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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 إلى مساهمي شركة آفاق للتمويل اإلسالمي ش.م.خ. 

 لشركة آفاق للتمويل اإلسالمي ش.م.خ. الموحدةتقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 الـــرأي
)"الشرررررفاة"ك هارررررفات ا التاإلة ) شرررررا   لي ا  لا  بر لشرررررفاة للام للتموسال ا شررررر           قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة  

للفبح أه الخسا ة،   الموحدة  المالية اتبيانهااٍل  ن ال،  2020د سمبف   31"المجموعة"ك، هالت  تشمال بيان المفاز المال  اما ل   
للسررياشررات المياشرربية ال ا ة  لخص ه ،  الدخال الشررا ال، التريفات ل  حقوم الملةية هالتدلقات النقد ة للسررنة المنت ية بالت التا س 

 ه للو ات   ضاحية أخفى 
 

ل   أينررا،  ن البيررانررات المرراليررة الموحرردة المفلقررة تة ف إ ررررررررررررررو ة عررادلررة،  ن مميي النواح  الجو فسررة، المفاز المررال  الموحررد 
هأدائ ا المال  هتدلقات ا النقد ة للسررنة المنت ية بالت التا س  هلقا  للملاييف الدهلية للتقا سف   2020د سررمبف   31للمجموعة اما ل   

 المالية 

 رأياساس الـــــ
  سرررراهلية  دقق اليسرررراإاتلقد قمنا بتدقيقنا هلقا  للملاييف الدهلية للتدقيق   ن  سرررراهلياتنا إمومك تلت الملاييف  وفررررية ل  لقفة 

حول تدقيق البيانات المالية الموحدة  ن تقفسفنا  اما أننا  ستقلون عن المجموعة هلق  لاييف السلوك الدهلية لمجلس المياشبين 
منبا  لى منك  ي  تطلبات السررررررررلوك اخخ ق  اخخفى ل  دهلة ا  ا ات اللفبية المتيدة  السررررررررلوك للمياشرررررررربين الم نيينقواعد  

هلقواعد  المتللقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للمجموعة   اا، هقد التز نا إمسرررراهلياتنا اخخ قية اخخفى هلقا ل ام المتطلبات
  هنلتقد إأن بّينات التدقيق الثبوتية الت  ين ال رراد ة عن  جلس الملاييف اخخ قية الدهلية للمياشرربينالسررلوك للمياشرربين الم ني

 ح لنا علي ا اافية ه  ئمة لتولف أشاشا لفأينا 

 معلومات أخرى 
لنا عليه  ن  جلس ا دا ة  و المسرررررراهل عن المللو ات اخخفى  تتةون المللو ات اخخفى  ن تقفسف  جلس ا دا ة الا  ح رررررر 
 قبال تا س  تقفسف  دقق اليساإات   ن المللو ات اخخفى ال تتضمن البيانات المالية الموحدة هتقفسف تدقيقنا حول ا  

 
  ن  أينا حول البيانات المالية الموحدة ال  شمال المللو ات اخخفى، هال نلبف إأ  اكال عن تأكيد أه اشتنتاج إشأن ا 

 
ال تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ل  االط ع على المللو ات اخخفى، هل  شرررررررربيال  لت نقو  تتمثال  سرررررررراهليتنا إالنسرررررررربة خعم

بتيديد فيما   ا اانت  ام المللو ات اخخفى غيف  توالقة مو فس ا  ي البيانات المالية الموحدة أه المللو ات الت  ح ررلنا علي ا 
 خفى أن ا تتضمن أخطاء  مو فسة  أثناء قيا نا إأعمال التدقيق، أه   ا اتضح إطفسقة أ

 
ا  لى اخعمال الت     ا اشرررررتنتجنا همود أ  أخطاء مو فسة ل  المللو ات اخخفى، لتنه يتلين علينا ا ل ررررراا عن  لت، اشرررررتناد 

 اا الشأن  قمنا ب ا فيما يتللق ب ام المللو ات اخخفى الت  ح لنا علي ا قبال تا س   اا التقفسف  ليس لدينا  ا ُنفِ ح عنه ل   



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 إلى مساهمي شركة آفاق للتمويل اإلسالمي ش.م.خ. )يتبع( 

 مسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد البيانات المالية الموحدة  
 ن ا دا ة  سرررررراهلة عن  عداد  ام البيانات المالية الموحدة هعففرررررر ا إ ررررررو ة عادلة هلقا  للملاييف الدهلية للتقا سف المالية هطبقا  

، هاالت عن 2015ك لسرررنة  2للنةا  اخشررراشررر  للشرررفاة هلاحكا  السرررا سة للقانون االتياد  لدهلة ا  ا ات اللفبية المتيدة  ق  )
فرررررررررفه سة لتمكن ا  ن اعداد البيانات المالية الموحدة إ رررررررررو ة عادلة خالية  ن  هفررررررررري نةا  الفقاإة الداخلية الت  تجد ا ا دا ة

 ائة عن احتيال أه خطأ أخطاء مو فسة، شواء اانت نا
 

 سرراهلة عن تقيي  قد ة المجموعة على االشررتمفا  امنشررأة  سررتمفة هاالل رراا  تى  عند  عداد البيانات المالية الموحدة، ان ا دا ة
ية المجموعة أه كان  ناشبا ، عن المسائال المتللقة إاالشتمفا سررررررة هاعتماد  برررررررردأ االشتمفا سررررررررررة المياشب ،  ا ل  تنو  ا دا ة ت  

 هقف عمليات ا، أه ال يومد لدي ا بديال هاقل  اال القيا  بالت 
 

  لتبف القائمين على اليوامة  ساهلين عن ا افاف على  سا   عداد التقا سف المالية للمجموعة 
 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

لقول فيما   ا اانت البيانات المالية الموحدة خالية إ ررررررررو ة عا ة  ن أخطاء مو فسة،  ن غايتنا تتمثال إالي ررررررررول على تأكيد  
شرررواء اانت ناارررئة عن احتيال أه عن خطأ، هتقررردا  تقفسف المدقق الا   شرررمال  أينا  ان التأكيد الملقول  و  سرررتوى عاٍل  ن 

همودم  هقد تنشرررررأ االخطاء عن االحتيال أه عن الخطأ، هتلتبف مو فسة إشررررركال لفد  أه  جمي فيما   ا اان  ن المتوقي تأثيف ا  لتدقيق شرررررررروف تةشررررررررف دائم ا أ  خطأ مو ف  ل  حال التأكيد، هال  ضررررررررمن أن عملية التدقيق الت  تّمت هلقا للملاييف الدهلية ل
 على القفا ات االقت اد ة المتخاة  ن قبال المستخد ين بناء  على  ام البيانات المالية الموحدة 

 
مليررة الترردقيق هلقررا لملرراييف الترردقيق الرردهليررة، لررتننررا نمررا ا التقررديف الم ن  هنيررالت على الشرررررررررررررررت الم ن  طوال لتفة  كجزء  ن ع

 التدقيق  اما نقو  أ ضا:
 
، شواء اانت ناائة عن احتيال أه عن خطأ، إالت مي  الموحدةبتيديد هتقيي   خاطف االخطاء الجو فسة ل  البيانات المالية   •

هالقيا  إتمفاءات التدقيق إما ينسج   ي تلت المخاطف هالي ول على أدلة تدقيق اافية ه ناشبة تولف أشاشا لفأينا  ان 
لتزهسف،   خاطف عد  اكتشاف خطأ مو ف  ناتج عن االحتيال تفوم تلت الناتجة عن الخطأ، حيث  شمال االحتيال التواطا، ا

 الياف المتلمد، شوء التمثيال أه تجاهز نةا  الفقاإة الداخل    
إاالط ع على نةا  الفقاإة الداخل   ات ال لة إالتدقيق  ن أمال ت مي   مفاءات تدقيق  ناشبة حسك الةفهف، هلةن   •

 ليس إرفض  بداء  أ  حول للالية الفقاإة الداخلية   
 قبال ا دا ة   بتقيي    ء ة السياشات المياشبية المتبلة ه لقولية التقديفات المياشبية هاال ضاحات المتللقة ب ا الملدة  ن •
إاشتنتاج  دى   ء ة اشتخدا  ا دا ة لمبدأ االشتمفا سة المياشب ، هبناء  على أدلة التدقيق الت  ت  الي ول علي ا، ل    •

على   مجموعةحال همود حالة مو فسة  ن عد  اليقين  تللقة إأحداث أه ظرررفهف قد تثيف اكواا مو فسة حول قد ة ال
اج بومود حالة مو فسة  ن عد  اليقين، يتومك علينا لفت االنتبام ل  تقفسفنا  لى ا  ضاحات االشتمفا   هل  حال االشتنت

، أه، ل  حال اانت  ام ا  ضاحات غيف اافية يتومك علينا تلديال  أينا  الموحدة ات ال لة الوا دة ل  البيانات المالية 
علي ا حتى تا س  تقفسفنا  ه ي  لت، قد تاد  االحداث أه   اا هنلتمد ل  اشتنتاماتنا على أدلة التدقيق الت  ت  الي ول 

 على أشاا  بدأ االشتمفا سة  مجموعة الةفهف المستقبلية  لى توقف أعمال ال
، إما ل   لت ا  ضاحات، هفيما   ا اانت  ههيكل ا هالبيانات المتضمنة لي ا  الموحدةبتقيي  اللفض الشا ال للبيانات المالية  •

 تة ف اللمليات هاالحداث  ات الل قة إطفسقة تيقق اللفض اللادل   موحدةالالبيانات المالية 
داخال المجموعة  إالي ول على أدلة تدقيق اافية ه ناشبة فيما يتللق إالمللو ات المالية  ن المنشآت أه أنشطة اخعمال  •

هنتيمال  مجموعة يا  إأعمال التدقيق لل   ننا  ساهلون عن التوميه ها افاف هالقالموحدة بداء الفأ  حول البيانات المالية 
 كا ال المساهلية عن  أينا حول التدقيق  

 
نقو  إالتواقرررررال  ي القائمين على اليوامة فيما يتللق على شررررربيال المثال ال الي رررررف بنطام هتوقيت هنتائج التدقيق ال ا ة، إما 

 تدقيقنا ل   لت أ  خلال مو ف  ل  نةا  الفقاإة الداخل  يتبين لنا  ن خ ل 
 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 إلى مساهمي شركة آفاق للتمويل اإلسالمي ش.م.خ. )يتبع( 

 )يتبع( مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
كما نقو  إاط ع القائمين على اليوامة ببيان  ة ف ا تثالنا لقواعد السرررررررررررلوك الم ن  المتللقة إاالشرررررررررررتق لية، هالتواقرررررررررررال  ل    
 تى اان  ناشبا    ات ال لة  إخ وص مميي الل قات هغيف ا  ن المسائال الت   يتمال االعتقاد أن ا قد تاثف تأثيف ا  لقوال  على اشتق ليتنا هتمفاءات اليما ة 

 افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى 
للسررررررررنة  ، نفيد إما يل 2015ك لسررررررررنة  2)ع هة على  لت، ههلقا  لمتطلبات القانون االتياد  لدهلة ا  ا ات اللفبية المتيدة  ق   

  :2020د سمبف  31المنت ية ل  
 أننا قد ح لنا على االة المللو ات الت   أينا ا ففه سة خغفاض تدقيقنا؛ •
 عرداد البيرانرات المراليرة الموحردة،  ن مميي موانب را الجو فسرة إمرا يتطرابق  ي اخحكرا  السررررررررررررررا سرة للقرانون االتيراد  لردهلرة  ت  •

