اإداتة التل ض لمخاط  االئتما  رن خقم الحصرروم  نى فررمانات  ندرا ينزع اخر  تالحد رن   تقوع الم(مو ة قتة  نى ذل ،  
في الض الحراالت، ارإنرراء الملرارقت أت التنرازم  نررا إلى أط اا رقرابنرة أخ   لنحرد رن  تقوع الم(مو رةرردة التل ض. يمكن أ  

  نى تن  التي تحمب قيت  ادلة إي(ابية.  ، إ  تندت،المشتقة  رخاط  االئتما . تقتص  رخاط  االئتما  الخاصة ااخدتات المالية

 الضمانات أو التعزيزات االئتمانية األخرى  5/2/1

 مخاطر الضمانات
ُتسرررررررتخدع تحصرررررررب الم(مو ة  نى الضرررررررمانات تالتلز زات االئتمانية اخخ   رن اخط اا اخخ   في سرررررررياق أ مالرا اال تيادية. 

الضررررررررررررمانات لنحد رن رخاط  االئتما ، تتلد امثااة رصرررررررررررردت آخ  لنسررررررررررررداد في حالة  (ز الط ا المقابب  ن الوفاء االتزاراتب 
أنوا   ا تماداالئتما  أنوا  الضررررمانات المقبولة، تت ل  اللمنية التي يمكن امونبرا    التلاقدية لنسررررداد. توفررررح سررررياسررررات ت ن اءات

 أت اخدتات اافا ية. المونودات ت/
 

في نودة الضررمانات المحتفظ برا رن قبب الم(مو ة. ااافررافة إلى ذل ،  خقم السررنة  رادي   ت انح، لت يكن لنام أي  اشرركب  اع
 لم(مو ة.د  االضمانات للت تكن لنام تغيي ات في سياسات 

 
ألف دتلت   66,720اررأدتات لنحررد رن المخرراط  االئتمررانيررة تقرردت قيمترررا بنحو  تحتفظ الم(مو ررة  ،  2021ديسررررررررررررررمب     31امررا في  

نف  رن ال رت المدينة فرررمن قائمة الم اقبة تالتي تل فرررت النخفاض ائتماني  ألف دتلتر رقابب  68,820 :2020ا الق تض تالسرررُ
تتأرينات أخ   رسرر(نة  نى المونودات تالودائح النقدية   قاتي تاالسررتثماتات في هرركب تلن ت قود الم ااحة ااناتة تاالسررتصررنا   

المحنية أت الدتلية ذات السرملة الحسرنة، أت الشر تات   تاالمصراالضرمانات السريادية تالضرمانات رن   . تقبب الم(مو ةتالضرمانات
  المصررررررررررررراتالد    إيدا ات. ال يتت االحتفاظ اضرررررررررررررمانات رقابب الث اءالكب   المحنية أت رتلددة ال(نسررررررررررررريات تاخف اد أصرررررررررررررحاب 

 . 2020ديسمب    31أت   2021ديسمب    31ر ط الضمانات تما في  ب  االحتفاظتالماسسات المالية اخخ   اشكب  اع، تما لت يتت 
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 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 إدارة المخاطر )يتبع( 5

 )يتبع( مخاطر االئتمان 5/2

 )يتبع( الضمانات أو التعزيزات االئتمانية األخرى  5/2/1

 )يتبع( مخاطر الضمانات
نف ال لن اللقاتي  ال(دتم التالي حاالت التل ض لمخاط  االئتما  رنيصرررررررررنف  الت(زئة ااما في ذل   قود للمقء  ق تض تسرررررررررُ

 حسك نسبة التمو ب إلى القيمة:التمو ب ااسقرير 
 

 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 

   نسبة التمويل إلى القيمة 
 5,267 7,428 ٪ 50أقب رن  

 32,723 38,637 ٪ 70٪ إلى 51رن 
 313,453 390,881 ٪ 90٪ إلى 71رن 
    2,050,355 2,663,088 ٪ 100٪ إلى 91رن 
   

    2,401,798 3,100,034 ديسمب  31في 

 أقصى تعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية األخرى  5/2/2
. االنسررررررررربة لنضرررررررررمانات المالية المسررررررررر(نة خاتج المدتنةإنمالي التل ض لمخاط  االئتما  لبنود الميزانية اللمورية لو قيمترا  إ   

 نى الم(مو ة دفلب إذا تت طنك  ي(كالميزانية اللمورية، فإ  إنمالي التل ض لمخاط  االئتما  لو الحد اخقصررررررى لنمبنغ ال ي  
 الضمانات.

 2021 2020 
 ألف دتلت  درهمألف  
   

 167,893 137,906 النقد تاختصدة لد  رص ا ااراتات الل بية المتحدة الم تزي 
 2,732,099 3,786,312 المصاتا أتصدة تتدائح لد   

 3,405,806 4,612,829 ق تض تُسنف 
 1,071,044 1,646,026 التمو ب ااسقري 
 1,017,874 1,301,701 سندات الدين  -سندات استثمات ة 
    39,161 42,634 فائدة رستحقة القبض –رونودات أخ   

   
 8,433,877 11,527,408 ديسمب  31في 
   
   

 - 88,984 فمانات ائتمانية -خاتج الميزانية 
   
 

تالضرررررررررمانات اائتمانية لألدتات المالية   لألدتات المالية االتكنفة المطفأة  أ قط أقصرررررررررى تل ض لمخاط  اائتما ال(دتم   يوفرررررررررح
، دت  اخخ  في اال تبات أي فرررمانات رحتفظ برا أت تلز زات  2020ديسرررمب    31ت  2021ديسرررمب    31تما في  خاتج الميزانية 
 ائتمانية أخ  .
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 وحدة  المالية الم بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 إدارة المخاطر )يتبع( 5

 )يتبع( مخاطر االئتمان 5/2

 مخاطر اإلئتمان تركزات 5/2/3
ينشررأ ت تيز رخاط  االئتما   ندرا يكو  لنام  دد رن اخط اا المقابنة أت التل فررات التي لرا خصررائص اقتصررادية رتشررابرة، 
أت أ  تكو  ل ط اخط اا رشررررررراتتة في أنشرررررررطة رماثنة أت تلمب في نف  المناطق ال(غ ا ية أت القطا ات االقتصرررررررادية التي رن 

لتزارات التلاقدية تتأث  اشررررررررررركب رماثب االتغي ات في الظ تا االقتصرررررررررررادية أت الظ تا  هرررررررررررأنرا أ  ت(لب قدتترا  نى الوفاء ااال
تشرري  الت تزات إلى الحسرراسررية النسرربية خداء الم(مو ة ت(اط التطوتات التي تاث   نى صررنا ة رلينة أت رنطقة نغ ا ية  اخخ  .
 .رلينة
 

المخاط  المف طة، تتضرررررررمن سرررررررياسرررررررات ت ن اءات الم(مو ة إتهرررررررادات رحددة لنت تيز  نى الحفاظ  نى    رن أنب ت(نك ت تزات
ا لر لر .  يمرا يني تحنيرب ت تز رخراط  االئتمرا  حسررررررررررررررك    ر اقبرةرحفظرة رتنو رة. يتت   ت تيز رخراط  االئتمرا  المحرددة ت داتتررا تفقرو

 القطا  في تات   التق   .
 

 القطاع المالي  القطاع العام  
قطاع الخاص/  ال

 اإلجمالي   التجزئة
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  2021ديسمبر    31
     

 النقد تاختصدة لد  رص ا ااراتات 
 137,906 - - 137,906 الل بية المتحدة الم تزي    

 3,784,967 - 3,784,967 - المصاتا   لد  أتصدة تتدائح  
 4,375,327 2,041,288 26,736 2,307,303 لنلمقء   ق تض تُسنف
 1,630,517 1,630,517 - - تمو ب إسقري 
 1,301,221 79,747 659,452 562,022 الدين   أدتات   –استثمات ة    أتتاق رالية

      42,634 9,260 24,754 8,620 فائدة رستحقة القبض  –رونودات أخ    
     
 3,015,851 4,495,909 3,760,812 11,272,572      
 

 القطاع المالي القطاع العام  
القطاع الخاص/  

 اإلجمالي  التجزئة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 2020ديسمب   31
     

 النقد تاختصدة لد  رص ا ااراتات
 167,893 - - 167,893 الل بية المتحدة الم تزي   

 2,731,048 - 2,731,048 - المصاتا   أتصدة تتدائح لد 
 3,182,761 1,642,115 30,529 1,510,117 لنلمقء  ق تض تُسنف
 1,061,109 1,061,109 - - تمو ب إسقري 
 1,017,240 38,935 661,119 317,186 الدين  أدتات –استثمات ة  أتتاق رالية

      39,161 6,414 17,892 14,855 فائدة رستحقة القبض –رونودات أخ   
     
 2,010,051 3,440,588 2,748,573 8,199,212      
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 المالية الموحدة   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 إدارة المخاطر )يتبع( 5

 )يتبع( مخاطر االئتمان 5/2

 تركزات مخاطر اإلئتمان )يتبع( 5/2/3
ت تيزات رخراط  االئتمرا  احسررررررررررررررك القطرا  تالموقح ال(غ افي.  يمرا يني تحنيرب ت تيزات رخراط  االئتمرا     ام اقبرة  تقوع الم(مو رة

 في تات   التق   .حسك الموقح ال(غ افي 
 

 
اإلمارات العربية 

 المتحدة 
مجلس التعاون  

 اإلجمالي  الخليجي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    2021ديسمبر    31

 النقد تاختصدة لد  رص ا ااراتات 
 137,906 -  137,906 الل بية المتحدة الم تزي   

 3,784,967 -  3,784,967 أتصدة تتدائح لد  المصاتا
 4,375,327 4,586 4,370,741 لنلمقء  ق تض تُسنف
 1,630,517 -  1,630,517 تمو ب إسقري
 1,301,221 -  1,301,221 أدتات الدين –استثمات ة أتتاق رالية 

     42,634 -  42,634 فائدة رستحقة القبض  –رونودات أخ   
    
 11,267,986 4,586 11,272,572     

 
اإلمارات العربية  

 المتحدة 
مجلس التعاون  

 اإلجمالي  الخليجي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    2020ديسمب   31

 النقد تاختصدة لد  رص ا ااراتات 
 167,893 - 167,893 الل بية المتحدة الم تزي   

 2,731,048 - 2,731,048 أتصدة تتدائح لد  المصاتا
 3,182,761 4,586 3,178,175 لنلمقء  ق تض تُسنف
 1,061,109 - 1,061,109 تمو ب إسقري

 1,017,240 - 1,017,240 أدتات الدين –أتتاق رالية استثمات ة 
     39,161 - 39,161 فائدة رستحقة القبض  –رونودات أخ   

    
 8,194,626 4,586 8,199,212     
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43  
 المالية الموحدة   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 إدارة المخاطر )يتبع( 5

 )يتبع( مخاطر االئتمان 5/2

 الخسارة واإلئتمانية المتوقعة 19 –كوفيد  تأثير   5/2/4
. تاسررت(ااة  2021 سررنةر في تلطيب اخ مام الت(ات ة تالنشرراط االقتصررادي في  19-ااوفيد    المت(دديسررتم  تنود في تس توتتنا 

السررررررنة ل ل ، تسررررررلت الحكورات تالبنوم الم تز ة تدابي  الد ت االقتصررررررادي تااغاثة ااما في ذل  تأنيب الدفحر التي تت إطققرا  
 لتقنيب التأثي   نى اخف اد تالش تات. السااقة

 
ت المالية تالمنشررررآت المتلنقة االحكورةر، أخ ت الم(مو ة ااا تبات تأثي  الوباء  نى  مقئرا اأي اخف اد تالشرررر تات تالماسررررسررررا

  تحفيز ة اقتصرررررررررادية   حزرة  اإدخام  الم تزي   تالمصررررررررر احكورة ااراتات الل بية المتحدة تقد قارت بناءو  نى الملنورات المتاحة.  
 .تلطب اخ مامفي ااراتات الل بية المتحدة خقم  القطا  المص في ابي ة لد ت

 
سرررداد لبلض اللمقء تت اتح ال تأنيب تتشرررمب 19 –توفيد ، اتخ ت الم(مو ة الض اان اءات اسرررت(ااة لتفشررري 2020في سرررنة  

أهررررررررر . تافقت ل(نة إداتة المخاط  تاالئتما   نى تفو ض رفصررررررررب لنسررررررررنطة رن أنب تسررررررررريب تأنيب  منية الدفح    6إلى    1رن 
تأنيب اشررررررررررركب ركثف، قبب الموافقة. تت تنفي   منية روافقة ترتطنبات تر انلة رنف اللمقء تتات   الدفح لنلمقء ال ين يطنبو  ال

أاث  تثافة لنلمقء المتقدرين لتأنيب الدفح تال ين فقدتا تظائفرت أت لت في إنازة راقتة غي  ردفو ة اخن  أت يخضررررلو  لخصررررت  
 الوباء.  نتي(ةال اتك 

 
ي خ اخسرررراسرررري، رح اخخ  في اال تبات السرررربك  ح دع الدففة  لمل  تواصررررب الم(مو ة تقييت المقت فررررين احثوا  ن راهرررر ات أخ   

 أت  نى المد  الطو ب. 19 -توفيد نتي(ة  ذل  راقتاو كو  يصلوبة رالية ترا إذا تا  رن المحتمب أ  
 

تأنيب  رن خقم  2020 سرررررنةال ي بدأ في    التخفيف رن أعباء الدفحتواصرررررب الم(مو ة د ت  مقئرا المتأث  ن رن خقم ب نارج  
التدفق النقدي   رشررررررررراابامثااة سررررررررريولة قصررررررررري  اخنب لملال(ة   الدفح ل ط   منية تأنيبالفائدة / أصرررررررررب الدين المسرررررررررتحق. تلتب   

 ، تقدع  دد قنيب رن اللمقء اطنبات لتأنيب الدفح رن هر  إلى هر  ن.2021 سنةلنمقت ض. في 
 

تخضرح للدع اليقين تبالتالي قد تختنف   تااحتماالت المتلنقة احدتثرا  اقتصرادية، فإ  التوقلات توقلاتي  خ  االنسربةاما لو الحام  
  ن النتائج المتوقلة. لاعالنتائج الفلنية اشكب 
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 المالية الموحدة   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 إدارة المخاطر )يتبع( 5

 )يتبع( مخاطر االئتمان 5/2

 اإلئتمان  جودة 5/2/5
لد  الم(مو ة ل(ا  إدات ة لإلهررررررررر اا  نى  منية إداتة المخاط . تقوع ل(نة إداتة المخاط  تاالئتما  المنبثقة رن ر(ن  ااداتة، 
بتفو ض رن ر(ن  ااداتة، بتحديد السرررررررررياسرررررررررات تاللمنيات تاخنظمة الملنية اإداتة تر اقبة رخاط  االئتما  تالسررررررررروق تالمخاط   

 التشغينية. 
 