 ؛2015ك لسنة 2ا  ا ات اللفبية المتيدة  ق  )
 الشفاة قد احتفةت بدلاتف  ياشبية نةا ية؛ أن •
 الدلاتف اليسابية للمجموعة؛ المللو ات المالية الوا دة بتقفسف  جلس ا دا ة تتوالق  ي أن •
حول البيانات المالية الموحدة أن المجموعة قا ت إشرررررفاء أه ا شرررررتثما  ل  اخشررررر   خ ل السرررررنة   8ا  ضررررراا  ق   ة ف  •

 ؛2020د سمبف  31المالية المنت ية ل  
 ا ل احات المتللقة إالمسا مات االمتماعية الت  تمت خ ل السنة؛ 21 ة ف ا  ضاا  ق   •
 ي اخطفاف  ات الل قة هاخحكا  الت  ت    الجو فسة حول البيانات المالية الموحدة، الملا  ت  24ا  ضرررررررررررراا  ق   ة ف  •

 إمومب ا  بفا   ام الملا  ت؛ ه
، ل  تمتثال الشرررفاة لاحكا  التالية للقانون االتياد  لدهلة ا  ا ات اللفبية المتيدة 2020د سرررمبف   31للسرررنة المنت ية ل    •

 :2015لسنة  2 ق  
 

٪  ن  ممرال   أا  رال الشررررررررررررررفارة دهن 5الت  تقيرد الردخول ل   لرا  ت  ي م رات  ات ع قرة تتجراهز   152المرادة  -
 ؛ هأن  ام الملا  ت  جك أن يت  تقييم ا  ن قبال  قي   لتمد  ن قبال هزا ة ا قت اد  والقة الجمعية اللمو ية

  ه  ديفس ا؛مسا مة  ن تقد   قفهض  لى الشفاة ال على تقيد 153المادة  -
"ك، يتلين على النةررا )" 2018أبفسررال  24بتررا س    112/2018اررررررررررررررفاررات التموسررال  ق   نةررا  ن تلمي   21عم   إررالمررادة 

هالت  قا ت على ،  النةا الشررررفاة تلديال أحكا  ا هلق ا لبنود  اا النةا  خ ل لتفة ال تتجاهز ث ث شررررنوات  ن تا س  نشررررف 
   للنةا المفاز  إخطة تلديال تف يلية ل  تثال  بتزهسد الم ففالشفاة فوئ ا 

أ  أ ف  جللنا نلتقد أن ل  يلفت  نتبا نا   ة ل  الفقفة السرررررراإقة،إتشررررررتثناء اخ و  الموفرررررري، طبقا  للمللو ات الت  تولفت لنا، أنه
أ   خالفات لاحكا  السررررا سة للقانون االتياد  لدهلة   2020د سررررمبف   31الشررررفاة قد   تةبت خ ل السررررنة المالية المنت ية ل   

على أنشرررطت ا أه  فاز ا المال  اما أه لنةا  ا اخشررراشررر   ما قد ياثف مو فسا    2015ك لسرررنة 2ا  ا ات اللفبية المتيدة  ق  )
  2020د سمبف  31ل  
 
  يلوست لند تو  )الشفم اخهشطكد

   وقي  ن قبال:
  عبادم  يمد هليد القوتل 

  1056 ق  القيد 
  2021 ا ا  8

 أبوظب 
 ا  ا ات اللفبية المتيدة

 

 





   

    
 

 .الموحدة تشك  اساضاحات المكاةة ااءـا ال يتجاأ  ن و ه البيانات المالية
 6  صفحة

 

   الموحد بيان الربح أو الخسارة
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  2020  2019 
 ألف دلو   ألف درهم إيضاحات 
    

    التشغيلية اإليرادات 
 69,016 74,022   ن  واودات تمولتية هالي ية  ن عميء ألبات
 57,582 21,859 17  ن شدائر شةالة شألصدة لدى البنو  ألبات
 32,320 31,420   ن صكو  ألبات

 13,811 9,131 18 صااش  كسر القيمة ال ادلة عتى هالتثمالات
 57,109 87,083 19 صااش هيكادات لالوخ شعموالت

     30,910 67,693 20 تشقيتية أشكى هيكادات 
    

 260,748 291,208  التشغيلية  اإليراداتمجموع 
     (4,180) (8,973)  حدة المودعين اش الكبح 

    
     256,568 282,235  التشغيلية  اإليراداتصافي 

    
    المصاريف التشغيلية

 (84,450) (86,213) 21  داللف عمو ية شقداللة 
 (30,500) (20,000) 9 شسالة التةيي  ال ادل سالتثمالات عةاللة

 هنخفاض القيمة عتى  لخسائك   المحم )الم كوا/ 
 (34,890) 1,308 22 المواودات المالية  

     (5,336) (7,254)  الضكلبة شالاةاة
    

     101,392 170,076  ربح السنة
    

    إلى:ربح السنة عائد 
 102,512 162,274   القش المجموعة 

     (1,120) 7,802  حةو  المتقية غيك المسيطكة
    
  170,076 101,392     
    
 



   

    
 

 .الموحدة تشك  اساضاحات المكاةة ااءـا ال يتجاأ  ن و ه البيانات المالية
 7  صفحة

 

   الموحد بيان الدخل الشامل
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  2020  2019 
 ألف دلو   ألف درهم  
    

 101,392 170,076  السنةربح 
    

    الدخل الشامل اآلخر
    

    البنود التش امكن هعادة تدنيف ا الحةاـ هلى الكبح أش الخسالة 
خدشات الدين ةالقيمة  الحكةة اش هحتياطش هعادة تةيي  هالتثمال
    ال ادلة  ن شيل الدش  الشا   اآلشك

 28,048 6,090  القيمة ال ادلة الناتجة شيل السنة   كاالر -
 905 (364)  هنخفاض القيمة   كسر /صااش )شسالة  -
   477) -  هعادة تدنيف  كاالر  دلاة اش الكبح أش الخسالة   -

    
 9,101 (34,235)  عمتيات أانبيةاك  الدكف الناتج عن تكامة 

    
    البنود التش لن يت  هعادة تدنيف ا هلى الكبح أش الخسالة

 حةو  المتقيةالحكةة اش هحتياطش هعادة تةيي  هالتثمال خدشات 
       7,000) (42)  ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الدش  الشا   اآلشك 

    
     30,577 (28,551)  للسنة اآلخرالشامل  الدخل /مجموع )الخسارة(

    
     131,969 141,525  مجموع الدخل الشامل للسنة

    
    مجموع الدخل الشامل السنة عائد إلى:

 130,956 141,606   القش المجموعة 
     1,013 (81)  حةو  المتقية غيك المسيطكة

    
  141,525 131,969     
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 الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إحتياطي قانوني  رأس المال   
إحتياطي إعادة تقييم 

 إستثمارات 
إحتياطي تحويل 

 أرباح مستبقاة  عمالت 
حقوق الملكية العائدة 

 لمالكي المجموعة 
 حقوق الملكية  

 المسيطرةغير 
 مجموع  

 حقوق الملكية 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
          

 814,165 39,215 774,950 350,461 6,968 4,150 138,371 275,000  2020يناير  1في 
          

 170,076 7,802 162,274 162,274 - - - -  لبح السنة
 (28,551) (7,882) (20,669) - (26,353) 5,684 - -  الدش  الشا   اآلشك

          
          

 141,525 (80) 141,605 162,274 (26,353) 5,684 - -   جموع الدش  الشا  
 (10,198) (47) (10,151) (10,151) - - - -   كااآت أعضاء  جتس اسدالة

 (19,250) - (19,250) (19,250) - - - -   داوعةأندبة ألبات 
 - - - (1,013) - - 1,013 -   حول هلى هحتياطش قانونش

          
          

 926,242 39,088 887,154 482,321 (19,385) 9,834 139,384 275,000  2020ديسمبر  31في 
          
          

 709,385 38,641 670,744 280,534 - (17,326) 132,536 275,000  2019يناير  1في 
          

 101,392 (1,120) 102,512 102,512 - - - -  لبح السنة
 30,577 2,133 28,444 - 6,968 21,476 - -  الدش  الشا   اآلشك

          
          

 131,969 1,013 130,956 102,512 6,968 21,476 - -   جموع الدش  الشا  
 (7,500) - (7,500) (7,500) - - - -   كااآت أعضاء  جتس اسدالة

 (19,689) (439) (19,250) (19,250) - - - -  أندبة ألبات  داوعة
 - - - (5,835) - - 5,835 -   حول هلى هحتياطش قانونش

          
          

 814,165 39,215 774,950 350,461 6,968 4,150 138,371 275,000  2019ديسمبر  31في 
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 الموحد بيان التدفقات النقدية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ألف درهم ألف درهم إيضاحات   2019 2020   
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 106,728 177,330  قب  الضكلبة شالاةاة لبح السنة
    ت دييت لر:

 7,126 7,647 21 االت ي   متتقات ش  دات
 (13) (52)   كاالر  ن هالتب اد  متتقات ش  دات

 1,193 915 14  خدص  كااأة ن ااة الخد ة
 (13,334) (9,131)   كاالر القيمة ال ادلة سالتثمالات

 30,500 20,000 9 شسائك القيمة ال ادلة سالتثمالات عةاللة
 44,890 (1,308) 22 نخفاض قيمة المواودات المالية )الم كوا / المحم  س

 79 19 14  دكشف الفائدة عتى هلتااخ عةد اساجال
     9,043 (33,927)  ت دي  تحول  ال ميت اخانبية

    
 186,212 161,493  التدفقات النقدية التشغيلية 

    )زلادة / نةص اش المواودات
 (155,028) (152,566)  اسالي ية المواودات التمولتية

 19,210 (30,152)   واودات أشكى 
    زلادة/ )نةص  اش المطتوبات

 (931,065) (1,056,245)  شدائر وا شية  ةاب  شطاةات الضمام
 88,446 213,109  حساةات ششدائر ال ميء

 50,202 13,704   طتوبات أشكى 
    
    

   742,023) (850,657)  ال متيات الناتج  نالنةد 
  5,336) (7,254)   كلبة الدش  شالاةاة الخالاية
     (704) (829) 14  كااأة ن ااة الخد ة المداوعة

    
     (748,063) (858,740)  األنشطة التشغيليةصافي النقد المستخدم في 

    
    التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 (1,712) (2,081)  هالتحوال  متتقات ش  دات
 19 52  عائدات  ن هالتب اد  متتقات ش  دات

 165,195 (90,772)  هالتثمالات اش أشلا   الية  صااش ) شتكلات  هالتب ادات
 - (531)  اسالتحوال عتى هالتثمالات عةاللة

 546,783 1,050,498  هيداعات شدائر شةالة صااش الحكةة اش 
    
    

 710,285 957,166  صافي النقد الناتج من األنشطة اإلستثمارية
    
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  2,080) (1,007) 14 دا ات اساجال

  7,500) (10,198)   كااآت أعضاء  جتس اسدالة
   19,689) (19,250)  أندبة ألبات  داوعة

    
    

   29,269) (30,455)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    
    

   67,047) 67,971  في النقد ومرادفات النقد (النقصالزيادة/ )صافي 
     315,888 248,841  بدااة السنةالنةد ش كاداات النةد اش 

    
     248,841 316,812  النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة
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 الموحدة إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 واألنشطة الرئيسيةالوضع القانوني  1
 

  2006نوامبك  8 بتالل )"الشكةة"  وش ركةة  ساومة شاصة تأالست اش ه الة دبش  م.خ. .فاا  لتتمول  اسالي ش 
  1984  لسنة 8)لدشلة اس الات ال كبية المتحدة لق   الشكةات التجاللة  سبشلية  حدشدة شاةـا خحكاخ قانوم  كشكةة لات

)ةشأم الشكةات التجاللة    2015  لسنة 2)ال   ت  هالتبداله ةأحكاخ الةانوم استحاد  لدشلة اس الات ال كبية المتحدة لق  
 . 2017 ن يوليو 

 
 دكف اال الات ال كبية هم الشكةة  كشدة  ن قب  اقتداداة دبش )الاةةـا دائكة التنمية االقتداداة لحكو ة دبش  ش ن قب   

ةشكةة تمول  هالي ية شوش ت م  ةشك  لئيسش اش اخنشطة التمولتية شاالالتثماللة التش يت  تنفي وا شاةا لمتحدة المكةا  ا
 ةموار أحكاخ عةد التأاليس شالنراخ اخالاالش. ة ل  ش  ،الكبا تحكخخحكاخ الشكل ة اسالي ية، التش  

 
هم  لشكةة  والد الةاةضة ليالتثمال )"الشكةة اخخ" .  ٪79,8، ةانت الشكةة  متوةة بنسبة 2020داسمبك  31كما اش 

، النج  بانا تاشل جموعة اس الات لاعمال ل.خ.خ. اةر المكتر المسج  لتشكةة اش  وش المسيطك الن ائش عتى الشكةة
 ، دبش، اس الات ال كبية المتحدة.282400الختيج التجال ، رالع الشي  زايد،  .ب. 

 
 السياسات المحاسبيةملخص بأهم  2

 بيان التوافق)أ( 
الةرانوم االتحراد  لردشلرة اس رالات ال كبيرة  أحكراخ ش ت  هعرداد البيرانرات المراليرة الموحردة بنراـء عتى الم راييك الردشليرة لتتةراللك المراليرة 

تحاد  بت دي  ة ض أحكاخ الةانوم اال  2020لسررررنة    26صرررردل المكالرررروخ ةةانوم اتحاد  لق    .2015لسررررنة   2المتحدة لق   
. 2021ينايك   2شدشتت الت دييت حيا التنفي  اش   2020الرربتمبك   27ةشررأم الشرركةات التجاللة اش   2015  لسررنة 2لق  )

هم الشررررررركةة اش طول  كاا ة اخحكاخ الجديدة شتطبيق  تطتبات ا اش  وعد أقدررررررراه الرررررررنة شاحدة  ن تالل  دشول الت دييت 
 حيا التنفي .

 أساس القياس)ب( 
هعرداد ور ه البيرانرات المراليرة الموحردة شاةـرا لمبردأ التقتفرة التراللخيرة ةراالررررررررررررررتثنراء  را ت  ت رديتره  ن شيل هعرادة تةيي  المواودات ت  

المراليرة ةرالقيمرة ال رادلرة  ن شيل الكبح شالخسرررررررررررررررالة شالمواودات المراليرة ةرالقيمرة ال رادلرة  ن شيل بيرام الردشر  الشرررررررررررررررا ر  
 شاالالتثمالات ال ةاللة اخشكى.

 
      ـ  االررررتنادا   3أش   2،  1ةاس ررررااة هلى لل ، خغكاض هعداد التةاللك المالية، يت  تدررررنيف قياالررررات القيمة ال ادلة اش المسررررتوى  

هلى دلاة  ا هلا ةانت و ه المدشيت هلى قياالرررررررات القيمة ال ادلة امكن  يحرت ا، شأومية المدشيت لقياا القيمة ال ادلة 
  يتش:ةدولة را تة، التش ت  تو يح ا ةما 

 دشيت خالرررر ال  دلاة )غيك   دلة  اش أالرررروا  نشررررطة لمواودات أش  طتوبات  تماثتة التش امكن   -1المسررررتوى   •
  لتمنشأة تتب  ا بتالل  القياا؛

شالتش امكن  يحرت ا اش المواودات أش   1 دشيت  ن غيك اخالررررررر ال المدلاة  رررررررمن المسرررررررتوى   -2المسرررررررتوى   •
  غيك  بارك؛ ش  المطتوبات، ا ا ةشك   بارك أش ةشك 

  دشيت غيك  يحرة لتمواودات أش المطتوبات. -3المستوى  •
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 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  2

 أساس التوحيد)ج( 
الخا  ة لسيطكة  )ةما اش لل  المنشآت المنرمة  تشتم  البيانات المالية الموحدة عتى البيانات المالية لتمجموعة شالمنشآت 

 المجموعة )ركةت ا التاة ة . تتحةق السيطكة عند ا تمتت  الشكةة:
 

 الستطة عتى الج ة المستثمك ب ا؛  •
 تقوم   ك ة أش تمتت  حةو  ل وائد  تقيكة ناتجة  ن ال يقة  ر الج ة المستثمك ب ا؛ ش •
 ل ا الةدلة عتى االتخداخ التطت ا عتى الج ة المستثمك ب ا لتتأثيك عتى عوائدوا. •

 
هلى   الوقائر شالركشفتةوخ المجموعة ةععادة تةيي  فيما هلا ةام لدي ا اليطكة عتى الج ة المستثمك ب ا أخ ال اش حال أرالت 

 حدشث تقيكات اش شاحد أش أكثك  ن عناصك السيطكة الثيث الوالدة أعيه. 
 

 ا تمتت  السريطكة عتى الج ة المسرتثمك عند ا اكوم لتمجموعة أق   ن غالبية حةو  التدرولت اش الج ة المسرتثمك ب ا، اعن
ب ا عند ا تقوم حةو  التدررررررولت ةافية لمنح ا الةدلة ال متية عتى توايه اخنشررررررطة الكئيسررررررية لتج ة المسررررررتثمك ب ا ةشررررررك   

لات الدررتة لتةيي  فيما هلا ةانت حةو  تدررولت المجموعة اش الوقائر شالركشف   نفكد. تأش  المجموعة اش االعتبال امير 
 المستثمك ب ا ةافية أخ ال لمنح ا السيطكة، ةما اش لل :  الج ة

 
 حج  ا تي  المجموعة لحةو  التدولت ةالنرك هلى حج  شتوزلر أال   أصحاب اخصوات اآلشكلن؛ •
 حةو  التدولت المحتمتة التش تمتتق ا المجموعة، أش أ   ن  القش اخصوات اآلشكلن أش أطكاف أشكى؛ •
 ت اقداة أشكى؛ ش الحةو  النارئة  ن تكتيبات •
أاة حةائق شظكشف ا ررافية تشرريك هلى أم المجموعة تمتت ، أش ال تمتت ، الةدلة الحالية لتوايه اخنشررطة الكئيسررية  •

 اش الوقت ال   ينبقش فيه هصدال قكالات، ةما اش لل  أنماط التدولت اش ااتماعات المساومين الساةةة.
 

موعة السررريطكة عتى الشررركةة التاة ة شلنت ش عند ا تفةد المجموعة السررريطكة عتى يبدأ توحيد الشررركةة التاة ة عند ا اكوم لتمج
الشركةة التاة ة. شعتى شاه التحديد، يت  هدلاج ايكادات ش دراللف الشركةات التاة ة المسرتحولة أش المسرتب دة شيل السرنة اش 

حدررررررر  فيه المجموعة عتى السررررررريطكة شحتى بيام الكبح اش الخسرررررررالة شالدش  الشرررررررا   اآلشك الموحد بدءـا  ن التالل  ال   ت
 التالل  ال   تفةد فيه المجموعة السيطكة عتى الشكةة التاة ة. 

 
شقلى حةو  المتقيرة غيك  المجموعرةهم الكبح أش الخسرررررررررررررررالة شةر  بنرد  ن الردشر  الشرررررررررررررررا ر  اآلشك تقوم عرائردـة هلى  رالقش 

شقلى حةو  المتقية غيك المسرريطكة المجموعة   هلى  القش المسرريطكة. هم  جموع الدش  الشررا   لتشرركةات التاة ة اكوم عائداـ 
 حتى شقم نتج عن لل  لصيد عجا اش حةو  المتقية غيك المسيطكة.

 
عند ا اكوم لل   ررررركشللـا، يت  هاكاء الت دييت عتى البيانات المالية لتشررررركةات التاة ة لتتوااق  ر السرررررياالرررررات المحاالررررربية 

 لتمجموعة. 
 

يت  ح ف امير المواودات شالمطتوبات، حةو  المتقيرة، االيكادات، المدرررررررررررررراللف شالترداةرات النةرداة المت تةرة ةالم را يت  ا  
 المجموعة ةالقا   عند توحيدوا.بين ركةات 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  2

 أساس التوحيد )يتبع()ج( 
يت  تحديد حةو  المتقية غيك المسرريطكة اش الشرركةات التاة ة ةشررك   نفدرر  عن حةو  المجموعة اش و ه الشرركةات. قد يت  
قياا حةو  المتقية غيك المسررريطكة التش تمث  حةو   تقية حالية شتخول حا تي ا لتحدرررول عتى حدرررة نسررربية اش صرررااش 

ل ادلة أش ةالحدررررررررة النسرررررررربية لحةو  المتقية غيك المسرررررررريطكة لتمبال   واودات المنشررررررررأة اش حالة التدرررررررر ية  بدئيـا ةالقيمة ا
الم تكف ب ا لدرررررااش المواودات الةابتة لتتحديد اش الشررررركةة المسرررررتحول عتي ا. يت  اشتيال أالررررراا القياا عتى أالررررراا ة  

تالل  اسالرتحوال، هم القيمة   ا تة عتى حدة. يت  قياا حةو  المتقية غيك المسريطكة اخشكى  بدئيـا ةالقيمة ال ادلة. الحةـا ل
المدلاة لحةو  المتقية غيك المسيطكة وش قيمة و ه الحدص عند اسعتكاف المبدئش ةاس ااة هلى حدص حةو  المتقية 

ا ود هامالش الدش  الشرا   هلى حةو  المتقية غيك المسريطكة حتى   غيك المسريطكة اش التقييكات اليحةة اش حةو  المتقية.
 عجا اش لصيد حةو  المتقية غيك المسيطكة.شقم نتج عن لل  

 
التقيكات اش حدرص المجموعة اش رركةات تاة ة شالتش ال تبد  هلى شسرالة السريطكة ةم ا يت حةو   تقية.  يت  هحتسراب

غيك المسيطكة لت كس التقيكات اش حدد ا اش الشكةات التاة ة.  يت  ت دي  القي  المدلاة لحدص المجموعة شالحدص
ة شالقيمة ال ادلة لتبدل المداوع أش المةبوض  باررررركة اش غيك المسرررريطك  يت  اسعتكاف ةأ  اك  بين قيمة ت دي  حةو  المتقية

 .المجموعةحةو  المتقية شلكوم عائدـا هلى  القش 
 

عند ا تفةد المجموعة السريطكة عتى الشركةة التاة ة، يت  االعتكاف ةأ   كسرر أش شسرالة اش الكبح أش الخسرالة شلت  احتسراب ا 
  القيمة المدلاة الرررررررراةةـا 2المسررررررررتت  شالقيمة ال ادلة خاة حدررررررررة  سررررررررتبةاة ش )   جموع القيمة ال ادلة لتمبت  1كالفك  بين )

لتمواودات )ةما اش لل  الشررررررر كة ، ش طتوبات الشررررررركةة التاة ة شأاة حةو   تقية غيك  سررررررريطكة. يت  المحاالررررررربة عتى امير 
لو ةانت المجموعة قا ت ةاالرررررتب اد المبال  الم تكف ب ا الررررراةةـا اش الدش  الشرررررا   اآلشك المت تةة بتت  الشررررركةة التاة ة ةما 

 واودات أش  طتوبات الشركةة التاة ة  بارركة )ةم نى فشك، هعادة التدرنيف هلى الكبح أش الخسرالة أش التحول  هلى تدرنيف 
   فشك اش حةو  المتقية ةما وو  حدد/  سرموت ةه شاةـا لتم اييك الدشلية لتتةاللك المالية لات ال يقة . هم القيمة ال ادلة خ