نظاع تصررررررنيف المخاط  لتصررررررنيف التل فررررررات احسررررررك دتنة رخاط  الخسرررررراتة المالية التي توانررا تال ي يونب   لد  الم(مو ة
رخصصرات انخفاض القيرة   تكو نت تيز ااداتة إلى المخاط  ذات الصرنة. ُيستخدع نظاع تصنيا الرخاط  لتحديد رد  فر تتة  

دتنات تلك  رختنف دتنات رخاط     شررررررررررر ط  الحالي رن  رقابم التعتفات االئترانية الرحددة. يتألف نظاع تصرررررررررررنيف المخا
الل(ز  ن السررررررداد تتواف  الضررررررمانات أت غي لا رن أدتات تخفيف رخاط  االئتما . تقح رسرررررراتلية تحديد دتنات المخاط   نى  

 ظمة. اتق المساتم التنفي ي أت الن(نة المفوفة، حسبما يكو  ذل  رناسباو. تخضح دتنات المخاط  لنم انلة اصوتة رنت

 المصارف  لدىاألرصدة والودائع 
تدائح تأتصرردة أسررواق المام لنم(مو ة في الحسررااات ال(ات ة تالحسررااات تحت الطنك لد    تت إيدا ،  2021ديسررمب    31اما في  
اشركب رباهر  أت  تلمب اشركبالتي  المصراتافقط في ألف دتلتر   2,732:  2020ألف دتلت ا  3,786 ربنغإنمالي ا،  المصراتا
لر رن قبب تتالة تصرررررنيف خاتنية -Aل إلى ل+BBBدتنة اسرررررتثمات اأي تت اتح رن لتمصرررررنفة  ال  الماسرررررسرررررات المقابنةرح  نسررررربي

الم حنة اختلى. ت تت  ت المية. تبناءو  نيب، تلتب  الودائح في ل ط البنوم اسرتثماتات ذات رخاط  ائتمانية رنخفضرة ت تت تصرنيفرا  
 إدتانرا االتكنفة المطفأة.
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 المالية الموحدة   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 إدارة المخاطر )يتبع( 5

 )يتبع( مخاطر االئتمان 5/2

 جودة اإلئتمان )يتبع( 5/2/5

 والتمويل اإلسالميالقروض والسلف للعمالء 
 . تت إدتانرا االتكنفة المطفأة.تالتمو ب ااسقرييوفح ال(دتم التالي رلنورات حوم الق تض تالسنف لنلمقء 

 
 2021 
 اانمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 5,889,804 - - 5,889,804 رخاط  رنخفضة 
 112,450 - 112,450 - قائمة الم اقبة 

 116,566 116,566 - - رشكوم في تحصينرا
      140,035 140,035 - - خسائ  

     
 5,889,804 112,450 256,601 6,258,855 

      ر 253,011ا ر 189,762ا ر 6,936ا ر 56,313ا : رخصص الخسائ  ناقصاو 
     

      6,005,844 66,839 105,514 5,833,491 القيمة المدتنة 
 
 2020 
 اانمالي  3الم حنة  2الم حنة  1الم حنة  
 ألف دتلت  ألف دتلت  ألف دتلت  ألف دتلت  
     

 4,180,591 - - 4,180,591 رخاط  رنخفضة 
 53,554 - 53,554 - قائمة الم اقبة 

 116,934 116,934 - - رشكوم في تحصينرا
      125,771 125,771 - - خسائ  

     
 4,180,591 53,554 242,705 4,476,850 

      (232,980) (179,791) (3,279) (49,910) : رخصص الخسائ  ناقصاو 
     

      4,243,870 62,914 50,275 4,130,681 القيمة المدتنة 
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 المالية الموحدة   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 إدارة المخاطر )يتبع( 5

 )يتبع( مخاطر االئتمان 5/2

 جودة اإلئتمان )يتبع( 5/2/5

 والتمويل اإلسالمي )يتبع(القروض والسلف للعمالء 
 .تالتمو ب ااسقريحسك ر احب الق تض تالسنف لنلمقء،  يوفح ال(دتم التالي رلنورات حوم الح تة في إنمالي التل فات

 
 2021 
 1المرحلة  

 ألف درهم
 2المرحلة 
 ألف درهم

 3المرحلة 
 ألف درهم

 اإلجمالي 
 ألف درهم

     
 4,476,850 242,705 53,554 4,180,591 يناي   1ال صيد تما في 

     
 -  -  -  -  1رحوم إلى الم حنة 
 -  -  42,880 ( 42,880) 2رحوم إلى الم حنة 
 -  17,505 ( 13,997) ( 3,508) 3رحوم إلى الم حنة 

 2,319,559 2,947 6,410 2,310,202 رونودات رالية نديدة ناهئة 
 ( 238,753) ( 1,747) ( 3,665) ( 233,341)  اا االمونودات المالية ت إلغاءاا 
 -  -  -  -  هطك 

      ( 298,801) ( 4,809) 27,268 ( 321,260) نف  الم حنة  فمنح تات أخ    
     

      6,258,855 256,601 112,450 5,889,804 ديسمب   31ال صيد تما في 
 
 2020 
 1الم حنة  

 ألف دتلت 
 2الم حنة 
 ألف دتلت 

 3الم حنة 
 ألف دتلت 

 اانمالي 
 ألف دتلت 

     
 2,162,002 254,326 59,020 1,848,656 يناي   1ال صيد تما في 

     
 - - (34,556) 34,556 1رحوم إلى الم حنة 
 - (10,375) 26,202 (15,827) 2رحوم إلى الم حنة 
 - 7,368 (4,452) (2,916) 3رحوم إلى الم حنة 

 2,383,380 - 15,161 2,368,219 رونودات رالية نديدة ناهئة 
 (72,637) (1,189) (7,334) (64,114) االمونودات المالية إلغاءاا ت اا 

 (4,583) (4,583) - - هطك 
      8,688 (2,842) (487) 12,017 نف  الم حنة  فمنح تات أخ    

     
       4,476,850 242,705 53,554 4,180,591 ديسمب   31ال صيد تما في 
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 جودة اإلئتمان )يتبع( 5/2/5

 االستثمارية   األوراق المالية

 .االتكنفة المطفأة تت إدتانراال(دتم التالي رلنورات حوم سندات استثمات الدين التي   يظر 
 

 2021 
 1المرحلة  

 ألف درهم
 2المرحلة 

 ألف درهم
 3المرحلة 

 ألف درهم
 اإلجمالي 
 ألف درهم

     
      962,294 - - 962,294 رخاط  رنخفضة 

     
      ر 480ا - - ر 480ا : رخصص الخسائ  ناقصاو 

     
       961,814 - - 961,814 القيمة المدتنة 

 
 2020 
 1الم حنة  

 ألف دتلت 
 2الم حنة 

 ألف دتلت 
 3الم حنة 

 ألف دتلت 
 اانمالي 
 ألف دتلت 

     
      677,008 - - 677,008 رخاط  رنخفضة 

     
      (634) - - (634) : رخصص الخسائ  ناقصاو 

     
      676,374 - - 676,374 القيمة المدتنة 

 
لسرررررررندات الدين المدتنة االتكنفة المطفأة. تت   أي تحو قت إلى ر احب أخ   في إنمالي التل فرررررررات يكن لنامخقم السرررررررنة، لت  

 .9ر في اايضاح 1اافصاح  ن الح تة في نف  الم حنة االم حنة 

 الضمانات اإلئتمانية 

 2021 
 1المرحلة  

 ألف درهم
 2المرحلة 

 ألف درهم
 3المرحلة 

 ألف درهم
 اإلجمالي 
 ألف درهم

     
      88,984 - - 88,984 رخاط  رنخفضة 

     
      ر 1,799ا - - ر 1,799ا : رخصص الخسائ  ناقصاو 

     
      87,185 - - 87,185 القيمة المدتنة 



 اإلمارات للتنمية ش.م.ع. مصرف  

 

48  
 المالية الموحدة   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 إدارة المخاطر )يتبع( 5
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  المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة 5/2/6

 الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان أ(
اراال تبرات    الم(مو رةأخر   تررنر  اال ت اا المبردئي،    نول ي  نرد تحرديرد ررا إذا ترانرت رخراط  التلث  خداة رراليرة قرد زادت اشرررررررررررررركرب  

الصرنة تالمتاحة دت  تكنفة أت ر(رود زائد. تشرتمب ل ط الملطيات  نى الملنورات تالتحنيقت ذات    تالمد ورةالملطيات الملقولة  
اما في ذل  نظاع تصرررررررنيف رخاط  االئتما  الداخني تالتصرررررررنيف الخاتني لنمخاط ، حيثما يكو  رتاحاو، تحالة    ،الكمية تالنوعية

قد تحدد  تالملنورات االسررررررتشرررررر ا ية.ذات الصررررررنة  السررررررااقة  ب اتالخ تلث  الحسررررررااات، تاخحكاع االئتمانية تحسرررررربما يكو  رناسررررررباو،
لتب لا تالماهررررر ات النوعية الخاصرررررة التي  في رخاط  االئتما   نى أسررررراس  نول  ةز ادة   هررررررد  التل ض قد  الم(مو ة أيضررررراو أ

 قد ال تنلك  اشكب تارب في تحنينرا الكمي في الوقت المناسك. ذل  تالتي نى   راه او 
 

نتل ض. تسررررررررررررتخدع الم(مو ة ثقثة لفي رخاط  االئتما  قد حدثت   الرارةتحديد را إذا تانت الز ادة   فيالردا رن التقييت يتمثب  
 في رخاط  االئتما : لارةرلايي  لتحديد را إذا تانت لنام ز ادة 

 
 ؛احتمالية التلث االختبات الكمي القائت  نى الح تة في  -
 ت ،راه ات نوعية -
 يوع. 30ال تقب  ن فت ة التأخ  حيث  -

 درجات مخاطر االئتمان ب(
دتنات رخاط  االئتما  ااسررررررررررررتخداع  وارب نوعية تتمية تمثب راهرررررررررررر   نى رخاط  التلث . تختنف ل ط اللوارب تفقاو  تحديديتت 

. تتت ر اقبة التل فررررات اصرررروتة رسررررتم ة، حيث قد يتت نقب التل ض إلى دتنة رختنفة رن دتنات لطبيلة التل ض تنو  المقت ض
 رخاط  االئتما .

 الحتمالية التعثرتحديد الهيكل الزمني  ج(
ية توقح تغي لا  تيفالحتمالية التلث  ت   تقدي ات تتفرررررررحنماذج إحصرررررررائية لتحنيب البيانات التي تت نملرا  تقوع الم(مو ة ااسرررررررتخداع 

في  وارب االقتصاد الكني  رلدالت التلث  تالتغي ات اللققات بين التغي ات في  ترقاتنةالتحنيب تحديد يتضمن ل ا    م تت الوقت.ا
 مخاط .نالم(مو ة ل فيراتتل ض  ال(غ ا ية التي اخقاليتسية،  ب  رختنف ال ئي

 الموجودات المالية المعاد التفاوض بشأنها د(
االحتفاظ االلمقء ت وارب أخ   ال تتلنق  ت تلديب الشر تط التلاقدية لق ض را للدة أسرباب، اما في ذل  تغي  ظ تا السروق،  يتت

تمب لنلميب. قد يتت إيقاا اال ت اا االق ض القائت ال ي تت تلديب هرر تطب ت تت اال ت اا االق ض االئتما  الحالي أت المح  بت انح
 نبدالو ر  تضرلقا  هيكنة  دة اإ    نى   ةولرنرايكو  رناسررررباو، تح ص   . حيثراتق ض نديد االقيمة اللادلة اشررررأنبالملاد التفاتض  

 تعتقتتوثيق هرررررررررررررر تط اتفاق الق ض ال(ديدة.   سرررررررررررررردادتمديد ت تيبات ال، في حام توف لا. قد تتطنك إ ادة الريكنة تلفراناا ح(ز
 تفلادتت نيح إركانية اسرررررتوفاء ال تلرلاييا تافة اسرررررتوفاء   لفرا  ترستر مبهک  اشرررررأنرا تضلتفاا دلرلاا  تتضلقا  نلةتابر داتةاا

 .المستقبنية
 
  سريتلين  نى.  2الم حنة   فرمنالمافرية    12في اخهرر  الررررررررررررررر   ائتمانية ادة هيكنترا خسرباب  التي تمت إ   التسرريقتتصرنيف   يتت

يتت التلارب رح التل ض  نى أنب لت يلد يتل ض قبب أ    رد  فت ة زرنية نى  اشررررركب رسرررررتم    إبداء سرررررنوم سرررررداد نيدالمقت ض 
 .1النخفاض ائتماني ترن ثت تحو نب إلى الم حنة 
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 التعثر في السدادتعريف  هـ(
 أ  اخصب المالي رتلث   ن السداد  ندرا: تلتب  الم(مو ة

 
التخراذ إن اءات   الم(مو رة، دت  ل(وء لنم(مو رةيكو  رن غي  المحتمرب أ  يفي المقت ض ارالتزارراترب االئتمرانيرة ارالكراررب   -

 الضما  اإ  تندر؛  تحقيقرثب 
 لإلفقس أت إ ادة هيكنة رالية أخ  ؛ أتأ  يكو  رن المحتمب أ  يتل ض المقت ض  -
 يورَا؛ 90خاث  رن  الم(مو ةيتأخ  المقت ض  ن الوفاء اأي التزاع ائتماني رادي ت(اط  -

 
 ااال تبات الماه ات التالية: تأخ  الم(مو ة ند تقييت را إذا تا  المقت ض تلث   ن السداد، 

 
 ؛ تلنم(مو ةالتزاع آخ  لنف  ال(رة المصدتة رثب بيا  التأخ   ن السداد ت دع الوفاء ا –الكمية  -
 التلات  تالشفا ية تتوف  الملنورات القزرة رن قبب المقت فين؛ ترثب  –النوعية  -
 داخنياو تالتي تت الحصوم  نيرا رن رصادت خاتنية. الملدةبناءو  نى الملنورات  -

 
لة تلث   ن السررررداد تألميترا قد تتغي  ام تت الوقت لتلك  إ  المدخقت المسررررتخدرة في تقييت را إذا تا  لنام أداة رالية في حا

تأس المام  خغ اض   الم(مو ةالتغي ات في الظ تا. يتوافق تل  ف التلث   ن السررداد اشرركب تبي  رح التل  ف المطبق رن قبب  
 .النظاري

 و( المعالجة
في رلرايي  رخراط  االئتمرا  تأامنرت فت ة   الرراررةالز رادة    ال تفي نردررا    2رن الم حنرة    1يمكن أ  تلود اخصرررررررررررررروم إلى الم حنرة 

 ندرا ال يوند دليب روفرو ي    2إلى الم حنة   3هرر وا، حددترا الم(مو ة. ي(ك أ  ينتقب الحسراب رن الم حنة    12اختبات ردترا  
 ت ل . تتضررررمن السررررياسررررة 1  هررررر وا قبب أ  يتت نقنب إلى الم حنة  12 نى انخفاض القيمة، تبلد ذل  ي(ك أ  يتبح فت ة الملال(ة  
 .3رن الم حنة  1 دع إركانية نقب أي رن اخصوم اللودة رباه ة إلى الم حنة 

 استخدام المعلومات المستقبلية (ز
لت   . في حامالتات خية   ن السررداد الل(زرلدالت    في وارب االقتصرراد الكني    لألخ  ااال تباتنماذج إحصررائية   تسررتخدع الم(مو ة

الحتمالية التلث  أاث  النتائج المتوقلة   تانتإحصرررررررائية أت   ألميةاالقتصرررررررادية الكنية الم توتة أ قط ذات  اتالماهررررررر  أي رن تكن 
د تحنيرب  تقردي ات نوعيرة الحتمراليرة التلث  تذلر  الر  تقوع ااداتة اراسررررررررررررررتخرداع  االقتصرررررررررررررراديرة،ن التوقلرات الحراليرة لنظ تا انح افراو  
 المحفظة.