االررتثمال  حتفل ةه اش الشرركةة التاة ة السرراةةة بتالل  اةدام السرريطكة يت  اعتباله ةالقيمة ال ادلة عند االعتكاف اخشلش شلل  
أش، عند ا ينطبق، التقتفة عند االعتكاف اخشلش ةاالررررتثمال   9اش المحاالرررربة اليحةة شاةـا لتمعيال الدشلش لتتةاللك المالية لق  

 كشع  شتك .اش ركةة ز يتة أش  ش
 

 هم تفاصي  الشكةة التاة ة لتمجموعة وش ةما يتش:
 

 نسبة  التأسيس بلد إسم الشركة التابعة
 حقوق الملكية

 النشاط 
 الرئيسي

  2019داسمبك  31 2020ديسمبر  31  
     

 ال متيات البنقية ٪ 76,6 %76,6 ام وللة السودام البن  اخوتش السودانش 

 اندماج األعمال )د( 
يت  احتسررراب االالرررتحوال عتى اخعمال ةاالرررتخداخ طكلةة االالرررتحوال. يت  قياا البدل المحول  رررمن اند اج اخعمال ةالقيمة 
ال رادلرة، التش يت  احتسررررررررررررررراب را ةراعتبرالورا  جموع القي  ال رادلرة بترالل  االالررررررررررررررتحوال لتمواودات المحولرة  ن قبر  المجموعرة، 

المتقبدة  ن قب  المجموعة هلى المالقين السررررررراةةين لتشررررررركةة المسرررررررتحول عتي ا شحةو  المتقية الدرررررررادلة  ن قب  المطتوبات 
 المجموعة  ةاب  السيطكة عتى الشكةة المستحول عتي ا. يت  تحمي  تقاليف االالتحوال المتقبدة اش الكبح أش الخسالة.



 
   

  

  

 13  صفحة

 المالية الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  2

 اندماج األعمال )يتبع()د( 
بتالل  االالتحوال، يت  االعتكاف ةالمواودات المستحولة الةابتة لتتحديد شالمطتوبات المةبولة ةقيم ا ال ادلة بتالل  االالتحوال، 

 ةاالتثناء  ا يتش:
 
يت  االعتكاف ةمواودات أش  طتوبرات الضرررررررررررررركلبرة المباترة شالمواودات أش المطتوبرات المت تةرة بتكتيبرات  ااارا الموظفين  •

 عتى التوالش؛  19شالمعيال المحاالبش الدشلش لق    كلبة الدش  12شقياال ا شاةـا لتمعيال المحاالبش الدشلش لق  
 

دة هلى تكتيبات الدا ات عتى أالرررررررراا اخالرررررررر   لتشرررررررركةة المشررررررررتكاه أش يت  قياا المطتوبات أش أدشات حةو  المتقية ال ائ •
تكتيبات الدا ات عتى أالرراا اخالرر   لتمجموعة المبك ة الالررتبدال تكتيبات الدا ات عتى أالرراا اخالرر   لتشرركةة المشررتكاه 

 بتالل  االالتحوال؛ ش 2شاةـا لتمعيال الدشلش لتتةاللك المالية لق  
 

 5  المدرررررنفة ةمحتفل ب ا لتبير شاةـا لتمعيال الدشلش لتتةاللك المالية لق   اسالرررررتب ادعات يت  قياا المواودات )أش  جمو  •
 شاةـا ل ل  المعيال. المواودات غيك المتداشلة المحتفل ب ا لتبير شال متيات المتوقفة

 
يت  قياا الشررر كة ةاعتبالوا الفائض سامالش البدل المحول، قيمة حةو  المتقية غيك المسررريطكة اش الشررركةة المشرررتكاة شالقيمة 
ال ادلة لحدررررررة حةو  المتقية المحتفل ب ا الرررررراةةـا  ن قب  المشررررررتك  اش الشرررررركةة المشررررررتكاة )هم شادت  عتى صررررررااش  بال  

مطتوبات المتوق ة بتالل  اسالررررتحوال. اش حالة أنه، ة د هعادة التةيي ، ةام صررررااش المواودات المسررررتحولة الةابتة لتتحديد شال
 بال  المواودات المسرررررررررتحولة الةابتة لتتحديد شالمطتوبات المتوق ة بتالل  االالرررررررررتحوال يتجاشز هامالش البدل المحول، شقيمة 

لمشتك  المحتفل ب ا الاةةـا اش الشكةة المشتكاة )هم حةو  المتقية غيك المسيطكة اش الشكةة المشتكاة شالقيمة ال ادلة لحدة ا
 شادت ، يت  االعتكاف ةالفائض ةمكسر ركاء اولـا اش الكبح أش الخسالة.

 
عند ا يتضررررررمن البدل المحول  ن قب  المجموعة  ررررررمن اند اج اخعمال تكتير بدل طالا، يت  قياا البدل الطالا ةقيمته 

اء  ن البدل المحول  رررررررررررمن اند اج اخعمال. يت  ت دي  التقيكات اش القيمة ال ادلة ال ادلة بتالل  االالرررررررررررتحوال شقدلااه ةج
لتبردل الطرالا المبور  ةت ردييت لفتكة القيراا ةرأثك لا ش،  ر الت ردييت الممراثترة  ةرابر  الشرررررررررررررر كة. هم ت ردييت اتكة القيراا 

ل "اتكة القياا" )التش ال امكن أم تتجاشز شي التش ت  الحدرررررول عتي اوش الت دييت التش تنشرررررأ  ن الم تو ات اال رررررافية  
 النة شاحدة  ن تالل  االالتحوال  حول الوقائر شالركشف التش تواكت بتالل  االالتحوال.

 
ت تمد المحاالرررربة اليحةة لتتقيكات اش القيمة ال ادلة لتبدل الطالا غيك المبو  ةت دييت لفتكة القياا عتى ةي ية تدررررنيف 

ادة قياا البدل الطالا المدررررررررررنف ةحةو   تقية بتوالل  التةاللك اليحةة شلت  احتسرررررررررراب تسررررررررررولته البدل الطالا. ال يت  هع
 اآلشك الحةرـا لتتةراللك المراليرة ةرالقيمرة ال رادلرة شلت  اسعتكافاليحةرة  ررررررررررررررمن حةو  المتقيرة. يت  هعرادة قيراا البردل الطرالا 

 القيمة ال ادلة اش الكبح أش الخسالة.اش التقيكات ة
 

انجاز اند اج اخعمال عتى  كاح ، يت  هعادة قياا حدرررررررررة حةو  المتقية المحتفل ب ا الررررررررراةةـا  ن قب  المجموعة اش عند  
الشرررررركةة المشررررررتكاة هلى القيمة ال ادلة بتالل  االالررررررتحوال شلت  االعتكاف ةالكبح أش الخسررررررالة الناتجة، هم شادت، اش الكبح أش 

 ن الحدرررص اش الشررركةة المشرررتكاة قب  تالل  االالرررتحوال التش ت  االعتكاف ب ا   يت  هعادة تدرررنيف المبال  الناتجة الخسرررالة.
 الاةةـا اش الدش  الشا   اآلشك هلى الكبح أش الخسالة حيث تقوم و ه الم ا تة  يئمة فيما لو ت  االتب اد و ه الحدة.

 
االند اج، تةوخ المجموعة ةعدلاج  برال   هلا ل  تقتمر  المحراالرررررررررررررربرة اخشليرة الند اج اخعمرال اش ن رااة اتكة التةكلك عنرد حدشث

شيل اتكة القياا، أش يت  االعتكاف ةمواودات أش   المبقتةلتبنود التش ل  تقتم  المحاالررررربة ل ا. يت  ت دي  تت  المبال    بقتة
تحوال،  طتوبات ا ررررافية، لت كس الم تو ات الجديدة التش ت  الحدررررول عتي ا حول الوقائر شاخش رررراع الراوكة بتالل  االالرررر 

 التش لو ةانت   تو ة، خثكت عتى المبال  الم تكف ب ا اش لل  التالل .



 
   

  

  

 14  صفحة

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  2

 الشهرة)ه( 
 الش كة  بدئيـا ةما وو  دلج أعيه.يت  اسعتكاف شقياا 

 
ال يت  هطفاء الشرررررررررر كة شلقن يت   كاا ت ا لتتأكد  ن شاود انخفاض اش قيمت ا عتى اخق  الررررررررررنولـا. لقكض اشتبال انخفاض 
القيمة، يت  توزلر الشررررررررررررر كة هلى ة  شحدة  ن شحدات المجموعة المنتجة لتنةد )أش  جموعة  ن الوحدات المنتجة لتنةد  التش 

قر أم تسررررتفيد  ن التآزل الناتج عن عمتية االند اج. يت  هاكاء اشتبال الررررنو  النخفاض القيمة لتوحدات المنتجة لتنةد أش يتو 
عتى اتكات أكثك تةالبـا هلا شاد  ا اشرررررررريك هلى انخفاض قيمت ا. هلا ةانت القيمة الةابتة ليالررررررررتكداد لتوحدة المنتجة لتنةد أق  

شسررررررررالة انخفاض القيمة أشاـل لتخ يض القيمة المدلاة لتشرررررررر كة الموزعة عتى الوحدة ث  عتى   ن قيمت ا المدلاة، يت  تحمي 
اخصرررررول اخشكى لتوحدة تناالررررربيـا عتى أالررررراا القيمة المدلاة لق  أصررررر  اش الوحدة. ال يت  عكس شسرررررالة انخفاض القيمة 

 الم تكف ب ا لتش كة اش اتكة الحةة. 
 

 لتنةد، يت  هدلاج المبت  ال ائد لتش كة لتحديد الكبح أش الخسالة الناتجة  ن اسالتب اد.عند االتب اد الوحدة المنتجة 

 العملة الوظيفية وعملة العرض)و( 
ةرالردلو   الموحردةدلو  اس رالات ال كبيرة المتحردة )الردلو  . يت  عكض ور ه البيرانرات المراليرة  هم ال مترة الوظي يرة لتشرررررررررررررركةرة وش  
 هال هلا ت  اسرالة هلى غيك لل .           ّ                   اس الاتش  ةك بة خقكب ألف دلو ، 



 
   

  

  

 15  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  2

 الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتفسيرات المعايير)ز( 
ا كس الجدشل التالش الم اييك الدشلية لتتةاللك المالية الجديدة شالم دلة، شالتش أصرربحت الرراللة المف ول لتفتكات السررنولة التش 

الردشليرة لتتةراللك شالتفسرررررررررررررريكات  شالم راييك الموحردة شالتش ت  تطبية را اش ور ه البيرانرات المراليرة  2020ينرايك  1تبردأ اش أش ة رد 
   تدبح الاللة المف ول ة د.المالية الةاد ة شالتش ل

 
، لتمجموعرة  الموحردة أ  ترأثيك اووك  عتى البيرانرات المراليرة 2020ينرايك  1اسررررررررررررررك  تطبية را  ن ل  اكن لتت ردييت التش 

 .شال   ت  بيانه أدناه 16ةعالتثناء المعيال الدشلش لتتةاللك المالية لق  
 

 تاريخ التطبيق الطبيعة  الموضوع المعيار الدولي للتقارير المالية 
 31كما في 

ديسمبر 
2020 

     
 1 1المعيال المحاالبش الدشلش لق  
  8المعيال المحاالبش الدشلش لق  

عكض البيانات المالية، 
السياالات المحاالبية، 

التقييكات اش التةديكات 
 شاخشطاء المحاالبية

 الال  المف ول 1/1/2020 ت دييت عتى المعيال الدشلش لتتةاللك المالية

 الال  المف ول 1/1/2020 ت دييت عتى المعيال الدشلش لتتةاللك المالية اند اج اخعمال 2 3المعيال الدشلش لتتةاللك المالية لق  
 3 7المعيال الدشلش لتتةاللك المالية لق  
 9المعيال الدشلش لتتةاللك المالية لق  

 اخدشات المالية: اساداحات
 اخدشات المالية

 الال  المف ول 1/1/2020 ت دييت عتى المعيال الدشلش لتتةاللك المالية

اسطال المفاهيمش اش الم اييك   5 تنوعة 
 الدشلية لتتةاللك المالية 

 الال  المف ول 1/1/2020 ت دييت عتى المعيال الدشلش لتتةاللك المالية

 **  1/1/2023 ت دييت عتى المعيال الدشلش لتتةاللك المالية عةود التأ ين 17الدشلش لتتةاللك المالية لق  المعيال 
 4 10المعيال الدشلش لتتةاللك المالية لق  

 28المعيال المحاالبش الدشلش لق  
 البيانات المالية الموحدة

االتثمالات اش ركةات ز يتة 
 ش شاللر  شتكةة

تأاي  الكلام  المعيال الدشلش لتتةاللك الماليةت دييت عتى 
التطبيق هلى 

أا  غيك 
  سمى

 ** 

 
 الم اييك أش الت دييت أش التفسيكات الةاد ة -ة د   ف ول ا** ل  اسك  

 
عتي ا يو ررررررررح الت كلف الجديد ةأم تقوم "الم تو ات وش اووكلة هلا ةام اسومال أش الخطأ أش الت تي   -  ت كلف الماداة 1

قد يبثك ةشك    ةول عتى الةكالات التش يتخ وا المستخد وم اخالااليوم لتبيانات المالية لات اخغكاض ال ا ة عتى أالاا 
 تت  البيانات المالية، شالتش تةدخ   تو ات  الية عن  نشأة  حددة."

 
اجر أم تتضرررررمن  جموعة  تقا تة تو رررررح الت دييت أنه لقش يت  اعتبال اخنشرررررطة ةأعمال تجاللة،   -ت كلف اخعمال  2

 ن اخنشررررررطة شاخصررررررول، ةحد أدنى،  دشيت شعمتية اووكلة تسرررررراو   ـ ا ةشررررررك  ةبيك اش الةدلة عتى هنشرررررراء  خكاات. 
ا أم اخعمال امكن أم تواد بدشم هدلاج امير المدشيت شال متيات اليز ة  يو رررررح  جتس   اييك المحاالررررربة الدشلية أاضرررررـ

م المدشيت شال متيات المطبةة عتى و ه المدشيت اجر أم اكوم ل ا "الةدلة عتى المسرررررراومة اش لتقولن المخكاات. أ  أ
 تقولن المخكاات" بداـل  ن "الةدلة عتى تقولن المخكاات".

 
 الت دييت المت تةة ةمسائ   ا قب  االالتبدال اش اليا  هعادة تشكي  ايبول 3



 
   

  

  

 16  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  2

 المعايير والتفسيرات الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة )يتبع()ز( 
 
 المستثمك شالشكةات الا يتة أش المشاللر المشتكةة.الت دييت المت تةة ةم الجة بير أش المساومة اش اخصول بين  4
 
ت ردييت عتى المكاار حول اسطرال المفراهيمش اش الم راييك الردشليرة لتتةراللك المراليرة عتى المعيرال الردشلش لتتةراللك المراليرة  5

شتفسررررررريكات لجنة تفسررررررريكات الم اييك الدشلية  38ش  37،  34،  8،  1شالم اييك المحاالررررررربية الدشلية ألقاخ    14،  6،  3،2ألقاخ  
لتحديث تت  اخحكاخ فيما يت تق ةالمكاار هلى شاسقتباا  ن  32، شالتفسررررررررررريك لق   22 ش  20،  19،12لتتةاللك المالية ألقاخ  

 اسطال أش لإلرالة هلى لل  عند ا يت  اسرالة هلى هصدال  ختتف  ن اسطال المفاهيمش
 

 ل  الرررراللة المف ول. عند ا تدرررربح  الموحدةالرررريت  تطبيق و ه الم اييك الدشلية لتتةاللك المالية شالت دييت اش البيانات المالية  
 .عتى و ه البيانات المالية الموحدة واخاكن ل  ه الم اييك شالت دييت أ  تأثيك 



 
  

 

  

  

 17  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  2

 األدوات المالية )ح( 
تةوخ الشرررررركةة بتدررررررنيف اخدشات المالية  ررررررمن الفئات التالية:  واودات  الية أش  طتوبات  الية ةالقيمة ال ادلة  ن شيل 

تةوخ اسدالة بتحديد تدرررررنيف اخدشات  شبالقيمة ال ادلة  ن شيل الدش  الشرررررا   اآلشك. الكبح أش الخسرررررالة، ةالتقتفة المطفأة
 .9بناء عتى  تطتبات المعيال الدشلش لتتةاللك المالية لق   المالية عند اسعتكاف المبدئش

 اإلعتراف وإلغاء اإلعتراف
عند ا تدربح الشركةة طكـاا اش اخحكاخ الت اقداة   وعةلتمجميت  هدلاج المواودات شالمطتوبات المالية اش بيام المكةا المالش  

 .لاداة 
 

تةوخ الشرركةة ةعلقاء اسعتكاف ةاخصرر  المالش عند هنت اء الحةو  الت اقداة المت تةة ةاالررتيخ التداةات النةداة  ن اخصرر ، أش 
عند هلقاء اسعتكاف ةأصرررررررر   عند ا تةوخ بتحول  اخصرررررررر  المالش شةااة المخاطك شعوائد  تقية المواودات هلى طكف فشك.

 الش )ةاالررررررتثناء االالررررررتثمالات اش حةو  المتقية المدررررررنفة ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الدش  الشررررررا   اآلشك ، يت  اسعتكاف 
ةالفك  بين القيمة المدلاة لاصررررر  ش جموع ةٍ   ن المبت  المسرررررتت  شالمسرررررتحق شالمكاالرررررر أش الخسرررررائك المتكاكمة شالتش ت  

 .ش الدش  الشا   اآلشك شالمتكاكمة اش حةو  المتقية اش الكبح أش الخسالةاسعتكاف ب ا ا
 

، ال القيمة ال ادلة  ن شيل الدش  الشررررا   اآلشك شيال  المجموعةعند هلقاء اسعتكاف ةأدشات حةو  المتقية حيث اشتالت 
الشركةة بتحول  و ه المكاالرر أش الخسرائك يت  االعتكاف ةالمكاالرر أش الخسرائك اش بيام الكبح أش الخسرالة. اش المةاب ، تةوخ 

 .المستبةاةالمتكاك  اش االحتياطيات  باركة هلى اخلبات  الكصيدةما اش لل  
 

ةعلقاء االعتكاف ةااللتااخ المالش عند ا شاةط عند ا يت  هالرررررررتيفاء االلتااخ أش هلقائه أش هنت اء صررررررريحيته. يت  المجموعة  تةوخ 
لمردلارة ليلتااخ المرالش الر   ت  هلقراء االعتكاف ةره شالمبت  المرداوع شالمسررررررررررررررتحق اش الكبح أش اسعتكاف ةرالفك  بين القيمرة ا

 .الخسالة

 قياسال
لتااخ االمرالش أش الصرررررررررررررر   اخاش حرالرة شاود  )عنرد االعتكاف، يت  قيراا المواودات شالمطتوبرات المراليرة  بردئيـرا ةرالقيمرة ال رادلرة  

أش هصرررررردال   ةعالررررررتحوال باررررررركة  المت تةةتقاليف ال  شة ل ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الكبح اش الخسررررررالة  مدررررررّنف ال الش غيك  
 .شالمطتوبات المالية المالية المواودات

 
 باررررركة هلى بيام الكبح المدررررنفة ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الكبح اش الخسررررالة المالية  تمواودات تقاليف الم ا تة ليت  تحول  
 .أش الخسالة

  الية ةالتقتفة المطفأة  واودات
ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الكبح اش شل  يت  تحديدوا  الشررررررركشط التالية تحةيقت  يت  قياا اخصررررررر  المالش ةالتقتفة المطفأة هلا  

 :الخسالة
 
لتحدول عتى  يت  االحتفاظ ةالمواودات المالية  من نمولج اخعمال ال   ي دف هلى االحتفاظ ةالمواودات المالية  -

 التداةات النةداة الت اقداة؛ ش
الشكشط الت اقداة لاص  المالش تنشأ اش توالل   حددة لتتداةات النةداة التش وش اةط دا ات خص  الدين شالكبح   -

 عتى المبت  الكئيسش الةائ . 
 

  الية أشكى. ش واودات ة واودات  الي، عيقةلات  ا ات، شدائر الوةالة،  ستحق  ن ش كاداات النةدتشم  و ه النةد 
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  واودات  الية ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الدش  الشا   اآلشك
، ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الدش  الشررررا   اآلشك اةط هلا ت  تحةيق الشرررركشط التالية شل  يت  تدررررنيف ا أدوات الدينيت  قياا 

 ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الكبح أش الخسالة:
 
االحتفاظ ةالمواودات المالية  من نمولج اخعمال ال   ي دف هلى االحتفاظ ةالمواودات المالية لتحدول عتى  يت   -

 التداةات النةداة الت اقداة شبير المواودات المالية؛ ش 
الشكشط الت اقداة لاص  المالش تنشأ اش توالل   حددة لتتداةات النةداة التش وش اةط دا ات خص  الدين شالكبح   -

 عتى المبت  الكئيسش الةائ . 
 

 .لتمجموعةتشم  و ه  حفرة الدكو  
 

ةشررررك   أم تةوخ ةعشتيال   لتمجموعةعند اسعتكاف المبدئش ةاسالررررتثمالات اش حةو  المتقية غيك المحتفل ب ا لتمتااكة، امكن 
اسشتيال عتى أالراا ة  هالرتثمال عتى يت  و ا   التقييكات اليحةة اش القيمة ال ادلة اش الدش  الشرا   اآلشك.  عكض ن ائش
 حدة.

  واودات  الية ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الكبح اش الخسالة
شلشررررم  لل   يت  تدررررنيف امير المواودات المالية ةخيف تت  الم ةولة أعيه ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الكبح اش الخسررررالة.

 و  المتقية غيك المس كة.شأدشات حةلتمجموعة  حفرة اسالتثمال اش اخشلا  المالية 
 

التش الرررررريت  قياالرررررر ا تحديد ةشررررررك  ن ائش اخصرررررر  المالش ال   اسررررررتواش المتطتبات لتمجموعة  عند االعتكاف المبدئش، امكن 
هلا ةام   ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الكبح اش الخسررررررررالةأش   ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الدش  الشررررررررا   اآلشكالمطفأة أش ةالتقتفة 

 .لقاء أش اخفض ةشك  ةبيك عدخ التطابق اش المحاالبةلل  اةوخ ةع
 المطلوبات المالية

التاا رات ت راقردارة لتةردا   برال  نةردارة أش أصرررررررررررررر   رالش فشك أش   المجموعرةالمطتوبرات المراليرة وش  طتوبرات حيرث اكوم لردى 
 .لتمجموعةتبادل اخدشات المالية  من ظكشف   ينة قد تقوم غيك  واتية 

 
 يت  قياا المطتوبات المالية الحةـا ةالتقتفة المطفأة، ةاالرررتثناء المطتوبات المالية ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الكبح اش الخسرررالة.