 
 نى  حوم تيفية تأثي  التغيي ات في  وارب االقتصرررررراد الكني   اخحكاعرسررررررتو  يز د رن  المسررررررتقبنيةالملنورات   اخخ  ااال تبات  إ 

ر انلة  يتت اشرررررررررركب دتتي .  ارنةتالتي تلتب    2تالم حنة    1م حنة  تل فررررررررررات الاالئتما  المتوقلة القابنة لنتطبيق  نى  خسررررررررررائ  
 توقلات لنظ تا االقتصادية المستقبنية.، اما في ذل  أي الموفو ةالمنر(يات تاالفت افات 

 
في رخاط  االئتما  تاحتسراب خسرائ  االئتما  المتوقلة تنطوي  نى رلنورات اسرتشر ا ية.   لارةإ  تقييت را إذا تانت لنام ز ادة 

تما  لخسررررررائ  االئ  ئيسيت  مخدکرااحتمالية التلث   ن السررررررداد    الئترادتتة ا تهؤ ر  طبت تخصررررررائص حسررررررابية    ةت لرنرا دعتستخ
تأثاتلا  نى احتمالية التلث   ن السررررررررداد ت نمالي التل ض  ند التلث  في السررررررررداد    القتصرررررررراديةالمتوقلة. تختنف ل ط المتغي ات ا

تالخسررررائ  المحتمنة  ند التلث  في السررررداد ااختقا اخدتات المالية. يقوع ف  ق هررررات  االقتصرررراد لد  الم(مو ة بوفررررح توقلات  
أسررررراس تبح سرررررنوي، تما يقوع بتقديت أفضرررررب تؤ ة تقدي  ة    نىية الالسرررررينات و االقتصرررررادي اخسررررراسررررريلر  لر ط المتغي ات االقتصررررراد

لققتصررررراد خقم السرررررنوات الخم  القادرة. الد خم  سرررررنوات، لتوقح المتغي ات االقتصرررررادية للم  اخداة المتبقي تارقو، حيث تت 
 .استخداع رنر(ية االتتداد
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المختاتة المتمثنة في  وارب راهرررررررررر  دتتة االئتما  المشرررررررررر تطة تالتي تت  المسررررررررررتقبنيةدرج السررررررررررينات ولات رن خقم اللوارب   يتت

استخداررا تمدخب لمختنف ركونات خسائ  االئتما  المتوقلة. يتت احتساب راه  دتتة االئتما  رن خقم تصميت دتتات ائتمانية  
االئتمانية في تب دتلة رن دتم التي يمكن اسرررررررتخداررا تأسررررررراس لوصرررررررف اخنشرررررررطة    قتصررررررراديةرناسررررررربة تسرررررررتند إلى المتغي ات اال

اللمنيرات. يمكن اسررررررررررررررتخقص راهرررررررررررررر  دتتة االئتمرا  رن ر(مو ة رن اللوارب الترات خيرة، رثرب رلردالت اللوائد التي تنطوي  نى  
 رخاط ، تنمو االئتما ، تف تق االئتما ، تبيانات التلث  أت الق تض المتلث ة. يوند ت ااط بين  وارب االقتصراد الكني رثب الناتج

 ، تدتتة االئتما ، نظ او إلى دتتلا اخساسي في التأثي   نى الدتتات االقتصادية أت الت(ات ة.٪3,1إلى  ٪2,2 المحني اانمالي

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة (ح
 الزرني لنمتغي ات التالية: الريكبإ  المدخقت ال ئيسية في قياس خسائ  االئتما  المتوقلة تمثب 

 
 ث ؛احتمالية التل -
 التلث ؛ ت  ندالخسائ  المحتمنة  -
 .إنمالي التل ض  ند التلث  -

 
تت تلدينرا ، تالتي يتالبيانات التات خية اخخ   او  داخني  الموفرررررررو ةرن النماذج ااحصرررررررائية  الماهررررررر ات اصررررررروتة  ارة  سرررررررتمد ل ط تُ 

 موفح أ قط. نى النحو ال استش ا يةلتلك  رلنورات  
 
تشرررررركب احتمالية التلث  ردخقو تئيسرررررريوا في قياس الخسرررررراتة االئتمانية المتوقلة. تتلتب  احتمالية التلث     التعثراحتمالية تقدي ات  إ    الحتمالية التلث   ن السرررداد  نى رد  فت ط زرنية رلينة، تالتي تشرررمب إحتسررراب البيانات التات خية تاالفت افرررات تالتوقلات   توايدتق

 .المتلنقة االظ تا المستقبنية
 
ــائر المحتملة عنإ    . تلو يسرررررتند  دادلسالتلث  في ا   ع لناتنةتلتب  الخسررررراتة اافت اض التلث  لي تقدي  لنخسررررراتة ا التعثر دالخسـ

إلى الف ق بين التدفقات النقدية التلاقدية المسررررررررتحقة تتن  التي يتوقح المق ض تحصررررررررينرا، رح اخخ  في اا تبات التدفقات النقدية 
 .ةلتلديقت االئتمانية المتكارنرن الضمانات اافا ية تا

 
التل ض المتوقح في حالة التلث   ن السررررررداد. تحدد الم(مو ة إنمالي التل ض  ند التلث  يمثب   إجمالي التعرض عند التعثر  إ 

ااطفاء. إ  إنمالي   اما في ذل امونك اللقد   االمسموح برلنقيمة الحالية  رن التل ض الحالي لنط ا المقابب تالتغي ات المحتمنة  
 يتضرمن، تالضرمانات المالية    ة.  يما يتلنق االتزارات ااق اضالتل ض  ند التلث  رن أصرب رالي يتمثب في إنمالي قيمتب الدفت

المبالغ المسرتقبنية المحتمنة التي يمكن سرحبرا امونك اللقد، تالتي يتت تقدي لا بناءو المبنغ المسرحوب ت إنمالي التل ض  ند التلث    .االستش ا ية نى الت(اتب السااقة تالتوقلات 
 

 ما ي، يتت ت(ميح اخدتات المالية التي تنطوي  نى سمات رخاط  رماثنة، تالتي تشمب: ندرا يتت تحديد راه   نى أساس ن
 

 دتنات رخاط  االئتما ؛ -
 ت ؛المنتجنو   -
 الموقح ال(غ افي لنمقت ض. -
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  )يتبع( المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة 5/2/6

 )يتبع( قياس خسائر االئتمان المتوقعة (ح
 يتت اشكب رنتظت ر انلة الم(مو ات التي تت ت(ميلرا، لنتأاد رن أ  التل فات فمن تب ر(مو ة رحددة را تزام رتناسقة.

 
هرر  في   12اضر ب احتمالية التلث   ن السرداد لمدة  1فرمن الم حنة    خسرائ  االئتما  المتوقلة االنسربة لنتل فرات إحتسرابيتت 

التلث  ت نمالي التل ض  ند التلث  في السررررررداد. يتت حسرررررراب خسررررررائ  االئتما  المتوقلة  نى رد   م     ندالخسررررررائ  المحتمنة 
 .ث  ت نمالي التل ض  ند التلث التل داخداة اض ب احتمالية التلث   ن السداد  نى رد   م  اخداة في الخسائ  المحتمنة  ن

 ط( مراقبة مخاطر االئتمان
، يتت ر اقبة التل ض لمخاط  االئتما   9 تقت  االنسررررربة الحتسررررراب الخسرررررائ  االئتمانية المتوقلة تفقوا لنمعيات الدتلي لنتقات   المالية

 منيات الت حيب الم حنية تأي اسررررررتثناءات لنز ادة  . تتت ر انلة9  تقت  نتقات   الماليةلتاابقغ  نرا تفقوا لمتطنبات المعيات الدتلي  
تاخروت اخخ   المتلنقرة اراالئتمرا  تاالنخفراض في القيمرة تالموافقرة  نيررا رن قبرب ل(نرة ااداتة   في رلرايي  رخراط  االئتمرا  الرراررة
 .المناسبة

 
سررتثناءات تتقات   رلنورات ااداتة تاللوائد  يتت تقييت رخاط  المحفظة االئتمانية لنم(مو ة تر اقبترا اشرركب رسررتم   نى أسرراس اال

ر اقبة رخاط  االئتما   نى أسررررررراس رسرررررررتم  رح تقات   تسرررررررمية هرررررررر  ة تتبح  ت ل تت يالنات(ة  ن تحدات اخ مام تاالئتما . 
 المتغي ة. نك اللوارب الخاتنيةاسنو ة لنتأاد رن أ  ااداتة اللنيا  نى دتاية االتغي ات في نودة االئتما  لنمحفظة إلى ن

 اتي( إدارة الضمان
اشررركب فلام تأدتات تخفيف رن قبب الم(مو ة. تتت ر اقبة تتقييت نودة الضرررمانات اشررركب رسرررتم   تالكفاالتتسرررتخدع الضرررمانات  

إلى فررما  قابنية الضررما  لنتنفي . تشررمب الفئات ال ئيسررية لنضررمانات النقد/ الودائح الثابتة، المخزت ، اخسرررت،    المصرر ات سررلى  
 .تالضمانات االش تات، الضمانات المص  ية تالضمانات الشخصيةر، الممتنكات غي  المنقولة، ال رت المدينة تالسياتات

 
االئتمانية. ااافرررافة إلى ذل ، يتت إن اء التقييمات الخاصرررة بناءو  نى    المصررر اة  يتت إ ادة تقييت الضرررمانات اانتظاع تفقوا لسرررياسررر تقييت القيمة السوقية اللادلة لنضمانات تالتأاد رن تغطية المخاط    لنمص اطبيلة الضما  تالحالة االقتصادية اللارة. يتيح ذل   

ا لم هيكنية الضمانات تالتلرداتاشكب رناسك. تخضح    انلة رنتظمة.القانونية أيضو
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 المالية الموحدة   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 إدارة المخاطر )يتبع( 5

 )يتبع( مخاطر االئتمان 5/2

 مخصص الخسائر 5/2/7
 ال(داتم أدناط رطااقات اختصدة االفتتاحية رح اختصدة الختارية لمخصص الخسائ  حسك فئة اخدتات المالية.   تظر 

  
 المصارفودائع مستحقة من أرصدة و 

 2021 

 1المرحلة 
 ألف درهم 

 2المرحلة 
 ألف درهم 

 3المرحلة 
 ألف درهم 

إجمالي خسائر  
 االئتمان المتوقعة 

 ألف درهم 
     

 1,051 - - 1,051 يناي   1ال صيد تما في 
 - - -  صافي إ ادة قياس رخصص الخسائ  

 1,345 - - 1,345 صافي   –المونودات المالية ال(ديدة التي تت إنشاؤلا 
      ر1,051ا  - - ر1,051ا  اال ت اا االمونودات المالية   إلغاء
     

      1,345 - - 1,345 ديسمبر  31الرصيد كما في 
 
 2020 

 1الم حنة 
 ألف دتلت 

 2الم حنة 
 ألف دتلت 

 3الم حنة 
 ألف دتلت 

إنمالي خسائ   
 االئتما  المتوقلة 

 ألف دتلت 
     

 2,428 - - 2,428 يناي   1ال صيد تما في 
 - - -  صافي إ ادة قياس رخصص الخسائ  

 1,051 - - 1,051 صافي   –المونودات المالية ال(ديدة التي تت إنشاؤلا 
      (2,428) - - (2,428) اال ت اا االمونودات المالية   إلغاء
     

 1,051 - - 1,051 ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 المالية الموحدة   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 )يتبع(إدارة المخاطر   5

 )يتبع( مخاطر االئتمان 5/2

 )يتبع(  مخصص الخسائر 5/2/7

 والتمويل اإلسالميالقروض والُسلف للعمالء 
 2021 

 
 1المرحلة 
 ألف درهم 

 2المرحلة 
 ألف درهم 

 3المرحلة 
 ألف درهم 

إجمالي خسائر  
 االئتمان المتوقعة 

 ألف درهم 
     

 232,980 179,791 3,279 49,910 يناي   1ال صيد تما في 
 - - - - 1تحو قت إلى الم حنة 
 - - 2,851 (2,851)  2تحو قت إلى الم حنة 
 - 11,179 (8,982)  (2,197)  3تحو قت إلى الم حنة 

 8,092 (515)  9,400 (793)  صافي إ ادة قياس رخصص الخسائ  
 15,412 1,054 554 13,804 المونودات المالية ال(ديدة التي تت إنشاؤلا  

      (3,473)  (1,747)  (166)  (1,560)  اال ت اا االمونودات المالية   إلغاء

     
      253,011 189,762 6,936 56,313 ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 2020 

 
 1الم حنة 
 ألف دتلت 

 2الم حنة 
 ألف دتلت 

 3الم حنة 
 ألف دتلت 

إنمالي خسائ   
 االئتما  المتوقلة 

 ألف دتلت 
     

 211,587 158,976 3,760 48,851 يناي   1ال صيد تما في 
 - - (296) 296 1تحو قت إلى الم حنة 
 - (805) 2,006 (1,201) 2تحو قت إلى الم حنة 
 - 4,424 (2,973) (1,451) 3تحو قت إلى الم حنة 

 15,458 21,779 435 (6,756) إ ادة قياس رخصص الخسائ  صافي  
 11,079 - 596 10,483 صافي   –المونودات المالية ال(ديدة التي تت إنشاؤلا 

 (4,583) (4,583) - - هطك 
      (561) - (249) (312) اال ت اا االمونودات المالية   إلغاء

     
      232,980 179,791 3,279 49,910 ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
خصرررائص السررروق  لتحديد اإطات إداتي   المصررر ا، يحتفظ  تالتمو ب ااسرررقرياالنسررربة النخفاض قيمة الق تض تالسرررنف لنلمقء، 

  ت بنغ،  2021ديسرررمب    31. تما في  ةتالمخاط  الم تبطة اب تالتي لت يتت تسررر(ينرا في نموذج الخسرررائ  االئتمانية المتوقلة الحالي
 رنيو  دتلتر. 25,3: 2020رنيو  دتلت ا 24,7 القيمة الم تبة
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 المالية الموحدة   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 إدارة المخاطر )يتبع( 5

 )يتبع( مخاطر االئتمان 5/2

 مخصص الخسائر 5/2/7

  )يتبع( المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة 5/2/6

 السندات االستثمارية )الدين(
 2021 
 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 
 خسائر    إجمالي 
 المتوقعة  االئتمان

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 634 - - 634 يناي   1ال صيد تما في 
 (187)  - - (187)  صافي إ ادة قياس رخصص الخسائ  

      33 - - 33 المونودات المالية ال(ديدة التي تت إنشاؤلا  
     

      480 - - 480 ديسمب  31ال صيد تما في 
 

 2020 
 

 3الم حنة  2الم حنة  1الم حنة 
 خسائ    إنمالي
 المتوقلة  االئتما  

 ألف دتلت  ألف دتلت  ألف دتلت  ألف دتلت  
     

 437 - - 437 يناي   1ال صيد تما في 
 173 - - 173 صافي إ ادة قياس رخصص الخسائ  

 30 - - 30 صافي   –المونودات المالية ال(ديدة التي تت إنشاؤلا 
      (6) - - (6) إلغاء اا ت اا االمونودات المالية 

     
      634 - - 634 ديسمب  31ال صيد تما في 

 يةضمانات االئتمانال
 2021 
 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 
 خسائر    إجمالي 
 المتوقعة  االئتمان

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 - - - - يناي   1ال صيد تما في 
 - - - - صافي إ ادة قياس رخصص الخسائ  

 1,799 - - 1,799 المونودات المالية ال(ديدة التي تت إنشاؤلا  
      - - - - إلغاء اا ت اا االمونودات المالية 

     
       1,799 - - 1,799 ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 المالية الموحدة   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 إدارة المخاطر )يتبع( 5

  السوق مخاطر    5/3
لمخاط  السرروق التي تتمثب في تقنك القيمة اللادلة أت التدفقات النقدية المسررتقبنية لألداة المالية نتي(ة لنتغي ات   تتل ض الم(مو ة

 ل ضتأدتات حقوق المنكية، تالتي تت تاللمقت الفائدة خسررررررلات المفتوحة الم ااز رن  السرررررروق  رخاط   تنشررررررأفي أسررررررلات السرررررروق.  
أيضرراو لتغي ات في رسررتو  تقنك رلدالت تأسررلات السرروق رثب أسررلات الفائدة   تتتل ض  تالخاصررة،  اللارة السرروق   لتح تاتنميلرا  

 رخاط   ت داتة  لم اقبة رنتظت اشررررركب  الم(مو ة إداتة  ت(تمحتأسرررررلات صررررر ا اللمقت اخننبية تأسرررررلات اخسررررررت.  تف تق االئتما  
 .السوق 

 األسعار  مخاطر
 بيا   فرررررمن  تالمصرررررنفة  الم(مو ة  قبب رن  برا المحتفظلمخاط  أسرررررلات سرررررندات المنكية اسررررربك االسرررررتثماتات    تتل ض الم(مو ة

ن تنشرررررررأ ر. اغ ض إداتة رخاط  اخسرررررررلات التي ااي ادات الشرررررررارنة اخخ     خقم رن  اللادلة االقيمة  تاسرررررررتثماتات  المالي الم تز
تفقاو لنضروااط الموفرو ة   رابتنو ح رحافظ  الم(مو ةقوع ت.  را نى تنو ح رحافظتلمب الم(مو ة  االسرتثماتات في سرندات المنكية،  

 رن قبب ااداتة.
 

تحقوق    الم(مو ة٪ في أسرررلات ل ط المحفظة االسرررتثمات ة  نى نتائج  10ينخص ال(دتم المبين أدناط تأثي  الز ادة/ النقص بنسررربة  
المتغي ات اخخ  ،  ثبات تافة. ي تكز ل ا التحنيب  نى افت اض 2020ت    2021ديسررررررررمب     31في    تينالمنتري تينلنسررررررررنالمنكية 

 قد تغي ت تفقاو لقتتباط التات خي االماه  ذي الصنة.  الم(مو ةحيثما يكو  رقئماو، تأ  استثماتات 
 
 التأثير على حقوق ملكية المجموعة 
 2021 2020 
 ألف دتلت   درهمألف  
   

 30,542  -+/ 27,912 -+/ ٪ في أسلات حقوق المنكية10  -التغي  بنسبة +/
   

 العادلة والقيمة  النقدية  للتدفقات  الفائدة أسعار  مخاطر
رخاط  أسررررررلات الفائدة لنتدفقات النقدية في تقنك قيمة التدفقات النقدية المسررررررتقبنية لألداة المالية نتي(ة التغي ات في أسررررررلات   تتمثب

حين تتمثب رخاط  أسررلات الفائدة لنقيمة اللادلة في تقنك قيمة اخداة المالية نتي(ة التغي ات في أسررلات الفائدة   فيالفائدة السرروقية.  
 .رنتظت اشكب الفائدة أسلات ام اقبة الم(مو ة إداتة تقوعالسوقية. 

 تأثير أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات  
المالي    ا نى ر تزل  ةالتقنبات في المسررررررررتو ات السررررررررائدة خسررررررررلات الفائدة السرررررررروقي  بتأثي لمخاط  رتنو ة ت تبط    تتل ض الم(مو ة

 التغي  الملقوم المحتمب في ح تات أسلات الفائدة.   تأثي ة رن خقم قياس النقدية. يتت تقييت رخاط  أسلات الفائد  اتتدفقاتر
 

تنشرررررأ رخاط  أسرررررلات الفائدة رن اخدتات المالية التي تخضرررررح لفائدة تتلك  احتمالية تأث  اخدتات المالية تااي ادات المتلنقة برا 
اإداتة ل ط المخاط  اصرررررروتة تئيسررررررية رن خقم ر اقبة ف(وات أسررررررلات الفائدة   الم(مو ةقوع  تسررررررنبياو االتغي ات في أسررررررلات الفائدة.  

 .بر ا الشأ  ترطااقة إ ادة التسلي  لنمونودات تالمطنوبات
 

خقم ثقثة أهرر . تبالتالي، فإ  التل ض لمخاط  أسرلات الفائدة يكو    الم(مو ةتتت إ ادة تسرلي  نزء رن رونودات ترطنوبات  
 . في ل ا الشأ رحدتداو 

 
لألداة  نرد تطبيقرب في احتسرررررررررررررراب القيمرة الحراليرة لنتردفقرات   المردتنرةيتمثرب رلردم الفرائردة الفلني في الملردم الر ي ينتج  نرب القيمرة  

النقدية المسررتقبنية. يكو  الملدم االنسرربة لألداة ذات الملدم الثابت المسرر(نة االتكنفة المطفأة لو رلدم الفائدة الفلني اخصررني أرا 
 أت المس(نة االقيمة اللادلة  يكو  رلدم السوق الحالي. ذات الملدم المتغي داة االنسبة لأل
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 المالية الموحدة   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 إدارة المخاطر )يتبع( 5

 )يتبع( السوق مخاطر    5/3
، تالمصرررررررررررّنفة حسرررررررررررك تات   التسرررررررررررلي  التلاقدي أت تات   المدتنةيوفرررررررررررح ال(دتم أدناط رونودات ترطنوبات الم(مو ة تقيمرا 

 االستحقاق، أيرما أق ب.
 

 اإلجمالي  غير حساسة للفائدة   هر  12-3 أ هر  3حتى  2021ديسمبر   31في 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     الموجودات 
 137,906 137,906 - - النقد تاختصدة لد  رص ا ااراتات الم تزي 

 3,784,967 161,312 1,819,325 1,804,330 لمصاتا ا  لد  تالودائح اختصدة 
 4,375,327 - 3,302,086 1,073,241 إلى اللمقء  ق تض تُسنف
 1,630,517 - 1,143,172 487,345 تمو ب إسقري 
 1,580,345 1,488,560 - 91,785 استثمات ة   أتتاق رالية

      42,634 42,634 - - الفوائد رستحقة القبض   -اخصوم اخخ   
     
 3,456,701 6,264,583 1,830,412 11,551,696      

     المطلوبات 
 28,000 - - 28,000 رستحق لنمصاتا 

 842,389 229,266 312,000 301,123 تدائح تأروام  
 5,504,398 5,504,398 - - ق تض خنب 

      255,461 255,461 - - رطنوبات أخ   
     
 329,123 312,000 5,989,125 6,630,248      
     

      4,921,448 ( 4,158,713)  5,952,583 3,127,578 فجوة الصافي 
     

     2020ديسمب   31في 
     

     الموجودات 
 167,893 167,893 - - النقد تاختصدة لد  رص ا ااراتات الم تزي 

 2,731,048 52,099 1,479,420 1,199,529 لمصاتا ا  لد  تالودائح اختصدة 
 3,182,761 - 3,050,795 131,966 إلى اللمقء  ق تض تُسنف
 1,061,109 - 930,196 130,913 تمو ب إسقري 
 1,322,659 1,227,571 - 95,088 استثمات ة   أتتاق رالية

      39,161 39,161 - - الفوائد رستحقة القبض   -اخصوم اخخ   
     
 1,557,496 5,460,411 1,486,724 8,504,631      

     المطلوبات 
 865,673 - - 865,673 تدائح تأروام رن راسسات حكورية 

 2,752,343 2,752,343 - - ق تض خنب 
      166,296 166,296 - - رطنوبات أخ   

     
 865,673 - 2,918,639 3,784,312      
     

      4,720,319 ر1,431,915ا  5,460,411 691,823 فجوة الصافي 
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 المالية الموحدة   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 إدارة المخاطر )يتبع( 5

 )يتبع( السوق مخاطر    5/3
يتت تقييت رخاط  أسرلات الفائدة رن خقم قياس تأثي  التغي  الملقوم المحتمب في ح تات أسرلات الفائدة. تفت ض الم(مو ة تقنك  

المصرررراتا في دتلة ااراتات الل بية المتحدة اإيبوتر، تُ قدت التأثي  التالي  نقطة أسرررراس في أسررررلات الفائدة السررررائد لد     25بواقح  
  نى صافي أتباح السنة تصافي المونودات تما في ذل  التات  ، رح اقاء تافة المتغي ات اخخ   ثابتة:

 
 2021 2020 
  ألف دتلت   ألف درهم 

  
 نقطة أساس في أسلات الفائدة  25  -تأثي  التغي  بواقح +/  

    6,996  -+/ 13,015 -+/ ال بح أت الخساتة  السائدة لد  رصاتا ااراتات اإيبوتر
 

طة، تت تكز  نى رونودات تخضرح لفائدة امبنغ  رنيو    7,872تنطوي حسراسرية أسرلات الفائدة المبينة أ قط  نى سرينات ولات ربسرّ
رنيو  دتلتر. ال تتضررررمن   866:  2020رنيو  دتلت ا  641رنيو  دتلتر ترطنوبات تخضررررح لفائدة امبنغ   5,945:  2020دتلت ا

 .وع برا ااداتة لنحد رن تأثي  الح تات في أسلات الفائدةتن  الحساسية اان اءات التي يمكن أ  تق

 مخاطر العمالت
تتمثب رخاط  اللمقت في تقنك قيمة اخداة المالية نتي(ة التغي ات في أسررررررررررلات صرررررررررر ا اللمقت اخننبية، تتنشررررررررررأ رن اخدتات  

اارراتاتي. تتت ر اقبرة الم ااز  ن تثرك، ت تت اسررررررررررررررتخرداع  المراليرة اراللمقت اخننبيرة. إ  اللمنرة ال سررررررررررررررميرة لنم(مو رة لي الردتلت  
 .است اتي(يات لضما  المحافظة  نى الم ااز فمن الحدتد الموفو ة

 
 .يتت تمو ب رونودات الم(مو ة  ادةو بنف  اللمنة التي تستخدع لنملارقت لنحد رن التل ض لمخاط  ص ا اللمقت اخننبية

 
  4,073 اقيمةتل فرررات قصررري ة اخنب الصرررافي   بنغتو ة تل فرررات االدتالت اخر  كي  ، تا  لد  الم(م2021ديسرررمب     31في  

اخر  كي،  ر بوط االدتالتااراتتي الدتلت   اما أ رنيو  دتلتر.    1,718: صافي تل ض قصي  اخنب اقيمة  2020رنيو  دتلت ا
 فإ  تل ض الم(مو ة لمخاط  ل ط اللمنة رحدتد.

 إدارة مخاطر السوق 
صرررررقحية رخاط  السررررروق االكارب إلى ل(نة المونودات تالمطنوبات التي تضرررررح حدتداو لكب نو  رن أنوا  المخاط  اشررررركب ُتسرررررند 

نما ي تلنمحافظ. بينما تتحمب ااداتة رسرررررررراتلية تطو   سررررررررياسررررررررات تفصررررررررينية اداتة المخاط  اتخضررررررررح لم انلة تروافقة ل(نة 
 ل ط السياسات. المونودات تالمطنوباتر تالم انلة اليورية تتطبيق

 مخاطر السيولة  5/4
 تلتوفي  نى الوفاء االتزارات السررررداد الم تبطة االمطنوبات المالية  ند اسررررتحقاقرا   الم(مو ةتتمثب رخاط  السرررريولة في  دع قدتة 

برة رخراط   ام اق  الم(مو رةفي الوفراء ارالتزاررات ااق اض. تقوع إداتة    الم(مو رةاخفراق  ، رمرا يت ترك  نيرب  اخروام  نرد سررررررررررررررحبررا
 .الم(مو ةتل ض لرا تالسيولة التي 
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 )يتبع( مخاطر السيولة  5/4
سررررررتحقاق ذات الصررررررنة  نى أسرررررراس االفررررررمن ر(مو ات   الم(مو ةيقدع ال(دتم أدناط تحنيب لنمونودات تالمطنوبات المالية لد   

 الفت ة المتبقية ا تباتاو رن تات   بيا  الم تز المالي حتى تات   االستحقاق التلاقدي:
 
 اإلجمالي  تاريخ استحقاق   أكثر من  حتى  

  غير محدد   هر  12  هر  12 2021ديسمبر   31في 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     الموجودات 
 137,906 - - 137,906 النقد تاختصدة لد  رص ا ااراتات الم تزي 

 3,784,967 - - 3,784,967 المصاتا  رن المستحقة  تالودائح اختصدة 
 4,375,327 - 3,604,967 770,360 ق تض تُسنف 
 1,630,517 - 1,591,806 38,711 تمو ب إسقري 

 1,580,345 279,124 1,018,795 282,426 سندات استثمات ة 
 42,634 - - 42,634 الفوائد رستحقة القبض   -اخصوم اخخ   

     
     
 5,057,004 6,215,568 279,124 11,551,696 

     المطلوبات 
 28,000 - - 28,000 رستحق لنمصاتا 

 842,389 - - 842,389 تدائح تأروام  
 5,504,398 - 5,504,398 - ق تض خنب 

      255,461 107,165 - 148,296 رطنوبات أخ   
     
 1,018,685 5,504,398 107,165 6,630,248      
     

 4,921,448 171,959 711,170 4,038,319 صافي توفر السيولة 
     
 
     

     2020ديسمب   31في 
     

     المونودات 
  167,893  - - 167,893 النقد تاختصدة لد  رص ا ااراتات الم تزي 

  2,731,048  - - 2,731,048 المصاتا  رن المستحقة  تالودائح اختصدة 
 3,182,761   - 3,095,510 87,251 ق تض تُسنف 
 1,061,109 - 1,061,109 - تمو ب إسقري 

 1,322,659 305,419 733,181 284,059 سندات استثمات ة 
 39,161  - - 39,161 الفوائد رستحقة القبض   -اخصوم اخخ   

     
     
 3,309,412 4,889,800 305,419 8,504,631 

     المطنوبات 
 865,673 - - 865,673 تدائح تأروام 
 2,752,343 - 2,752,343 - ق تض خنب 

      166,296 92,591 - 73,705 رطنوبات أخ   
     
 939,378 2,752,343 92,591 3,784,312      
     

 4,720,319 212,828 2,137,457 2,370,034 صافي توف  السيولة 
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 )يتبع( مخاطر السيولة  5/4
يتت تحديد توات   اسررررررررررتحقاق المونودات تالمطنوبات  نى أسرررررررررراس الفت ة المتبقية ا تباتاو رن تات   بيا  الم تز المالي حتى تات   

 .االستحقاق التلاقدي
 
توات   االسرررررررررتحقاق المتوافقة تغي  المتوافقة التي تخضرررررررررح لنم اقبة تأسرررررررررلات الفائدة لنمونودات تالمطنوبات تمثب ألمية اداتة إ   

المصرررررر  ية غالباو را   الم(مو ة. رن غي  الملتاد أ  تتوافق توات   االسررررررتحقاق اشرررررركب تارب لد  المصرررررراتا حيث أ  الملارقت
ن المحتمرب أ  تادي الم ااز غي  المتوافقرة إلى ز رادة ال بحيرة، تلكنررا أيضررررررررررررررراو قرد تز رد رن تكو  غي  رحرددة المردة ترتنو رة. ر

 .رخاط  التل ض لخسائ 
 

إ  توات   استحقاق المونودات تالمطنوبات تالقدتة  نى استبدام المطنوبات التي تخضح لفائدة  ند استحقاقرا، بتكنفة رقبولة، تلد 
 السيولة لد  الم(مو ة ترد  تل فرا لمخاط  التغي ات في أسلات الفائدة تأسلات الص ا. وارب لارة في تقييت 

 التشغيلية مخاطر  ال  5/5
تتمثب المخاط  التشرررررغينية في رخاط  التل ض لخسررررراتة رباهررررر ة أت غي  رباهررررر ة قد تنتج  ن  دة أسرررررباب رتنو ة ت تبط المنيات  

ة التحتية ت وارب خاتنية أخ   اخقا رخاط  االئتما  ترخاط  السرررررررررروق ترخاط  الم(مو ة تروظفيرا تالتقنيات المطبقة تالبني
السررررريولة رثب تن  المخاط  التي تنتج  ن المتطنبات القانونية تالتنظيمية ترلايي  االنضرررررباط الماسرررررسررررري المتلاتا  نيرا اشررررركب  

 .الت(ات ة تن  المخاط  اع. تنتج المخاط  التشغينية رن تافة  منيات الم(مو ة، تتوانب تافة المنشآت 
 