 ودائر ال ا شية شالمطتوبات اخشكى.شلشم  لل  ال
 

يت  تطبيق تدررررررررررررررنيف القيمرة ال رادلرة  ن شيل الكبح اش الخسررررررررررررررالة عتى المطتوبرات المراليرة عتى ور ا النحو عنرد االعتكاف 
يت  عكض المكاالررررررررر شالخسررررررررائك عتى المطتوبات المالية، ةخيف اخدشات المشررررررررتةة، المحددة ةالقيمة ال ادلة  ن  المبدئش.

ح أش الخسرالة ةشرك  اائش اش الدش  الشرا   اآلشك ) بت  التقيك اش القيمة ال ادلة لتمطتوبات المالية شال   ا ود شيل الكب
هلى التقيكات اش  خاطك االئتمام ل ل  اسلتااخ، شاائيا اش الكبح أش الخسررررررررالة )المبت  المتبةش  ن التقييك اش القيمة ال ادلة 

 ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الكبح اش الخسالة. اخهلتا ل  تحدد الشكةة أ  ليلتااخ . 
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 تقييم نموذج األعمال

  الية ةالتقتفة المطفأة أش ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الدش  الشا   اآلشك واودات 
نمالج اخعمال   المجموعةا تبك تةيي  نمالج اخعمال سدالة المواودات المالية أ ـكا أالررراالرررـيا لتدرررنيف اخصررر  المالش. تحدد 

ا لتحةيق وردف أعمرال   ين. ال ا تمرد نمولج اخعمرال  عتى  سررررررررررررررتوى ا كس ةي يرة هدالة  جموعرات اخصررررررررررررررول المراليرة   رـ
الخا  ةالشررررررررررررركةة عتى نوااا اسدالة فيما يت تق ةأداة اكداة، شبالتالش يت  تةيي  نمولج اخعمال عند  سرررررررررررررتوى اماعش أعتى 

 شليس عتى أالاا ة  أداة عتى حدة.
 

أكثك  ن نمولج أعمال شاحد سدالة أدشات ا المالية التش ت كس ةي ية هدالة الشررررركةة خصرررررول ا المالية  ن أا    المجموعةلدى  
فيما هلا ةانت التداةات النةداة الرررررررررررررروف تنتج عن تحدرررررررررررررري  التداةات المجموعة  توليد التداةات النةداة. تحدد نمالج أعمال 

 لمالية أش ةتي ما.النةداة الت اقداة أش بير اخصول ا
 

ش ر للر ، ال يت   ة ين االعتبرال امير الم تو رات لات الدررررررررررررررترة المتراحرة عنرد هاكاء تةيي  نمولج اخعمرال.المجموعرة  ترأشر  
حدشث ا ةشك    ةول،  ث   ا اسمى ةسيناللووات "الحالة اخالوأ" المجموعة  تنفي  و ا التةيي  بناـء عتى اليناللووات ال تتوقر 

 تأش  الشكةة ة ين اسعتبال امير اخدلة لات الدتة المتاحة  ث :  اد".أش "حالة اسا
 

 كيف يت  تةيي  أداء نمولج اخعمال شالمواودات المالية المحتفل ب ا  من نمولج اخعمال و ا؛ ش •
 هبيغ  وظفش اسدالة الكئيسيين اش المنشأة ب ل ؛ •
 المالية المحتفل ب ا  من نمولج اخعمال و ا ؛ ش المخاطك التش تبثك عتى أداء نمولج اخعمال )شالمواودات •
 ش عتى شاه الخدو  الطكلةة التش تدال ب ا تت  المخاطك؛ •
كيف يت  ت ولض  ديك  اخعمال )عتى الررربي  المثال فيما هلا ةام الت ولض عتى أالررراا القيمة ال ادلة لاصرررول  •

 المدالة أش عتى التداةات النةداة الت اقداة المحدتة .
 

بتحرديرد فيمرا هلا ةرانرت المواودات المراليرة الم تكف ب را حرديثـرا وش المجموعرة  عنرد اسعتكاف المبردئش ةراخصرررررررررررررر  المرالش، تةوخ 
ةرععرادة تةيي  نمرالج أعمرال را المجموعرة تةوخ  ااـءا  ن نمولج أعمرال قرائ  أش فيمرا هلا ةرانرت ت كس برداارة نمولج أعمرال ارديرد.

ةالنسرربة لفتكة التةاللك الحالية شالسرراةةة،   ةانت نمالج اخعمال قد تقيكت  ن  الفتكة السرراةةة.  اش ة  اتكة تةكلك لتحديد فيما هلا
 بتحديد أ  تقييك اش نمالج أعمال ا.المجموعة ل  تة  

  واودات  الية ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الكبح أش الخسالة
 شوش تتضمن:

 
عتى المبت  اخصررررررتش الةائ ؛   شالكبح واودات لات تداةات نةداة ت اقداة شالتش وش ليسررررررت  داوعات أصرررررر  الدين   •

 أش/ ش
 واودات  حتفل ب ا  رمن نمولج اخعمال غيك تت  المحتفل ب ا لتحدري  التداةات النةداة الت اقداة أش المحتفل  •

 ب ا لتتحدي  شالبير؛ أش
 ة  ن شيل الكبح أش الخسالة ةاالتخداخ شيال القيمة ال ادلة. واودات  دنفة ةالقيمة ال ادل •

 
يت  قياا و ه المواودات ةالقيمة ال ادلة،  ر اسعتكاف ةأاة ألبات أش شسائك ناتجة عن هعادة القياا اش الكبح اش الخسالة. 

 )ز . 25لق  يت  تحديد القيمة ال ادلة ةالطكلةة المو حة اش هاضات 
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 اةطأص  الدين شالكبح تةيي   ا هلا ةانت التداةات النةداة الت اقداة وش  داوعات 
 ةبدل. يت  ت كلف "الكبح" المبدئشالقيمة ال ادلة لاصررررررر  المالش عند االعتكاف ةخغكاض و ا التةيي ، يت  ت كلف "اخصررررررر " 

شتقاليف اسقكاض اخالررراالرررية    ينةشيل اتكة ز نية  الةائ   اخصرررتشالقيمة الا نية لتنةود ش خاطك االئتمام المكتبطة ةالمبت  
 .اخشكى شوا ش الكبح

 
اش االعتبرال  المجموعرةشالكبح اةط، ترأشر   رداوعرات أصررررررررررررررر  الردين عنرد تةرديك  را هلا ةرانرت الترداةرات النةردارة الت راقردارة وش 

يك توقيت يتقتةوخ بت اقداة امكن أم  اتكةالشررركشط الت اقداة لاداة. شلشرررم  لل  تةيي   ا هلا ةام اخصررر  المالش احتو  عتى 
 ؛ةاسعتبال المجموعة تأش ب  ا الشكط. عند هاكاء التةيي ،  تستواشالتداةات النةداة الت اقداة ةحيث ال أش  بال  

 
  ن رأن ا تقييك حج  شتوقيت التداةات النةداة؛اخحداث الطالئة التش  •
 ؛اسالتفادة  ن المياات •
 شالتمديد؛  ةد اـ ركشط الدار  •
 ش ؛ةالتداةات النةداة  ن اخصول المحددة المجموعةالشكشط التش تحد  ن  طالبة  •
 اش القيمة الا نية لتنةود البدلالمياات التش ت دل  •

 إعادة التصنيف
ةمواودات  رراليررة، يت  هعررادة تدررررررررررررررنيف المواودات المرراليررة التش  المجموعررةهلا تقيك نمولج اخعمررال الرر   تحتفل ةموابرره 

تأثكت. تسرررررررررك   تطتبات التدرررررررررنيف شالقياا المت تةة ةالفئة الجديدة ةأثك  سرررررررررتةبتش اعتباـلا  ن اليوخ اخشل  ن اتكة التةكلك 
. ت  اخشر  ةراسعتبرال لتمجموعرةلر   ينتج عنره هعرادة تدررررررررررررررنيف المواودات المراليرة  اخشلى ة رد التقييك اش نمولج اخعمرال شا

 التقيكات اش التداةات النةداة الت اقداة  من السياالة المحاالبية المت تةة بت دي  شقلقاء اسعتكاف ةالمواودات المالية.
 تعديالت الموجودات المالية

هلا ةرانرت الترداةرات النةردارة لاصرررررررررررررر  الم ردل المردلارة ةرالتقتفرة المطفرأة ال تختتف اشتيارـا اووكلـرا، ارعم الت ردير  ال ينتج عنره 
ةععادة هحتسرررررررراب هامالش القيمة المدلاة لاصرررررررر  المالش   المجموعةهلقاء االعتكاف ةاخصرررررررر  المالش. اش و ه الحالة، تةوخ 

 .ت دي  هامالش القيمة المدلاة ةمكسر ت دي  أش شسالة اش الكبح أش الخسالة شتةوخ ةاسعتكاف ةالمبت  الناتج عن
 

عند ا يت  ت دي  أص   الش، تةوخ الشكةة بتةيي   ا هلا ةام و ا الت دي  يبد  هلى هلقاء اسعتكاف. شاـةا لسياالة المجموعة، 
 .الشكشطاعم الت دي  يبد  هلى هلقاء االعتكاف عند ا يبد  هلى اشتيف ةبيك اش 

 
اش حالة هلقاء اسعتكاف ةاخصررررر  المالش، يت  هعادة قياا  خدرررررص الخسرررررالة لتخسرررررائك االئتمانية المتوق ة اش تالل  هلقاء 

يت  تحول  الفك  بين القيمة المدلاة الم دلة شالقيمة اسعتكاف لتحديد صررررررررررررررااش القيمة المدلاة لاصرررررررررررررر  اش لل  التالل .  
. ديدة  ر الشرررررررركشط الجديدة هلى الكبح أش الخسررررررررالة ةمكسررررررررر أش شسررررررررالة عند هلقاء االعتكاف ال ادلة لتمواودات المالية الج

رر ـكا ةاالرتثناء الحاالت   12الريكوم لاصر  المالش الجديد  خدرص شسرالة يت  قياالره بناـء عتى شسرائك ائتمانية  توق ة لمدة 
اش الحالة التش يت  اي ا االعتكاف ةالقيمة ال ادلة الجديد قد نشرررررررررأ ةخسرررررررررالة هئتمام. ينطبق و ا اةط  لتمول االتش ا تبك اي ا 

الجديد ةخدرر  واخ لمبت  القيمة االالررمية الم دل خنه ال ياال ونا  شطك ةبيك لتتختف عن السررداد شل  يت  تخ يضره  لتتمول 
تو ررات النوعيررة ةمكاقبررة  خرراطك االئتمررام لتمواودات المرراليررة الم رردلررة  ن شيل تةيي  الم  المجموعررةنتيجررة الت ررديرر . تةوخ 

 شالقمية،  ث   ا هلا ةام المةتكض اش حالة تختف الاةةة ةموار الشكشط الجديدة.
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 مقاصة األدوات المالية

حق   المجموعةيت   ةاصرة المواودات شالمطتوبات المالية شبيام صرااش المبت  اش بيام المكةا المالش اةط عند ا اكوم لدى  
قانونش شاار النفال ةمةاصرة المبال  المسرجتة شلكوم لدي ا النية لتسرولة الم ا يت عتى أالراا صرااش المبت  أش بير اخصر  
شتسرولة االلتااخ ةشرك   تاا ن. يت   ةاصرة اسيكادات شالمدراللف اش بيام الكبح أش الخسرالة حيث ا كس اووك الم ا تة أش 

 حدث فشك.
 الماليةقيمة الموجودات انخفاض 

ةاسعتكاف ةمخدررررردرررررات شسرررررائك االئتمام المتوق ة عتى اخدشات المالية التالية التش ل  يت  قياالررررر ا ةالقيمة   المجموعةتةوخ 
 :ال ادلة  ن شيل الكبح أش الخسالة