تردا الم(مو ة إلى إداتة المخاط  التشررررررررغينية اغ ض تحقيق التواز   يما بين ت(نك الخسررررررررائ  المالية ت دع اافرررررررر ات اسررررررررملة 
  .الم(مو ة رح فلالية التكنفة اشكب  اع ااافافة إلى ت(نك اان اءات ال قابية التي تحد رن تتح المبادتة تاالبتكات

 
سرررراتلة  ن تفررررح تتطبيق الضرررروااط ال قابية القزرة لموانرة المخاط  التشررررغينية. يتت د ت ل ط المسرررراتلية رن خقم إ  ااداتة ر

  .تفح رلايي   ارة اداتة المخاط  التشغينية

 إدارة مخاطر رأس المال 5/6
أ مالرا تفقاو لمبدأ االسررررتم ات ة اغ ض توفي   تردا الم(مو ة  يما يتلنق اإداتة تأس المام إلى الحفاظ  نى قدتترا  نى رواصررررنة  

اللوائد لنمسرررررالمين تالحفاظ  نى هيكب نيد ل أس المام لخفض تكنفة تأس المام. ال تتل ض الم(مو ة لمخاط  تأس المام نظ او 
 .لتوف  فائض في النقد

 لقيمة العادلةا تسلسل 5/7
الدخب الشارب  مطفأة ااستثناء المونودات المالية االقيمة اللادلة رن خقم  يتت قياس تافة المونودات تالمطنوبات المالية االتكنفة ال

التي يتت قياسرا االقيمة اللادلة استناداو إلى   تض اخسلات  ال بح أت الخساتةتالمونودات المالية االقيمة اللادلة رن خقم    اآلخ 
 .المدتنة في سوق نشطة

 
رن خقلب ربادلة أصرب را أت تسرو ة التزاع بين أط اا تاغبين تبكارب إتادترت في إن اء   تتمثب القيمة اللادلة في المبنغ ال ي يمكن

تتقدي ات القيمة اللادلة. يستند تل  ف القيمة اللادلة    المدتنةرلارنة تفقاو لش تط السوق. تبالتالي، يمكن أ  تنشأ ف تق بين القيت 
 ات ة دت  أي نية أت التزاع بتقنيص نطاق أ مالرا اشرررررررررركب نول ي أت إلى افت اض رواصررررررررررنة أ مام الم(مو ة تفقاو لمبدأ االسررررررررررتم

 الدخوم في رلارنة اش تط غي  رقئمة.
 

لنمونودات تالمطنوبات المالية لد  الم(مو ة تقاتب قيمرا اللادلة. تما أ  القيت االسرررررررمية، ناقصررررررراو رخصرررررررص    المدتنةإ  القيت 
 ة.صنا  تقاتب قيمرا اللادلاالنخفاض في قيمة الق تض ت قود الم ااحة تاالست
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 )يتبع( لقيمة العادلةا تسلسل 5/7
الملررايي  الرردتليررة ا ررداد التقررات   المرراليررة لألدتات المرراليررة التي يتت رن    7قررارررت الم(مو ررة بتطبيق التلررديقت  نى المعيررات تقت  

قياسررررا االقيمة اللادلة في بيا  الم تز المالي. تقتضررري ل ط التلديقت اافصررراح  ن قياسرررات القيمة اللادلة حسرررك المسرررتو  في 
 :النظاع المتدتج لنقيمة اللادلة  نى النحو التالي

 
 اغي  الُملدلةر في اخسواق النشطة لنمونودات أت المطنوبات المطااقة؛ اخسلات المدتنة - 1المستو  
، التي يمكن  1الملطيرات اخخ   اخقا اخسررررررررررررررلرات المردتنرة المتضررررررررررررررمنرة في المسررررررررررررررتو    - 2المستو  

رقحظترا لنمونودات أت المطنوبات، سرررررررواء اصررررررروتة رباهررررررر ة ااخسرررررررلاتر أت غي  رباهررررررر ة  
 اخسلاتر؛ تاالمستخنصة رن 

الثابنة  الملطيات الخاصررررررررررة االمونودات أت المطنوبات التي ال تسررررررررررتند إلى بيانات السرررررررررروق   - 3المستو  
 .رقابنة لنمقحظةارلطيات غي   لنمقحظة

 
تالمونودات المالية االقيمة   الدخب الشرارب اآلخ تقوع الم(مو ة اقياس القيت اللادلة لمونوداترا المدتنة االقيمة اللادلة رن خقم 

ر.  1ااسررتخداع أسررلات السرروق المدتنة اغي  الملدلةر في سرروق نشررطة خداة رطااقة االمسررتو    ال بح أت الخسرراتةاللادلة رن خقم 
،  3   يما يتلنق اأسرررت حقوق المنكية غي  المدتنة تالصررناديق المداتة، تقوع الم(مو ة اقياس القيمة اللادلة لرا في إطات المسررتو 

ااسرتخداع تقنية رقاتنة السروق التي تلتمد اشركب أسراسري  نى رضرا فات السروق المسرتمدة رن الملنورات المالية لنشر تات المماثنة 
. أروت أخ   المتوقلة لنشرر تة المسررتثم  فيرا، رن بين   تااطفاءرقم سررتلنشرر تة المسررتثم  فيرا تاختباح قبب الفوائد تالضرر ائك تاا

   تفقوا لتأثي   دع قابنية اخسرت لنتسو ق.يتت تلديب التقدي
 

إ  القيمة اللادلة لألتصرررردة لد  رصرررر ا ااراتات الل بية المتحدة الم تزي تالمبالغ المسررررتحقة رن المصرررراتا تالق تض تالودائح  
قصررررري ة اخنب المقدرة رن الماسرررررسرررررات تالريئات الحكورية تأروام ب نارج الشررررري  زايد لإلسررررركا ، التي تكو  رلظمرا ذات طبيلة 

إلى حد  رلقوم. ت   الم(مو ة أ  القيمة اللادلة لمحافظ ااناتة تاالستصنا  ال   المدتنةتصادتة املدالت السوق، تقاتب قيمترا  
حيث أ  تافة ل ط اختصرردة تخضررح لفائدة تفقاو لملدالت السرروق المتقنبة تُ لاد تسررلي لا    المدتنةتختنف اصرروتة رادية  ن قيمترا  

 .سنو ةاصوتة نصف 
 

:  2020رنيو  دتلت ا  979,2، بنغت القيمة اللادلة لقسرررررررتثماتات المالية المقاسرررررررة االتكنفة المطفأة  2021ديسرررررررمب    31اما في  
رنيرات  3,0:  2020رنيرات دتلت ا  5,6، بنغرت القيمرة اللرادلرة لنق تض خنرب 2021ديسررررررررررررررمب    31رنيو  دتلتر. تمرا في    703,8
 دتلتر.

 
 1في المسررررررتو ات رن    تت ت(ميرايقدع ال(دتم التالي تحنيب لألدتات المالية التي تت قياسرررررررا الد اال ت اا اختلي االقيمة اللادلة،  

 بناءو  نى الدتنة التي يمكن  ندلا رقحظة القيمة اللادلة. 3إلى 
 
 1المستوى  

 
 اإلجمالي  3لمستوى ا 2المستوى 

 ألف درهم درهمألف   ألف درهم ألف درهم 
 2021ديسمبر    31في 

 
    

 ن خقم ال بح ر اللادلة االقيمة رالية رونودات
 339,407 - - 339,407 أت الخساتة  

 ن خقم الدخب  ر اللادلة االقيمة رالية رونودات
      279,124 117,144 - 161,980 الشارب اآلخ   

     2020ديسمب   31في 
 ن خقم ال بح ر اللادلة االقيمة رالية رونودات

 340,866 - - 340,866 أت الخساتة  
 ن خقم الدخب  ر اللادلة االقيمة رالية رونودات

 305,419 137,950 - 167,469 الشارب اآلخ   
 

تحو قت إلى أت خاتج قياسررات القيمة اللادلة، تلت يكن لنام ل 2تالمسررتو     1المسررتو   بين  تحو قت، لت تكن لنام  السررنةخقم  
 .3قياسات القيمة اللادلة رن المستو  
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 )يتبع( لقيمة العادلةا تسلسل 5/7

 القابلة للمالحظةطرق التقييم والمدخالت الهامة غير  5/7/1
، ااافرررررافة إلى المدخقت الرارة غي  3يوفرررررح ال(دتم التالي ط ق التقييت المسرررررتخدرة لقياس القيت اللادلة في إطات المسرررررتو   

 التي تت استخداررا. القابنة لنمقحظة

 األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

التقييمطريقة  النوع   
  المدخالت الهامة

 غير القابلة للمالحظة 

  العالقة بين المدخالت الهامة
 غير القابلة للمالحظة وقياس 

 القيمة العادلة 
    

أسرت حقوق  
 رنكية 

 غي  ردتنة 

 ط  قة المقاتنة االسوق 
نموذج التقييت  نى   ي تكز

رضا فات السوق المشتقة رن  
يمكن  أسلات ردتنة لش تات رماثنة 

  برالش تة المستثم   رقاتنترا اا
تاختباح قبب الفوائد تالض ائك  

المتوقلة   تااطفاءرقم ستتاا
. يتت تلديب  برالنش تة المستثم   

  تسو قالتقدي  لتأثي   دع إركانية 
 .سندات المنكية

 

اختباح قبب الفائدة تالض ائك  
تاالسترقم تااطفاء/ اختباح  
المتوقلة قبب الفائدة تالض ائك  

 تاالسترقم تااطفاء 
 

اتت اتح   إركانية التسو ق خصورات 
ت   2021لسنة  ٪25٪ إلى 10رن 

 ر 2020
 

٪ إلى  5رن  خصورات اخداء اتت اتح
 ر2020ت  2021لسنة  25٪
 

 
لمنشآت يمكن   المضا فات المالية 

 :رقاتنترا
 
حقوق    / السل  نسبة  رتوسط -

إلى   ×8,0 ايت اتح رن  المنكية
إلى   ×7,3 :2020ا  ر ×8,8
 ر ×8,1

/    حقوق المنكيةقيمة نسبة  -
الفائدة تالض ائك تاالسترقم  هر وا قبب   12خ  آل اختباح 
إلى   ×8,3اتت اتح رن  تااطفاء 
تت اتح رن  : 2020ا  ر ×15,8
 ر× 13,7إلى  ×7,3

/    حقوق المنكيةقيمة نسبة  -
رتوسط اختباح قبب الفائدة  

تالض ائك تاالسترقم تااطفاء  
ر  ×13إلى  ×7,6اتت اتح رن 

إلى    ×9تت اتح رن : 2020ا 
 ر ×10

 
 

قد تزداد اتنقصر القيمة اللادلة المقدتة في  
 التالية:الحاالت 

 
اانخفضر لارش اختباح قبب    إذا اتتفح -

 الفائدة تالض ائك تاالسترقم تااطفاء  
خصورات إركانية  ر ت ااتتفل  إذا انخفضت -

 التسو ق 
 خصورات اخداءإذا انخفضت ااتتفلتر  -
ر رضا ف السوق انخفضت ا   إذا اتتفلت -

 الملدم.
 

 
اشكب  اع، يصاحك التغي  في رلدم نمو 

السنو ة تغيي  رماثب في لارش اختباح  ااي ادات 
 قبب الفائدة تالض ائك تاالسترقم تااطفاء.

 
 
 

 المونودات  قيمة صافي نرج 
افت اض أ  قيمة  ا يستند ذل  

المونودات  اخ مام تساتي ر(مو   
، تأنب ال يوند رستثم   ذات اللققة 

  اخ مام  ققني سوا يدفح رقابب 
أاث  رن تكنفة ه اء اخصوم ذات  

 المنفلة االقتصادية المماثنة 

اتت اتح   إركانية التسو ق خصورات 
 ٪ر25٪ إلى 10رن 

 
 صافي المونودات  

 القيمة اللادلة المقدتة:  ست تفح اتنخفضر 
 

خصورات إركانية  ر اتتفلت ا   إذا انخفضت -
 التسو ق 

 اتتفا  اانخفاضر صافي المونودات  -
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 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 إدارة المخاطر )يتبع( 5

 )يتبع( لقيمة العادلةا تسلسل 5/7

 القابلة للمالحظة )يتبع(طرق التقييم والمدخالت الهامة غير  5/7/1

 طريقة التقييم النوع 
  المدخالت الهامة

 غير القابلة للمالحظة 

  العالقة بين المدخالت الهامة
 غير القابلة للمالحظة وقياس 

 القيمة العادلة 
    

 نرج اخدلة القابنة لنمقاتنة إستثماتات  قات ة
تت احتساب القيمة اللادلة لنلقات 

رن خقم ا تماد رلنورات 
رلارقت السوق القابنة لنمقاتنة  

  الطنك ند توف لا، تأسلات 
الحالية ترقاتنة خصائص اللقات  
لتن  اللقاتات المماثنة التي تت  
 رماثنة في السوق تسو قرا راخ وا في رلارقت  

 
 
 
 
 
 

 ااستثمات  نرج
السوقية لنلقات تت تحديد القيمة 

رن خقم تحنيب تدفق الدخب  
الممكن تحقيقب لنلقات االستثماتي  
رح اخخ  في اال تبات النفقات 

 السنو ة المتوقلة
 

لقطح  القابب لنمقاتنةسل  البيح 
اختافي المكتبية تاختافي  

  265إلى دتلت  57,5رن يت اتح ا
لنقدع الم بح الواحدر تالمباني   تدتل

 دتلت 774السكنية ايت اتح رن 
 قدع ر بحر كب دتلت ل 1,552إلى 
 
القابب : يت اتح سل  البيح 2020ا

لقطح اختافي المكتبية  لنمقاتنة
 270إلى دتلت  70تاختافي رن 

دتلت لنقدع الم بح الواحد تالمباني  
إلى   دتلت 758السكنية رن 

 ر بحر. دتلت لكب قدع  1,185
 

٪ر  8,25رلدم ال سمنة ا
٪ إلى  8,00: رن 2020ا

 ٪ر 8,25
 
 

 80دخب ااي(ات ايت اتح رن 
دتلت لكب قدع   150إلى دتلت 

إلى  دتلت  80: 2020ر بحر ا
 دتلت لكب قدع ر بحر.  150

 

ر القيمة اللادلة تنخفضا ست تفح 
المقدتة إذا تانت أسلات المبيلات 

 المقاتنة أ نى اأقبر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قد تادي الز ادة في رلدم ال سمنة 
المستخدع إلى انخفاض في القيمة  

 اللادلة تاللك  صحيح.
 
 

قد تادي الز ادة في إي(اتات السوق  
المستخدرة إلى ز ادة في القيمة  

 اللادلة، تاللك  صحيح. 
 

اشكب  اع، ي(ك أ  يكو  التغيي  في 
االفت اض المستخدع اي ادات ااي(ات 

في في نف  االت(اط رصحوبوا بتغيي  
رلدالت ال سمنة حيث   اتافت اف

تادي الز ادة في إي ادات ااي(ات إلى 
البائح رن   المتوقح أ  يحققراز ادة ال

االستثمات اللقاتي. ل ل ، فإ  تأثي ات  
ب الضرا البلض  ل ط التغيي ات تقاب 

 نزئيوا. 