 
 ألصدة لدى البنو  المكةالة؛ •
 شدائر شألصدة  ستحةة  ن البنو ؛ •
 الدكو ؛ •
 ش التموليت المةد ة لت ميء؛ •
  التاا ات التمول  الدادلة؛  •

  .ل  يت  اسعتكاف ةخسالة انخفاض القيمة عتى االتثمالات حةو  المتقية
ةاالررتثناء المواودات المالية المشررتكاة أش النارررئة لات القيمة اسئتمانية المنخفضررة، اجر قياا شسررائك االئتمام المتوق ة  ن 

 :شيل  خدص شسالة ةمبت  ا ادل
 

ررررررررر كـا، ناتجة عن أحداث التختف عن السررررررررداد اش اخداة المالية المتوق ة   12وق ة شيل اتكة شسررررررررائك ائتمانية  ت •
 ر كـا  ن تالل  التةكلك، )اشال هلي ا ةالمكحتة اخشلى ؛ أش 12شيل 

شسرررررررائك ائتمانية  توق ة عتى  دى الحياة، أ  شسرررررررائك ائتمانية  توق ة عتى  دى الحياة ناتجة عن امير أحداث  •
  .التختف عن السداد المتوق ة عتى  دى عمك اخداة المالية )اشال هلي ا ةالمكحتة الثانية شالمكحتة الثالثة 

هم  خدررررررررررررص شسررررررررررررائك االئتمام المتوق ة عتى  دى الحياة اكوم  طتوب خداة  الية هلا زادت  خاطك االئتمام عتى تت  
ة لجمير اخدشات المالية اخشكى، يت  قياا شسررائك اسئتمام المتوق ة اخداة المالية ةشررك  ةبيك  ن  االعتكاف اخشلش. ةالنسررب

رررر ـكا. ت  هدلاج  الد  ن التفاصررري  حول تحديد الالادة ال ا ة اش  خاطك   12ةمبت  ا ادل شسرررائك اسئتمام المتوق ة شيل  
 .25تمام اش هاضات لق  االئ
 

الحالية لتخسرررائك االئتمانية. يت  قياا و ه القيمة ةأن ا القيمة  وش تةديك  كاح  حتم  لتقيمة خســائر االئتمان المتوقعةهم  
أم تسررررررررررتتم ا   المجموعةةموار ال ةد شالتداةات النةداة التش تتوقر   لتمجموعةالحالية لتفك  بين التداةات النةداة المسررررررررررتحةة  

لفائدة الف تش لاص . ش ر لل ، نتيجة السيناللووات االقتصاداة المت ددة المستةبتية المكاحة،  شدو ة عتى أالاا ال ك ا
ةالنسرررررررربة هلى الت ك ررررررررات غيك الممولة، يت  قياا شسررررررررائك االئتمام المتوق ة ةالفك  بين القيمة الحالية لتفك  بين التداةات 

ا االرررتي    المجموعةهلا قاخ حا   االلتااخ ةسرررحر الةكض شالتداةات النةداة التش تتوقر   لتمجموعةالنةداة الت اقداة المسرررتحةة  
  .هلا ت  الحر التمول 

ةقياا الخسرررائك اسئتمانية المتوق ة عتى أالررراا اكد  أش عتى أالررراا اماعش لمحاال التمول  التش تتةاالررر  المجموعة  تةوخ 
شدرررررررائص المخاطك االقتدررررررراداة المماثتة. اسرررررررتند قياا  خدرررررررص الخسرررررررالة هلى القيمة الحالية لتتداةات النةداة المتوق ة 

كبح الف تش اخصررتش لاصرر ، ةقض النرك عما هلا ت  قياالرر ا عتى أالرراا اكد  أش عتى أالرراا لاصرر  ةاالررتخداخ   دل ال
 اماعش.
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 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  2

 األدوات المالية )يتبع(  )ح( 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية)يتبع(

 الخسارة اإلئتمانية المتوقعة  قياس
يت  تدرررنيف شقياا  خدررردرررات الخسرررالة االئتمانية ةاالرررتخداخ  ن ج  ن ثيث  كاح  ا تمد عتى  دى تدوول االئتمام  ن  

 :نشأته
 

 1المكحتة 
اش حالة عدخ شاود زلادة وا ة اش  خاطك االئتمام  ن  االعتكاف المبدئش ةاخداة المالية، يت  هحتسرررررررررررراب شسررررررررررررالة االئتمام 

 التش ل ا توالل ررر ـكا الةاد ة. ةالنسرربة لتت  اخدشات    12المتوق ة ةاالررتخداخ احتمال حدشث التختف عن السررداد شيل الررررررررررررررررر 
 .االالتحةا  المتبقية لفتكةاالتخداخ احتمال التختف عن السداد المةاب   ، يت ر ـكا 12تة  عن االتحةا   تبقية 

 
 2المكحتة 

اش   هدلاا انشأت ا شلقن ال ت تبك  نخفضة القيمة، يت  تالل  ة د زلادة وا ة اش  خاطك االئتمام  عند ا توااه اخداة المالية
 عتى احتمال التختف عن السرررررررررررداد عتى  دى ال مك الخسرررررررررررالة االئتمانية المتوق ة بناءـ  هحتسررررررررررراب لل  لتطترش .  2المكحتة  

 .التةديك  المتبةش لاداة المالية
 

 3المكحتة 
 ات خدرررررررردرررررررر   اعمتمكحتة الثانية، ل ةشررررررررك   ماث اخدشات المالية التش ت تبك  نخفضررررررررة القيمة اش و ه المكحتة.  يت  هدلاج 

 .االئتمام المتوق ة  دى الحياةشسائك  تض شسائك االئتمام 
 

ــة القيمةاعتبال اخصررررر  المالش أش  جموعة  ن اخصرررررول المالية ةأن ا "يت   " عند ا، شاةط عند ا، اكوم ونا  دلي  منخفضـ
 و وعش عتى انخفاض القيمة نتيجة لحدث شاحد أش أكثك حد  ة د االعتكاف اخشلش ةاخص  شلكوم لحدث الخسالة لل  

 .لاصولتأثيك عتى التداةات النةداة المستةبتية 
 

ما هلا ةام ونا  دلي   و رررررررررروعش عتى انخفاض قيمة اخصررررررررررول المالية غيك فيبتةيي    المجموعةتةوخ تالل  ة  تةكلك،   اش
 ، عتى البي  المثال ال الحدك:عتى انخفاض قيمة اخصول المالية المدلاة اش القيمة ال ادلة. يتضمن الدلي  المو وعش

 
  ص وبات  الية وا ة يواا  ا المةتكض أش المددل؛ •
 نةص اش تدنيف المخاطك؛ •
 عدخ تسديد االلتاا ات لتبنو  اخشكى؛ •
 ال جا أش التأشيك اش التسديد  ن قب  المةتكض؛ •
 ةشكشط شالتش ل  اكن ليأش وا البن  ةاسعتبال، ةخيف لل ؛ المجموعةهعادة هيكتة التس ي   ن قب   •
 هحتمالية هلى أم المةتكض أش المددل اليدش  اش  كحتة اسايا؛ •
 اء الو  نشط لاشلا  الماليةاشتف •
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 :هيكتة التقيكات التالية اتكةوش  الخسالة اسئتمانية المتوق ة هم المدشيت الكئيسية اش قياا

 هحتمالية التختف عن السداد 
 .هم احتمالية التختف عن السداد وش تةديك الحتمال الت ثك اش السداد شيل اتكة ز نية   ينة

 ةااتكاض الت ثكالخسالة 
هم الخسرررالة ةااتكاض الت ثك وش تةديك لتخسرررائك الناتجة عن الت ثك اش السرررداد شقت   ين. شتسرررتند هلى الفك  بين التداةات 
النةداة الت اقداة المسرررررتحةة شتت  التش يتوقر المةكض تحدررررريت ا اش لل  تحةيق أ   رررررمانات. يت  تو ررررريح ا عادة ةنسررررربة 

 ةااتكاض الت ثك. ئولة لتخسالة 
 عند التختف عن السداد الت كض 

 اخش  ةاسعتبال،  ر ةشك   ستةبتش التختف عن السدادوو تةديك لتت كض اش تالل   عند التختف عن السدادالت كض هم 
 .التقيكات المتوق ة اش الت كض ة د تالل  التةكلك

 
تـيا شبيانات تاللخية أشكى، شلت  ت ديت ا لت كس   تو ات  ستمدة ةشك  عاخ  ن نمالج هحدائية  طولة داشالمبركات  هم و ه  

  ستةبتية.

 تعريف التخلف عن السداد
هم ت كلف التختف عن السرداد وو أ ك اووك  اش تحديد شسرائك اسئتمام المتوق ة. اسرتخدخ ت كلف التختف عن السرداد اش 

 12سررالة اسررتند هلى شسررائك ائتمانية  توق ة لمدة  قياا  بت  شسررائك االئتمام المتوق ة شاش تحديد  ا هلا ةام  خدررص الخ
ررررررر كـا أش عتى  دى الحياة، خم التختف عن السررررررداد وو أحد  كونات احتمال التختف عن السررررررداد ال   يبثك عتى ةٍ   ن 

 قياا شسائك االئتمام المتوق ة شتحديد الالادة ال ا ة اش  خاطك االئتمام.
 

 :لتتختف عن السداد ا يتش ةمثاةة حدث المجموعة ت تبك 
 

 ؛ أشالمجموعةيوـ ا عتى أ  التااخ ائتمانش  اد  هلى  90تجاشز المةتكض هالتحةا  السداد خكثك  ن  •
 .ةالقا   لتمجموعة ن غيك المحتم  أم اةوخ المةتكض بتسديد التاا اته االئتمانية  •

 
نواع  ختتفة  ن المواودات. اسرتند قكال ت  تدرمي  ت كلف التختف عن السرداد ةشرك   ناالرر لي كس الخدرائص المختتفة خ

 االتخداخ التختف عن السداد هلى حالة تةيي  المةتكض شركشط التس ي   ث  الضمام ش دى الت كض.
 

ةاسعتبال المبرررررررررركات المجموعة  عند تةيي   ا هلا ةام  ن غيك المحتم  أم اةوخ المةتكض بتسرررررررررديد التاا ه االئتمانش، تأش  
د الم تو ات التش ت  تةييم ا عتى نوع اخصر ، عتى الربي  المثال اش اسقكاض لتشركةات، اعم المبررك النوعية شالقمية. ت تم

النوعش المسرتخدخ وو اسشيل ةال  ود، شوو أ ك غيك  ناالرر سقكاض اخاكاد. هم المبرركات القمية،  ث  التأشك اش السرداد 
 جموعة المجموعة  لئيسررررررررررية اش و ا التحتي . تسررررررررررتخدخ  شعدخ السررررررررررداد سلتااخ فشك  ن نفس الطكف المةاب ، وش  دشيت

  تنوعة  ن  دادل الم تو ات لتةيي  التختف عن السداد شالتش يت  تطولكوا داشتـيا أش الحدول عتي ا  ن  دادل شالاية.
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 انخفاض قيمة الموجودات المالية )يتبع(

 زيادة هامة في مخاطر االئتمان 
عند تحديد  ا هلا ةانت  خاطك التختف عن السرررررررررررداد عتى اخدشات المالية قد زادت ةشرررررررررررك  واخ  ن  تالل  نشرررررررررررأت ا، تأش  

ةرراالعتبررال ةررٍ   ن الم تو ررات القميررة شالنوعيررة التش تقوم   ةولررة شقررابتررة لترردع ، ةمررا اش للرر  الخبكة الترراللخيررة المجموعررة 
أش ا رد ال  بكل لره، بنراـء عتى الخبكة التراللخيرة شتةيي  الخبيك اسئتمرانش ةمرا اش شالم تو رات المسررررررررررررررتةبتيرة المتراحرة دشم تقتفرة 