 اإلمارات للتنمية ش.م.ع. مصرف  

 

63  
 المالية الموحدة   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 إدارة المخاطر )يتبع( 5

 )يتبع( لقيمة العادلةا تسلسل 5/7

  3مطابقة القيم العادلة في إطار المستوى   5/7/2
 :3التالي رطااقة اختصدة االفتتاحية ااختصدة الختارية لنقيت اللادلة في إطات المستو  يوفح ال(دتم 

 
 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

   إستثمارات عقارية 
 535,480 509,837 يناي   1ال صيد تما في  

    ر 25,643ا (18,822) صافي التغي  في القيمة اللادلة خقم السنة 
   

    509,837 491,015 ديسمبر  31الرصيد كما في 
   

   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 157,550 137,950 يناي   1ال صيد تما في  

 - - رشت  ات خقم السنة 
 ر 6,600ا (3,673) إستبلادات خقم السنة 

    ر 13,000ا (17,133) السنة صافي التغي  في القيمة اللادلة خقم 
   

    137,950 117,144 ديسمبر  31الرصيد كما في 
 
 
 المصارف  لدىودائع وأرصدة  6

 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 2,680,000 3,625,000 سوق المام  إيدا ات
    52,099 161,312 حسااات نات ة تحسااات تحت الطنك

   
 3,786,312 2,732,099 

    ر 1,051ا (1,345) رخصص إنخفاض القيمة:      و ناقصا  
   
 3,784,967 2,731,048    
 

رنيو ر   300:  2020رنيو  دتلت ا  301,1تشررتمب اايدا ات  نى الودائح التي اسررتنمترا الم(مو ة رن راسررسررات حكورية اقيمة 
 ر.13اإيضاح 
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 المالية الموحدة   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 لعمالء  سلفقروض و  7

 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 1,510,117 2,307,385 ق تض ل(رات حكورية
 448,001 738,295 ق تض لنش تات تالماسسات الصغي ة تالمتوسطة 

 116,934 113,141 رالية ق تض لماسسات 
    1,330,754 1,454,008 ق تض سكنية

   
 3,405,806 4,612,829 لعمالء                  ُ    إجمالي القروض والس لف

    ر 223,045ا ( 237,502) رخصص إنخفاض القيمة:      و ناقصا  
   
 4,375,327 3,182,761    
 

تال  القيمةتل فرت النخفاض  تقدلد  راسرسرتين راليتين،  إيدا ات في اخصربلنماسرسرات المالية   المقدرة  تمثب الق تض تالسرنف
. بنغت المخصرررصرررات المت اامة  2014  سرررنةل ط الق تض خقم    اشرررأ . تمت إ ادة التفاتض رقابنراتحتفظ الم(مو ة اضرررمانات 

 رنيو  دتلتر. 86: 2020ديسمب   31رنيو  دتلت ا 86 نى ل ط الق تض 
 
المحتفظ  المحددة  رنيو  دتلتر. بنغت المخصررصررات  241:  2020ديسررمب    31رنيو  دتلت ا  253إنمالي الق تض المتلث ة   بنغ

 .رنيو  دتلتر 178,7: 2020ديسمب   31رنيو  دتلت ا 187,2برا رقابب تن  الق تض 
 

 الحركة في مخصص انخفاض قيمة القروض:
 

 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 202,188 223,045 يناي  1ال صيد في 
 (3,511) 5,868 2 ت  1الم حنة   –رخصص خسائ  
 24,678 11,495 3الم حنة   –رخصص خسائ  
    (310) (2,906) هطك تاست داد 

   
    223,045 237,502 ديسمب  31ال صيد في 
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 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 لعمالء )يتبع(  سلفقروض و  7
 

 حسب قطاع العمل االقتصادي:
 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 2,869,267 3,761,394  قاتات
 124,956 165,685 رواد اانشاءات

 53,877 157,670 المأاوالت تالمش تبات
 116,934 113,141 خدرات رالية 

 24,558 104,469 المنت(ات الوتقية
 78,743 91,192 التلنيت

 79,633 86,759 المنت(ات تالخدرات الطبية
 17,885 46,378 الملاد  غي  الحديدية 

 - 36,586 النفط تالغاز 
 31,798 31,848 المنت(ات البقستيكية 

 431 735 رواصقت
 - 630 الملنورات تكنولونيا 

    7,724 16,342 أخ   
   
 4,612,829 3,405,806 

     (223,045) ( 237,502) إنخفاض القيمة رخصص:      و ناقصا  
   

    3,182,761 4,375,327 ديسمب  31في 
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 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 تمويل إسالمي 8

 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

    1,071,044 1,646,026 التمو ب السكني ااسقري 
   
 1,646,026 1,071,044 

    ر 9,935ا (15,509) رخصص إنخفاض القيمة:      و ناقصا  
   

    1,061,109 1,630,517 صافي التمويل اإلسالمي 
 

غ ض  ال ط لمواطني دتلة ااراتات الل بية المتحدة   ت تت رنحراإناتة تاسرتصرنا .     قودهركب في  ااسرقري    السركنيالتمو ب   يأتي
 .زلرتاه اء أت بناء رن

 
 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 985,679 1,467,795 إنمالي االستثمات في ااناتة
    (307,530) ( 462,182) ااناتة الماننة : أتباح      و ناقصا  

   
 1,005,613 678,149    
 

 :تما ينيديسمب ، يستحق سداد الحد اخدنى لدفلات ااناتة المستقبنية  31اما في 
 

 2021ديسمبر  31 
 الحد األدنى 

 لدفعات اإلجارة 
القيمة الحالية للحد 
 األدنى لدفعات اإلجارة 

 دتلت ألف  ألف درهم 
   

 68,028 139,006 خقم سنة تاحدة 
 149,961 276,556 رن سنتين إلى خم  سنوات

    787,624 1,052,233 أاث  رن خم  سنوات
   
 1,467,795 1,005,613    
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 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 )يتبع( تمويل إسالمي 8

 2020ديسمبر  31 
 الحد اخدنى  

 لدفلات ااناتة
القيمة الحالية لنحد  

 اخدنى لدفلات ااناتة
 ألف دتلت  ألف دتلت  
   

 23,096 47,510 خقم سنة تاحدة 
 101,165 190,016 رن سنتين إلى خم  سنوات

    553,888 748,153 سنواتأاث  رن خم  
   
 985,679 678,149    
 

  المحدد رنيو  دتلتر. بنغ تصررررريد المخصرررررص  2:  2020ديسرررررمب     31رنيو  دتلت ا  3,7بنغ إنمالي التمو ب ااسرررررقري المتلث   
 رنيو  دتلتر. 1,1: 2020ديسمب   31رنيو  دتلت ا 2,5المحتفظ اب رقابب ل ا التمو ب 

 
 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 

   : الحركة في مخصص انخفاض القيمة
 9,399 9,935 يناي  1ال صيد في 

 4,089 4,193 2ت  1الم حنة  –رخصص خساتة 
 720 1,381 3الم حنة  –رخصص خساتة 
    (4,273) - هطك ت ست داد 

   
 15,509 9,935    
 

 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 

   القطاع االقتصادي: حسب 
    1,071,044 1,646,026  قاتات

   
 1,646,026 1,071,044 

    ر 9,935ا (15,509) رخصص إنخفاض القيمة:      و ناقصا  
   
 1,630,517 1,061,109    



 اإلمارات للتنمية ش.م.ع. مصرف  

 

68  
 المالية الموحدة   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 إستثمارية أوراق مالية 9

 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 340,866 339,407 رونودات رالية االقيمة اللادلة رن خقم ال بح أت الخساتة
 305,419 279,124 رونودات رالية االقيمة اللادلة رن خقم الدخب الشارب اآلخ  

    676,374 961,814 رونودات رالية االتكنفة المطفأة
   
 1,580,345 1,322,659    
 

 رما يني: مالية االقيمة اللادلة رن خقم ال بح أت الخساتةالمونودات تتكو  ال
 

 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 189,043 190,682 الدين  أدتات
    151,823 148,725 أدتات الصكوم الدائمة 

   
 339,407 340,866    
 

 :مالية االقيمة اللادلة رن خقم ال بح أت الخساتةالمونودات الح تة في ال
 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 309,308 340,866 يناي  1ال صيد تما في  
 131,170 189,373 تت ه اؤلا  أتتاق رالية

 ر 105,512ا ( 186,821) بيلرا أتتاق رالية تت 
    5,900 (4,011) التغي  في القيمة اللادلة 

   
    340,866 339,407 ديسمب  31ال صيد في 

 
 االدتلت ااراتاتي تتتكو  رما يني: ليإ  المونودات المالية االقيمة اللادلة رن خقم الدخب الشارب اآلخ  

 
 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 167,469 161,980 أسرت حقوق رنكية رحنية ردتنة
    137,950 117,144 أسرت حقوق رنكية رحنية غي  ردتنة

   
 279,124 305,419    



 اإلمارات للتنمية ش.م.ع. مصرف  

 

69  
 المالية الموحدة   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 إستثمارية )يتبع( أوراق مالية 9
 

  يما يني الح تة في ااستثماتات المالية االقيمة اللادلة رن خقم الدخب الشارب اآلخ :
 

 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 343,417 305,419 يناي  1ال صيد تما في  
 (8,300) (60,280) أتتاق رالية تت بيلرا 

    ر 29,698ا 33,985 التغي ات في القيمة اللادلة 
   
    305,419 279,124 ديسمب  31في  اما
 

 ادلة    قيمةاخقم السرنة، قارت ااداتة ااسرتبلاد اسرتثماتات حقوق المنكية المدتنة االقيمة اللادلة رن خقم الدخب الشرارب اآلخ  
رح تحو ب  ،  ر2019ديسرررررررررررمب    31ألف دتلت تما في    6,600:  2020ا  2020ديسرررررررررررمب    31ألف دتلت تما في    50,673 تبنغ

 ند   رألف دتلت  1,700  امبنغ : خسررراتة2020ألف دتلت ا  44,871امبنغ   المسرررتبقاةركاسرررك القيمة اللادلة المت اامة إلى اختباح  
 .ااستبلاد

 
  يما يني الح تة في المونودات المالية االتكنفة المطفأة:

 
 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 544,235 676,374 يناي  1ال صيد تما في  
 268,830 322,721 أتتاق رالية تت ه اؤلا 
 (135,350) (35,076) أتتاق رالية تت بيلرا 

 (1,144) (2,359) إطفاء الخصت 
    (197) 154 رخصص إنخفاض القيمة 

   
    676,374 961,814 ديسمب  31في  اما
 

٪ إلى  3,20ملدالت توبونات تت اتح بين ل تخضرررررررحاالتكنفة المطفأة رن سرررررررندات االدتالت اخر  كي   المقاسرررررررةتتكو  االسرررررررتثماتات  
 .2030فب اي   28إلى  2022راتس  7 إستحقاقرا رن تت اتح فت ات٪ سنو او 5,00
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 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 

 إستثمارات عقارية 10
 

 رما يني: ااستثماتات اللقات ةتتألف 
 المجموع  عقارات قيد التطوير  مباني  أراضي  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 535,480 92,300 337,680 105,500 2020يناي   1في 
     

      ر 25,643ا ر 4,200ا ر 7,183ا ر 14,260ا السنة  خقم اللادلة لقيمةا في التغي 
     

 509,837 88,100 330,497 91,240   2020ديسمب   31في 
     

      ر 18,822ا ر 1,700ا ر 14,677ا ر 2,445ا السنة  خقم اللادلة لقيمةا في التغي 
     

      491,015 86,400 315,820 88,795 2021  ديسمبر  31في 
     
 

 :تما ينيتوند اللقاتات االستثمات ة المبينة أ قط في إراتات رختنفة بدتلة ااراتات الل بية المتحدة 
 

 المجموع  عجمان  دبي  أبوظبي  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 175,195 2,200 145,495 27,500 أتافي ت قاتات قيد التطو   
      315,820 - 133,150 182,670 رباني 

     
      491,015 2,200 278,645 210,170   2021  ديسمبر  31في 

     
 المجموع  عجمان  دبي  أبوظبي  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 179,340 2,300 148,340 28,700 ت قاتات قيد التطو   أتافي 
      330,497 - 142,137 188,360 رباني 

     
      509,837 2,300 290,477 217,060 2020 ديسمب  31في 
 

في تقييت   رتخصرررررررصرررررررةأن ترا هررررررر تة التقييمات التي   إسرررررررتناداو إلىاالقيمة اللادلة، تالتي تت تحديدلا   ااسرررررررتثماتات اللقات ةتظر   
 .2020ت  221ديسمب   31تما في ااستثماتات اللقات ة 

 
تت إن اء التقييت، ال ي يتوافق رح رلايي  التقييت الصرررررررررررررادتة  ن الملرد المنكي لنمسررررررررررررراحين القانونيين ترلايي  التقييت الدتلية ذات 

في  التقييت المقات  تط  قة تقييت االسرتثمات تط  قة القيمة المتبقيةالصرنة، ااسرتخداع ط ق التقييت الملتمدة التي تشرتمب  نى ط  قة 
 .التقييت



 اإلمارات للتنمية ش.م.ع. مصرف  

 

71  
 المالية الموحدة   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 

 إستثمارات عقارية )يتبع( 10
 

تلك  التقييمات، حيثما يكو  رناسرررباو، نو  المسرررتأن  ن ال ين يشرررغنو  اللقات أت المسررراتلين  ن الوفاء االتزارات  قد ااي(ات أت 
المحتمب أ  يشرغنوا اللقات الد تأني  الوحدات الخالية تتوز ح المسراتليات الخاصرة االصريانة تالتأرين بين الم(مو ة تالمسرتأن  ن 

 المتبقية لنلقاتات.  تاخ مات اانتانية
 

رنيو  دتلتر ال ي يمثب التكاليف المتكبدة  40,3:  2020رنيو  دتلت ا  40,3قيد التطو   ربنغ    ااسرررررررررررتثماتات اللقات ةتتضرررررررررررمن  
خ  تقييت تت إن اؤط، تت اال ت اا بنقص في القيمة اللادلة لر ا آحتى تات خب  يما يتلنق ااخسرررررررررراسررررررررررات تأ مام الحف . بناءو  نى  

 دتلتر. رنيو   4,2: 2020ا رنيو  دتلت 1,7ت  امبنغ المش  
 

 صافي: –إيرادات من إستثمارات عقارية 
 

 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 26,732 21,517 إي ادات إي(ات
    (6,224) (6,047) تسوع خدرة 

   
 15,470 20,508    
 

 ر.23تإي ادات تشغينية أخ   اإيضاح  ااستثماتات اللقات ةتت اافصاح  ن إي ادات ااي(اتات رن 
 
 

  موجودات أخرى  11
 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 12,783 17,641             و               ردفو ة رقدرا  ترونودات أخ    رصات ف
    39,161 42,634 فائدة رستحقة القبض

   
 60,275 51,944    
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 ممتلكات ومعدات 12

 
 أراضي  
 ومباني

 أثاث 
 سيارات برامج ورخص أجهزة كمبيوتر  وتجهيزات 

 أعمال  
 قيد اإلنجاز 

 المجموع
 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        التكلفة
 106,743 6,850 430 22,387 12,140 12,294 52,642  2020يناي   1في 

 4,600 3,819 - 408 218 27 128 إفافات
 (63) - - - (63) - - هطك 

 - (7,058) - 7,058 - - - تحو قت
        
        

 111,280 3,611 430 29,853 12,295 12,321 52,770 2020ديسمب   31في 
 2,253 177 - 1,506 534 36 - إفافات
 - - - - - - - هطك 

 - ر 998ا - 821 - - 177 تحو قت
        
        

         113,533 2,790 430 32,180 12,829 12,357 52,947 2021ديسمبر  31في 
        اإلستهالك المتراكم 

 72,438 - 168 19,521 9,917 11,531 31,301  2020يناي   1في 
 7,163 - 104 3,329 878 654 2,198 المحمب لنسنة 

 (63) - - - (63) - - هطك 
        
        
 79,538 - 272 22,850 10,732 12,185 33,499   2020ديسمب   31في 

 3,523 - 104 1,981 730 104 667 المحمب لنسنة 
                

 83,061 - 376 24,768 11,462 12,289 34,166 2021ديسمبر  31في 
        

        صافي القيمة الدفترية
 30,472 2,790 54 7,412 1,367 68 18,781 2021ديسمبر  31في         

        
        

 31,742 3,611 158 7,003 1,563 136 19,271   2020ديسمب   31في 
        
 

 دتلت تما يني: 1تتضمن المباني الم توتة أ قط قطح أتافي تبنغ قيمترا االسمية 
 

بدت  رقابب.   2000 سرررنةتت تشرررييد ربنى الم(مو ة في إراتة أبوظبي  نى قطلة أتض رمنوحة رن قبب حكورة أبوظبي في   -
، بنغت القيمة الدفت  ة لألتض تالمبنى 2021ديسرررررررررمب     31تما في  دتلت.   1تت تسررررررررر(يب ل ط اختض اقيمة اسرررررررررمية قدتلا 

مو ة تقييماو لمبنالا في إراتة أبوظبي بواسررررررررررررررطة هرررررررررررررر تة تقييت  أن ت الم( رنيو  دتلتر.  12,3:  2020رنيو  دتلت ا  11,8
رنيو  دتلت   36,9تقرد بنغرت القيمرة اللرادلرة في ذلر  الترات     2021ديسررررررررررررررمب     31خراتنيرة، امرا في ذلر  اختض تمرا في  

  رنيو  دتلتر. 36,9: 2020ا
بدت  رقابب. تت   2000 سررررررررررررنةفي تت تشررررررررررررييد ربنى الم(مو ة في إراتة دبي  نى قطلة أتض رمنوحة رن قبب حكورة دبي   -

، بنغت القيمة الدفت  ة لألتض 2021ديسرررمب     31تما في  دتلت.   1تسررر(يب القيمة الدفت  ة لر ط اختض اقيمة اسرررمية قدتلا  
أن ت الم(مو ة تقييماو لمبنالا في إراتة دبي بواسرررررررررررطة هررررررررررر تة تقييت   رنيو  دتلتر.  6,9:  2020رنيو  دتلت ا  6,9تالمبني 

، ل(زء المبنى المصررررنف تممتنكات ترلداتبنغت القيمة اللادلة   .2021ديسررررمب     31خاتنية، اما في ذل  اختض تما في  
 رنيو  دتلتر. 13,8: 2020رنيو  دتلت ا 12,7 ربنغ 2021ديسمب   31اما في 
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فررمن التسررنسررب   3المسررتو     فياسررتند تقييت أتافرري الم(مو ة تالمباني المنشررأة  نيرا إلى ط  قة تقييت االسررتثمات، ت تت تصررنيفرا  
 .الر ري لنقيمة اللادلة

 
، قارت حكورة تأس الخيمة امنح الم(مو ة قطلة أتض في إراتة تأس الخيمة بدت  رقابب، اشرررررررر ط أ  يتت بناء 2001 سررررررررنةفي  

تت بنغت القيمة اللادلة التي  .دتلت  1ف   لنم(مو ة  نى ل ط اختض. تت تسرر(يب القيمة الدفت  ة لر ط اختض اقيمة اسررمية قدتلا 
 رنيو  دتلتر. 36,9: 2020رنيو  دتلت ا 36,9 امبنغ 2021ديسمب   31في بواسطة ه تة تقييت خاتنية تما  تحديدلا

 
  31رنيو  دتلت تما في   54,5تتضررررمن الممتنكات تالملدات بنود تت احتسرررراب اسررررترقارا االكارب ترا تزام قيد االسررررتخداع امبنغ 

  .رنيو  دتلتر 54: 2020ا 2021ديسمب   
 

  31ادتلت   ال هرررريءاقيمة  المسررررتأن ة االسررررياتات تأنرزة الكمبيوت    المونوداتحق اسررررتخداع    يتلنق،  2021ديسررررمب    31اما في  
 .ألف دتلتر 43: 2020ديسمب   

 
 

 ودائع وأموال  13
 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

   ودائع من مؤسسات حكومية 
 300,000 301,123 صندتق رحمد بن تاهد لقبتكات

   
   أموال من مؤسسات حكومية 
 564,563 227,914 ب نارج الشي  زايد لإلسكا 

 1,110 1,352 صندتق رحمد بن تاهد لقبتكات
   

   ودائع الشركات
    - 312,000 تدائح خنب

   
 842,389 865,673    

 برنامج الشيخ زايد لإلسكان
ر(ن   لإلسررررررركا  الالب نارجلر تالئحتب الصرررررررادتة اق اتاشرررررررأ  ب نارج الشررررررري  زايد   2009ر لسرررررررنة 10طبقاو لنقانو  االتحادي تقت ا

ترالية ت داتة   لتقديت خدرات رصرررررر  ية  2015راتس    8، تّقح المصرررررر ا اتفاقية رح الب نارج بتات   2011ر لسررررررنة  9الوزتاء تقت ا
 .االستثماتات

 
الخدرات،  ع التي يتت امونبرا تقديتتنص ل ط االتفاقية  نى الخدرات المحددة التي يقدررا المصررررر ا لنب نارج، تالشررررر تط تاخحكا

تتفاصريب ال سروع  تراهر ات أداء تئيسرية سريتت االسرتلانة برا لتقييت أداء المصر ا، تحقوق ترسراتليات تب رن المصر ا تالب نارج
 .التي يحصب  نيرا المص ا رن الب نارج نظي  تن  الخدرات

 
تفقا   الب نارج تدفح ل ط المبالغ لنمسرتفيدين في هركب ق تض إسركا ،تشرتمب الخدرات المق ت تقديمرا  نى قبض اخروام المتلنقة ا

الم(مو ة   لنشررر تط المتفق  نيرا بين الب نارج تالمسرررتفيد، ت داتة الق تض الد ذل  تفقا لقتفاقية المب رة. إفرررافة إلى ذل ، سرررتقوع
إلى إداتة  منية   ت الل بية المتحدة ااافررررررافةبتقديت دفلات لمشرررررر ت ات ااسرررررركا  تاا انات المالية اخخ   لمواطني دتلة ااراتا

 .است داد الق تض
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 )يتبع( برنامج الشيخ زايد لإلسكان
المتحدة  بتحو ب اخروام المخصرررررررصرررررررة لنب نارج إلى الحسررررررراب ال(اتي لنم(مو ة في رصررررررر ا ااراتات الل بيةتقوع تزاتة المالية  

 .الم تزي. يحصب الب نارج  نى فائدة رن اخروام المستثم ة لد  المص ا تفقاو لقتفاقية الموقلة
 

الب نارج   . ت نيب، يتت اافصررررررررررراح  ن أروام(مو ةالمإ  المخاط  تاالرتيازات ال(ول  ة الم تبطة اأروام الب نارج تقح  نى  اتق 
ق تض الب نارج أي   التي تقح تحت إداتة المصررر ا ت(زء رن رونودات المصررر ا احسرررااات ت يدا ات تحت الطنكر. ال تتضرررمن

 .لنم(مو ةرخاط  لنمص ا ت نيب، لت يتت إدتانرا في بيا  الم تز المالي 

 ارصندوق محمد بن را د لالبتك –وزارة المالية 
ااراتات    يتمثب صرررررررندتق رحمد بن تاهرررررررد لقبتكات الالصرررررررندتقلر في ربادتة حكورية تت ط حرا رن قبب تئي  ر(ن  تزتاء دتلة

امسررررراتلية   المالية  الل بية المتحدة، سرررررمو الشررررري  رحمد بن تاهرررررد آم ركتوع، تصرررررندتق لتمو ب تتشررررر(يح االبتكات. تت تكنيف تزاتة
ت نيب، لنام اتفاقية   .ف رصررررر ا ااراتات لنتنمية لنلمب تمسرررررتضررررريف إداتي ترشرررررغب لنصرررررندتق التنفي ، تالتي قارت الحقا بتكني

 .ثقثية بين اخط اا الثقثة االصندتق تتزاتة المالية تالمص ار
 

االصرررندتق،   يتضرررمن نطاق رسررراتليات المصررر ا الم انلة ت بداء اآلتاء حوم السرررياسرررات تالتونيرات تالشررر تط تاخحكاع الخاصرررة
تل(نة اتخاذ الق ات،  تاسررتضررافة تتطو   الدليب التشررغيني لنصررندتق، تالمسررا دة في االختيات تالتلاقد رح خب اء الن(نة االسررتشررات ة

اللمنيات، ت داتة حسراب الصرندتق،   تالمسرا دة في التلاقد رح الشر تاء االسرت اتي(يين، تالت ت ج تالتسرو ق لنصرندتق، تا تماد ف  ق
 . نى أداء ف  ق اللمنيات تق    السنوي، تاستضافة تصيانة الموقح االكت تني لنصندتق تااه اات داتة ال

 
لنمصرر ا  نى    يقوع المصرر ا اإ داد الموازنة التقدي  ة السررنو ة لمصرر تفات الصررندتق تتقديمرا إلى تزاتة المالية التي تقوع بدفلرا

  نيرا. أساس هر ي تفقاو لموازنة المص تفات السنو ة المتفق
 
 

  قروض ألجل 14
 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 2,754,750 5,509,500 سندات تئيسية االدتالت اخر  كي
    ر 2,407ا (5,102)      و                ناقصا : تكاليف ااصدات 

   
 5,504,398 2,752,343    
 

الالب نارجلر.  أر  كي دتالت رنيو    3٫000اخنب امبنغ ، قاع المص ا اإصدات ب نارج سندات االيوتت رتوسطة  2019في فب اي  
ة ناسردام إدتانب في بوتصررنيو  دتلتر تتت   2,755ارنيو  دتالت أر  كي   750ا(زء رن ل ا الب نارج بنغ ااصردات اختم ربنغ 

سررنو او رسررتحقة الدفح  نى  ٪  3,516 يبنغتتخضررح لملدم فائدة   2024. تسررتحق السررندات في راتس 2019راتس  6دبي بتات   
 .أساس نصف سنوي 

 
رنيو  دتلتر تتت إدتانب في بوتصررررررررررة   2,755رنيو  دتالت أر  كي رن السررررررررررندات ا  750بنغ ااصرررررررررردات الثاني امونك الب نارج 

رسرررتحقة ٪ سرررنو وا،  1,639يبنغ تتخضرررح لملدم فائدة   2026في يونيو    اتسرررتحق السرررندت.  2021يونيو    15  بتات  ناسررردام دبي 
 . فح  نى أساس نصف سنوي الد
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  مطلوبات أخرى  15
 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 34,353 91,178 حساب سداد اللمقء
 39,209 57,616 تدائح اللمقء لح(ز المساان 

 30,940 32,947 فوائد رستحقة الدفح رقابب ق ض خنب
 26,855 21,911 رصات ف رستحقة

 11,126 18,025 تكاليف رستحقة لنموظفين تاستحقاقات أخ   
 6,648 6,068 إي ادات راننة رن إي(اتات 

 1,729 2,778 ركافآت رستحقة خ ضاء ر(ن  ااداتة
 - 1,799 قيمة فمانات االئتما   انخفاضرخصص 

 - 858 فوائد رستحقة  نى الودائح تاخروام
    15,436 22,281 أخ   

   
 255,461 166,296    
 
 

  رأس المال المدفوع 16
 

تأس المام    دتلت لنسرررررت الواحد ت بنغ 1 اقيمةرنيات سرررررت   10، يبنغ تأس المام المصرررر ح اب رصرررر ا ااراتات لنتنميةتفقوا لقانو  
رن   2021راتس   31االكارب رن قبب الحكورة االتحادية. يتكو  تأس المام المصرررردت في   تسررررديدط  يتطنكرنيات دتلت   5المدفو   

تاحد دتلت  اقيمة ألف سررت  ادي  5,000,000:  2020ديسرمب    31اتاحد دتلت لكب سررت ألف سررت  ادي اقيمة   5,000,000
 اخسرت االكارب الد. تسديدلت يتت ، 2021ديسمب   31تما في ر. لكب سرت

 
 ألف دتلتر.  450,000:  2020ألف دتلت ا  100,000، تت ف  تأس رام إفافي رن قبب الحكورة االتحادية امبنغ السنةخقم  

 
اشرأ  تأسري  المصر ا اللقاتي  نى تحو ب رسراتليات تصرقحيات الم(ن    1981ر لسرنة 1ر رن القانو  تقت ا27ادة اتحدد الم

ترساتلياتب ال ئيسية المتلنقة امنح الق تض إلى رواطني   1979ر لسنة  6الوطني لإلسكا ، ال ي تت تأسيسب امونك القانو  تقت ا
تات السركنية، إلى رصر ا ااراتات لنتنمية.  قتة  نى ذل ، تنص المادة  نى تحو ب  دتلة ااراتات الل بية المتحدة انشراء اللقا

رسررراتليات تصرررقحيات تحقوق ل(نة التسرررو ة، الملنية بتسرررو ة ق تض اللقاتات الممنوحة لمواطني دتلة ااراتات الل بية المتحدة 
اشرأ  تسرو ة الق تض اللقات ة، إلى المصر ا   1980سرنة ر ل2رن قبب المصراتا الت(ات ة دخب الدتلة تفقاو لنم سروع الوزاتي تقت ا

اللقاتي. ت نيب، تت اال ت اا بر ط المبالغ تالتزاع لحين صردتت ق ات  ن ر(ن  إداتة المصر ا حوم تيفية رلارنترا تتمت االفلب 
، تت ا تمراد االلتزاع أ قط لق ت اا ارب ت أس ررام رردفو  تتت إن اء تحو رب رن المطنوبرات 2017  سررررررررررررررنرة  منيرة اال ت اا. خقم

تصرررررررررديق ر(ن   الدرنيو  دتلت إلى تأس المام المقت ح فرررررررررخب. تمت إفرررررررررافة ل ا المبنغ إلى تأس المام   10,7اخخ   اقيمة  
 الوزتاء بدتلة ااراتات  نى ق ات ر(ن  ااداتة.

 
 

 صخاحتياطي  إ  17
 

السرررررررنو ة تباح اخ٪ رن 10. يتت تحو ب  لنمصررررررر ارن النظاع اخسررررررراسررررررري    43المادة    إسرررررررتناداو إلى  الخاصاالحتياطي    تكو نيتت 
 .٪ رن القيمة االسمية ل أس المام المدفو 50صب إلى يإلى االحتياطي القانوني حتى  لنمص ا
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 االرتباطات وااللتزامات الطارئة 18
 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

    255,178 595,292 التزارات بتقديت تسريقت ائتمانية غي  رسحوبة
   
    29,061 101,844 لضماناتا
 

تمثب االلتزارات االئتمانية القابنة لإللغاء تغي  المسرحوبة التزارات تلاقدية لتقديت ق تض تتسرريقت ائتمانية يمكن إلغاؤلا رن قبب 
يكو  لر ط االلتزارات توات   صرررقحية ثابتة أت هررر تط أخ   لإللغاء  دت  أي التزارات تلاقدية.تبط ت د أت هررر  و دت  قي  المصررر ا

إنمالي القيت التلاقدية لر ط   فإ . نظ او الحتمام انتراء صرررررررررقحية ل ط االلتزارات قبب سرررررررررحك المبالغ، تقد تتطنك سرررررررررداد تسررررررررروع
 ي.االض تتة التزاع رالي رستقبنال يمثب  االلتزارات  

 
نيااة  ن اللمقء اشرررر ط فشررررب اللميب في اخداء امونك هرررر تط اللقد. في االاإن اء ردفو ات    المصرررر اُتنزع فررررمانات االئتما   

اتفاقية رح البنوم المحنية الالمق فررررررررينلر لتقديت فررررررررمانات ائتمانية للمقء الشرررررررر تات الصررررررررغي ة  المصرررررررر ا، أب ع 2021  سررررررررنة
رنيو  دتلت. يمثب الحد    89,0، بنغت فررررمانات االئتما  ذات الصررررنة  2021ديسررررمب    31تالمتوسررررطة التاالة لنمق ض. تما في  

لخسررررررررررراتة االئتما ، في حالة  دع اخداء رن قبب الط ا اآلخ  ت ندرا يثبت أ  نميح المطالبات   المصررررررررررر ااخقصرررررررررررى لتل ض 
المقابنة أت الضررررررررمانات أت اختتاق المالية غي  ذات قيمة، يمثنرا المبنغ االسررررررررمي التلاقدي لر ط اخدتات. تخضررررررررح ل ط التلردات 

 .لنمص الطاتئة للمنيات الموافقة االئتمانية اللادية تااللتزارات ا
 

قارت الم(مو ة اإصدات فمانات رالية لصالح بنوم إق اض أخ   رنحت ق تض للمقء صندتق رحمد بن تاهد لإلبتكات. لد   
،  2021سررررررررمب  دي  31. تما في الم(مو ة أيضرررررررراو ت تيك رتبادم رح تزاتة المالية لنمطالبة اقيمة الضررررررررما  في حام  (ز اللميب

 رنيو  دتلتر 29: 2020رنيو  دتلت ا 12,8 صندتق رحمد بن تاهد لإلبتكاتبنغت الضمانات المتلنقة بر
 

 ال يوند لد  الم(مو ة التزارات طاتئة أت اتتباطات أخ   تما في نراية السنة.  
 
 

 إيرادات الفائدة  19
 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 101,963 150,293 ق تض تسنف 
 87,170 42,375 أتصدة تتدائح لد  المصاتا 

 37,152 39,173 ذات إي ادات ثابتة  أتتاق رالية
    190 - رص ا ااراتات الم تزي نقد أتصدة لد  

   
 231,841 226,475    
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 الفائدة مصروفات  20
 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 97,627 122,632 ق تض خنب 
 2,766 1,138 تدائح تأروام رن ليئات تراسسات حكورية 

 604 1,411 حساب تحت الطنك
    40 21 أخ   

   
 125,202 101,037    
 
 

 إيرادات إستثمار  21
 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 11,365 16,208 إي ادات توز لات اختباح 
 459 140 رن خقم ال بح ات الخساتة إستثماتات رالية االقيمة اللادلة بيحرن  ركاسك
    26 - أخ   

   
 16,348 11,850    
 
 

 صافي - والعموالتإيرادات الرسوم   22
 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 12,022 13,000 تسوع رن ب نارج الشي  زايد لإلسكا 
 1,332 1,315 ه تة ااراتات لنس(قت المتكارنةرن تسوع 

    (1,456) (440) رصات ف ال سوع
   
 13,875 11,898    
 
 

 إيرادات أخرى   23
 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 26,732 21,517 إستثماتات  قات ةإي ادات رن إي(ات 
 (6,690) (6,047) تسوع الخدرة  
    1,482 207 إي ادات أخ   

   
 15,677 21,524    
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 مصاريف تشغيلية وعمومية  24
 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 22,695 33,113  مورية ت دات ة  رصات ف
    7,163 3,523 ااسترقم تااطفاء 

   
 36,636 29,858    
 
 

 المحمل إنخفاض القيمة  25
 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

    نى:  انخفاض القيمةر رخصص ا ك  رخصص
 21,167 17,363 إلى  مقء            ُ    الق تض تالس نف -
 4,809 5,574 التمو ب ااسقري -
 - 1,799 فمانات إئتمانية  -
 (1,377) 294 أتصدة تتدائح لد  المصاتا  -
 197 (154) االتكنفة المطفأة إستثماتات في أتتاق رالية -
 957 - رونودات أخ    -

    (305) (2,906)   االست داداتالتس(يب ت إ ادة 
   
 21,970 25,448    
 
 

 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  26
 

الق اتات  أنرا ذات  ققة إذا تا  امقدتت ط ا را رماتسررررة سرررريط ة أت تأثي  رنحوظ  نى الط ا اآلخ   ند اتخاذ ال(راتتلتب   
 .المالية أت التشغينية

 
 .نحكورة االتحاديةالتاالة لذات اللققة رن تبات روظفي ااداتة اللنيا تالشرر تات التاالة لرت تالماسررسررات تالريئات   ال(راتتتألف 
  ال(رات  الم(مو ة في سررررررررررررررياق اخ مام اال تيادية اإب اع رلارقت رختنفة رح أط افرا ذات اللققة. يتت إب اع الملارقت رحتقوع 

 ذات اللققة تفقاو لألحكاع تالش تط الملتمدة رن قبب إداتة الم(مو ة. 
 

تالشررررر تات   ضررررراء ر(ن  ااداتة تالموظفينتقوع الم(مو ة في سرررررياق اخ مام اال تيادية اإب اع رلارقت رختنفة رح المسرررررالت تأ 
 .ر(ن  ااداتة تااداتة رلتمدة رن قببتفقوا لش تط الملارقت  تت ل ط ت المستثم  فيرا.
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 جهات ذات عالقة )يتبع(معامالت وأرصدة مع   26
 

 ذات اللققة خقم السنة: ال(رات يما يني رنخص لنملارقت تاختصدة رح 
 

 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   ذات العالقة الجهاترصدة مع األ  )أ(
   

    167,819 137,800 نقد أتصدة لد  رص ا ااراتات الم تزي 
   

    1,510,117 2,307,385       ُ    ق تض تس نف 
   

    ر 300,000ا ( 301,123) تدائح رن راسسات حكورية
   

    ر 565,673ا ( 229,266) أروام رن راسسات حكورية
   

    - ( 312,000) تدائح الش تات 
   

   خالل السنة ذات العالقة الجهاتمع  المعامالت )ب(
    ر 12,242ا (13,619) تلو ضات روظفي ااداتة ال ئيسيين

   
    ر 1,620ا (2,650) ركافآت أ ضاء ر(ن  ااداتة

   
    43,029 71,416                              ُ    إي ادات الفائدة رن الق تض تالس نف

   
    12,022 13,000 ال سوع إي ادات 

   
    ر 3,370ا (1,718) رص فات الفائدة إلى راسسات حكورية 

   
    - (818) الفوائد  نى تدائح الش تات  رصات ف

   
    450,000 100,000 تأس المام المدفو 
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 النقد ومرادفات النقد  27
 

 رما يني: تر ادفات النقدالنقد  يتكو  ، الموحد خغ اض بيا  التدفقات النقدية
 

 2021 2020 
 ألف دتلت  ألف درهم 
   

 167,893 137,906 نقد تأتصدة لد  رص ا ااراتات الم تزي 
    2,731,048 3,784,967 أتصدة تتدائح لد  البنوم

   
 3,922,873 2,898,941 

    (1,878,949) ( 3,033,655) ثقثة أهر   خاث  رناستحقاق أصنية  بتوات  :و أتصدة ناقصاو 
   
 889,218 1,019,992    
 
 

 األدوات المالية  28
 

 لنمونودات المالية تالمطنوبات المالية الواتدة في بيا  الم تز المالي الموحد: المدتنة يما يني القيت اللادلة تالقيت 
 

 التكلفة المطفأة  

القيمة العادلة من  
خالل الدخل الشامل  

 اآلخر 

القيمة العادلة من  
خالل الربح او  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   المجموع  الخسارة 
     2021ديسمبر    31كما في  

النقد تاختصدة لد  رص ا ااراتات  
 137,906 -  -  137,906 الم تزي 

 3,784,967 -  -  3,784,967 المصاتا لد أتصدة تتدائح 
 4,375,327 -  -  4,375,327           ُ           الق تض تالس نف لنلمقء 

 1,630,517 -  -  1,630,517 تمو ب إسقري
 1,580,345 339,407 279,124 961,814 االستثمات ة اختتاق المالية

الفائدة رستحقة   –المونودات اخخ   
      42,634 -  -  42,634 القبض 

     
      11,551,696 339,407 279,124 10,933,165 إجمالي الموجودات المالية 

     
 28,000 -  -  28,000 رستحق لنبنوم
 842,389 -  -  842,389 تدائح تأروام 
 5,504,398 -  -  5,504,398 ق تض خنب 

      255,461 -  -  255,461 رطنوبات أخ   
     

      6,630,248 -  -  6,630,248 إجمالي المطلوبات المالية 
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 األدوات المالية )يتبع(  28
 

 التكلفة المطفأة  

القيمة العادلة من  
خالل الدخل الشامل  

 اآلخر 

القيمة العادلة من  
خالل الربح او  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   المجموع  الخسارة 
     2020ديسمبر    31كما في  

النقد تاختصدة لد  رص ا ااراتات  
 167,893 -  - 167,893 الم تزي 

 2,731,048 -  - 2,731,048 المصاتا لد أتصدة تتدائح 
 3,182,761 -  -  3,182,761           ُ           الق تض تالس نف لنلمقء 

 1,061,109 -  -  1,061,109 تمو ب إسقري
 1,322,659 340,866 305,419 676,374 االستثمات ة اختتاق المالية

الفائدة رستحقة   –المونودات اخخ   
      39,161 -  - 39,161 القبض 

     
      8,504,631 340,866 305,419 7,858,346 إجمالي الموجودات المالية 

     
 865,673 - - 865,673 تأروام تدائح 

 2,752,343 - - 2,752,343 ق تض خنب 
      166,296 - - 166,296 رطنوبات أخ   

     
      3,784,312 - - 3,784,312 المطلوبات المالية إجمالي 

 
 

 المعلومات حول القطاعات  29

 القطاعات التشغيلية
تلمرب الم(مو رة تهرررررررررررررر تتررا التراالرة في دتلرة اارراتات الل بيرة المتحردة. تترألف القطرا رات التشررررررررررررررغينيرة رن تحردتي التمو رب اللقراتي  

 .تالخز نةتالتمو ب الت(اتي تتحدة االستثمات  
 

ت تز الملنورات التي يتت لكب تحدة أ مام، تقوع ااداتة اللنيا ام انلة تقات   ااداتة الداخنية  نى أسررراس تبح سرررنوي  نى اخقب. 
المواتد تتقييت أداء القطا    توز حر خغ اض  صررررررررانح الق ات التشررررررررغيني ال ئيسرررررررريااداتة التنفي ية لنم(مو ة ا  إ داد تقات    نرا إلى

تقدع تحدات اخ مام التالية رنت(ات تخدرات رختنفة، تتتت إداتترا اشررررررركب رنفصرررررررب  نو  المنت(ات ت منيات تحدة اخ مام. نى  
 .اونرا تتطنك است اتي(يات رختنفة

 السكنيالتمويل 
زلرت. تقدع اح رنتقدع الم(مو ة حنوم رالية ريسررررروتة لمواطني دتلة ااراتات الل بية المتحدة تسرررررا دلت في هررررر اء أت بناء أت توسررررري

الم(مو ة ر(مو ة رتنو ة رن حنوم التمو ب المخصرررصرررة لمواطني دتلة ااراتات الل بية المتحدة، اما في ذل  الق تض المكمنة 
لما تقدرب ليئات ااسركا  االتحادية تالمحنية، تت ل  رنت(ات التمو ب المباهر  رثب الق تض الم لونة االمسراان أت الق تض لبناء  

يتت االتفاق  نى ل ط الق تض    -المسرراان. تقوع الم(مو ة أيضرراو اإداتة الق تض التي يقدررا ب نارج الشرري  زايد لإلسرركا  للمقئب 
 يما بين ب نارج الشرري  زايد لإلسرركا  تاللميب، حيث يتمثب دتت الم(مو ة في صرر ا اخروام التي تنقترا رن تزاتة المالية ااانااة 

 .يد لإلسكا  ترن ثت إداتة الق تض ن ب نارج الشي  زا
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 )يتبع(  المعلومات حول القطاعات  29

 التمويل التجاري 
دتلرة اارراتات الل بيرة المتحردة، امرا في ذلر  نمو إنمرالي النراتج يتمثرب الرردا رن تحردة التمو رب الت(راتي في د ت أننردة التنميرة في 

المحني تالتنو ح االقتصرررادي تخنق ف ص اللمب رن خقم توفي  التمو ب لنشررر تات تالماسرررسرررات الصرررغي ة تالمتوسرررطة الالشررر تات 
لظمرا رن قبب رواطني دتلة  الصرررغي ة تالمتوسرررطةلر. تقدع الم(مو ة تمو قت ريسررروتة لنمشرررات ح الصرررغي ة تالمتوسرررطة الممنوتة ر

ااراتات الل بية المتحدة في هررررركب تمو ب رد وع امونودات، تتمو ب الشررررر اء اتمو ب را قبب البيحر، تتمو ب ال رت المدينة اتمو ب  
 .را الد البيحر، تق ض توسح اخ مام تتمو ب المشات ح

 االستثمارات والخزينة
سررريولة تالتدفق النقدي لنم(مو ة، ااافرررافة إلى ر ااز اللمقت اخننبية تاسرررتثماتاترا يتمثب دتت الخز نة تاالسرررتثماتات في إداتة ال

في اختتاق المراليرة ترونوداتررا ترطنوبراتررا اخخ  .  قتة  نى ذلر ، يلمرب القسررررررررررررررت اصررررررررررررررفترب ال(ررة المسرررررررررررررراتلرة  ن رونودات 
افظ االستثمات ة رن خقم االحتفاظ امحفظة رونودات الم(مو ة النقدية تالمونودات السائنة اخخ  . يسلى القست إلى تنو ح المح

 الية ال(ودة ت تز  نى تحقيق  وائد  الية ترسررتدارة. تردا الم(مو ة أيضرراو رن خقم رنت(ات التزارات الخز نة إلى الحصرروم  
 .رة طو نة اخنب نى تدائح رستق ة طو نة اخنب تخالية رن المخاط  بتكاليف اسيطة لتمو ب رونوداترا تخنق  ققات رستدا

 
 تتمثب اخنشطة اخخ   لر ا القطا  في إداتة اللقاتات االستثمات ة لد  الم(مو ة.

 
  معامالت      
  غير موزعة اإلستثمارات  التمويل  التمويل   
 المجموع  وأخرى  والخزينة  التجاري  السكني  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      2021ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
ال بح رن التمو ب ت صافي إي ادات الفائدة 

 156,306 ( 125,202) 81,548 99,094 100,866 ااسقري
 13,875 1,315 ( 509) 1,413 11,656 صافي إي ادات ال سوع تاللموالت 

 16,348 -  16,348 -  -  استثمات ة أتتاق راليةإي ادات رن 
 15,470 -  15,470 -  -  إي ادات رن إستثماتات  قات ة

       207 207 -  -  -  إي ادات أخ   
 202,206 ( 123,680) 112,857 100,507 112,522 صافي اإليرادات التشغيلية      

      

 2021ديسمبر   31كما في 
     

       12,090,824 64,771 5,994,233 2,943,329 3,088,491 ر(مو  المونودات 
      

       6,630,248 169,948 6,374,787 27,291 58,222 ر(مو  المطنوبات 
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 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 

 )يتبع(  المعلومات حول القطاعات  29
 

  رلارقت     
  غي  روز ة ااستثماتات  التمو ب التمو ب  
 الم(مو  تأخ    تالخز نة الت(اتي  السكني 
 ألف دتلت  ألف دتلت  ألف دتلت  ألف دتلت  ألف دتلت  

      2020ديسمب   31لنسنة المنترية في 
ال بح رن التمو ب ت صافي إي ادات الفائدة 

 156,584 (101,037) 124,513 59,672 73,436 ااسقري
 11,898 1,332 (668) 485 10,749 صافي إي ادات ال سوع تاللموالت 

 11,850 - 11,850 - - استثمات ة أتتاق راليةإي ادات رن 
 20,042 - 20,042 - - إي ادات رن إستثماتات  قات ة

 1,482 1,482 - - - إي ادات أخ   
      
 201,856 (98,223) 155,737 60,157 84,185 صافي ااي ادات التشغينية       

      

 2020ديسمب   31اما في 
     

       9,058,993 30,497 4,731,437 1,903,734 2,393,325 ر(مو  المونودات 
      

       3,784,312 166,296 3,618,016 - - ر(مو  المطنوبات 
 