لل  الم تو ات المسرررررررررتةبتية. فيما يت تق بتمول  الشررررررررركةات يت  قياا الالادة ال ا ة اش  خاطك الةكشض عتى اخااخ  تأشكة  
 .السداد

 
 :الالادة ال ا ة اش  خاطك اسئتمامفيما يتش المبركات التش اجر أش وا اش االعتبال لتحديد 

 
 دلاة المخاطك الداشتية؛ •
 التدنيف االئتمانش الخالاش )هم شاد ؛ •
التقييكات السررررتبية الف تية أش المتوق ة اش اخعمال أش الركشف المالية أش االقتدرررراداة التش  ن المتوقر أم تتسرررربر  •

 حدشث تقييك واخ اش قدلة المةتكض عتى الوااء ةالتاا اته؛اش 
 متوق ة اش نتائج تشقي  المةتكض؛الف تية أش ال ال ا ةتقييكات ال •
 ؛المةتكض لنفس ة اش  خاطك االئتمام عتى اخدشات المالية اخشكى ال ا الادات ال •
 لثاش قيمة الضمام الداع  ليلتااخ أش اودة الطكف الثا ال ا ةتقييكات ال •
 الضمانات أش تحسينات االئتمام؛ •
اش اخداء الف تش أش المتوقر لتمةتكض شالرررررررتوةه، ةما اش لل  التقييكات اش حالة الدار لتمةتك رررررررين  وا ةتقييكات  •

 اش المجموعة شالتقييكات اش نتائج التشقي  لتمةتكض؛ ش
 ةجاء  ن نمولج التدنيف الداشتش. ةيت  د ج   تو ات االقتداد القتي •

 ص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة في بيان المركز الماليعرض مخص
 فيما يتش  خددات الخسالة اسئتمانية المتوق ة اش بيام المكةا المالش:

 
الموحدةعرض البيانات المالية  تصنيف األدوات المالية  

  واودات  الية  ةاالة ةالتقتفة المطفأة
 

 لتمواودات خدو ة  ن هامالش القيمة المدلاة 

ل  يت  االعتكاف ةخسررالة المخدررص اش بيام المكةا المالش حيث أم القيمة   أدشات الدين  ةاالة ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الدش  الشا   اآلشك 
ةقيمت ررا ال ررادلررة. اش المةررابرر ، يت  تسررررررررررررررجيرر   وش المرردلاررة ل رر ه المواودات 

 الدش  الشا   اآلشك ل  ه اخداة  خدص الخسالة اش 
 

 كمخدص   هلتاا ات شالج المياانية ال مو ية
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 قيمة الموجودات غير المالية إنخفاض)ط( 
اش ن راارة ةر  اتكة تةكلك عتى  كاا رة القي  المردلارة لمواودات را غيك المراليرة شللر  لتحرديرد هم ةرام ونرالر   را المجموعرة  ت مر  

اشررريك هلى أم و ه المواودات قد ت ك رررت هلى شسرررائك انخفاض القيمة. هلا شاد  ا اشررريك هلى لل  يت  تةديك القيمة الةابتة 
داد لاص  شلل  لتحديد شسائك هنخفاض القيمة )هم شادت . اش حال عدخ التمكن  ن تةديك القيمة الةابتة لإلالتكداد لإلالتك 

خصررر   حدد، تةوخ الشررركةة بتةديك القيمة الةابتة لإلالرررتكداد لتوحدة المنتجة لتنةد التش ا ود هلي ا اخصررر  نفسررره. عند ا امكن 
وزلر اخصررول المشررتكةة هلى شحدات  نتجة لتنةد  حددة، أش يت  توزل  ا هلى أصررقك تحديد أالررس توزلر   ةولة شثابتة، يت  ت

  جموعة  ن الوحدات المنتجة لتنةد التش امكن تحديد أالس توزلر   ةولة شثابتة ل ا.
 

د تةيي  قيمة هم القيمة الةابتة ليالرررررتكداد وش القيمة ال ادلة لاصررررر  ناقدرررررـا تقتفة البير أش قيمة االالرررررتخداخ، أي ما أعتى. عن
االالرررررتخداخ، يت  شدررررر  التداةات النةداة المسرررررتةبتية المةدلة هلى القيمة الحالية ةاالرررررتخداخ   دل الخدررررر  قب  الضررررركلبة ال   
ا كس تةييمات السرو  الحالية لتقيمة الا نية لا وال ش خاطك  حددة  ت تةة ةاخصر  ل  يت  ت دي  تةديكات التداةات النةداة 

 ا. المستةبتية ةخدوص 
 

اش حال ت  تةديك القيمة الةابتة لإلالررررررتكداد خصرررررر  )أش لوحدة  نتجة لتنةد  ةما اة  عن القيمة المدلاة، يت  تخ يض القيمة 
المدلاة لاصرر  )أش الوحدة المنتجة لتنةد  هلى القيمة الةابتة لإلالررتكداد. يت  اسعتكاف ةخسررائك اسنخفاض  باررركـة اش الكبح 

 م اخص    اد تةييمه ايت  عندوا تسجي  شسائك اسنخفاض ةتنال  اش هعادة التةيي .أش الخسالة، هال هلا ةا
 

اش حالة هالرررررررتكااع شسرررررررائك هنخفاض القيمة الحةـا، تت  زلادة القيمة المدلاة لاصررررررر  )أش الوحدة المنتجة لتنةد  هلى القيمة 
دلة عن القيمة المدلاة لاصر  )أش الوحدة المنتجة لتنةد  الم اد تةديكوا الةابتة لإلالرتكداد، ةحيث ال تالد القيمة المدلاة الم 

فيما لو ل  يت  هحتسرراب شسررائك هنخفاض القيمة اش السررنوات السرراةةة. يت  تسررجي  هالررتكااع شسررائك هنخفاض القيمة  باررركـة  
سررجي  هالررتكااع شسررائك اش الكبح أش الخسررالة هال هلا ةام اخصرر  قد ت  تسررجيته ةالقيمة الم اد تةييم ا شاش و ه الحالة يت  ت

 هنخفاض القيمة ةالادة اش هعادة التةيي .

 استثمارات عقارية )ي( 
االالررررررررررررررتثمرالات ال ةراللرة وش ال ةرالات التش يت  االحتفراظ ب را ه را لتحةيق ايكادات هاجرال  ن را ش/أش لالرادة لأا المرال )ةمرا اش 

ات ال ةاللة  بدئيـا ةالتقتفة ةما اش لل  تقاليف الم ا تة. لل  ال ةالات قيد اسنشرررراء لمث  و ه القااات . يت  قياا االالررررتثمال 
ة د االعتكاف اخشلش، يت  هدلاج االالررررررررتثمالات ال ةاللة ةالقيمة ال ادلة. يت  هدلاج المكاالررررررررر أش الخسررررررررائك الناتجة عن تقيك 

 القيمة ال ادلة لإلالتثمالات ال ةاللة اش الكبح أش الخسالة اش الفتكة التش حدثت اي ا.
 
  هلقاء االعتكاف ةاالالرررتثمالات ال ةاللة عند االرررتب ادوا أش الرررحب ا ن ائيـا  ن الخد ة شعند ا ال اكوم  ن المتوقر أم تنتج  يت

 ناار اقتدرررراداة  سررررتةبتية  ن اسالررررتب اد. يت  هدلاج أاة  كاالررررر أش شسررررائك ناتجة  ن هلقاء االعتكاف ةال ةال اش الكبح أش 
 هلقاء االعتكاف ةال ةال. الخسالة اش الفتكة التش يت  اي ا
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 الممتلكات والمعدات  )ك( 
يت  هدلاج الممتتقات شالم دات ةالتقتفة ناقدررـا االالررت ي  المتكاك  ش خدرردررات االنخفاض اش القيمة. يت  تةدا  االالررت ي  
عتى أالررررررررررراا الةسرررررررررررط الثابت لقااة الممتتقات شالم دات. شاش حال ةانت القيمة المدلاة خصررررررررررر   ا تتجاشز قيمته الةابتة 

يت  تحديد المكاالررر شالخسررائك  ن دلاة لاصرر  هلى قيمته الةابتة ليالررتكداد اولـا. ليالررتكداد المةدلة، يت  تخ يض القيمة الم
 أش هالقيمة المدلاة لاصرررررررررررر  ال   ت  هالررررررررررررتب اده شلت   ر هالررررررررررررتب اد الممتتقات شالم دات  ن شيل  ةالنة عائدات البير 

 اودات سحتساب االالت ي  وش ةما يتش:. هم اخعمال اسنتااية المةدلة لتمو التشقيتية اسيكاداتةاالعتبال عند تحديد 
 

 ألا ش ش بانش النوات  10حتى 
 أثاث شتج ياات   النوات  5حتى 
   دات  كتبية النوات  10حتى 
 أا اة النوات  7حتى 

 اليالات النوات  4
 حق هالتخداخ المواودات النوات  3,5

 
 بتالل  التةكلك.يت   كاا ة طك  االالت ي  شاخعمال االنتااية شالقي  المتبقية 

 تعويضات نهاية الخدمة واالمتيازات األخرى للموظفين)ل( 
شاةا لةانوم ال م  االتحاد  لدشلة اس الات ال كبية المتحدة، تديك الشرررررررررررررركةة بكنا ج ت ولضررررررررررررررات ن ااة الخد ة اقطش ةااة 

ببكنا ج   اررررررات التةاعد فيما اخص الموظفين المواطنين أاضرررررـا  وظ يه الواادين ال ين يتةا ررررروم لشاتر. تسررررراو  الشررررركةة  
 اآت التةاعد س الة أبوظبش.المستحةين شاةـا خحكاخ صندش    ارات ش كا

 
ن ااة الخد ة ةمدررررررررررررراللف اش بيام الكبح أش الخسرررررررررررررالة شاةـا لمبدأ ش يت  هدلاج التاا ات المسررررررررررررراومات لبكنا ج الم اررررررررررررررات 

 االالتحةا .

 ( االعتراف باإليرادات م)
ةعيكادات لبح االالرتثمالات، الودائر شاخلصردة البنقية اش الكبح أش الخسرالة عند االرتحةاق ا،  ر اخش  ةاالعتبال  يت  اسعتكاف

. تتضررررمن هيكادات ش درررراللف الكبح هطفاء أ  شدرررر  أش عيشة أش أ  ال ائ  السررررائدال ائد الف تش لاصرررر  أش الرررر ك الفائدة 
اة المنتجة لتكبح شقيمت ا عند االالررررررتحةا   حتسرررررربة عتى أالرررررراا   دل الكبح اكشقات أشكى بين القيمة المدلاة المبدئية لاد

 الف تش.
 

هم طكلةة   دل الكبح الف تش وش طكلةة سحتسررررررررررراب التقتفة المطفأة لتت  اخدشات المالية المةاالرررررررررررة ةالتقتفة المطفأة شتوزلر 
  االرررررتخدا ه سحتسررررراب القيمة الحالية لإليكادات . هم   دل الكبح الف تش وو السررررر ك ال   يتلات ال يقةالدش  شيل الفتكة 

النةداة المسرررررررتةبتية المةدلة )ةما اش لل  امير الكالررررررروخ شالنةاط المداوعة أش المسرررررررتتمة التش تشرررررررك  ااـءا ال يتجاأ  ن   دل 
االالررررتثمال، الكبح الف تش شتقاليف الم ا يت شال يشات أش الخدررررو ات اخشكى   ن شيل ال مك المتوقر خدشات التمول  ش 

 أش، عند االقتضاء، أش اتكة أقدك، لتوصول هلى صااش القيمة المدلاة عند االعتكاف المبدئش.
 

يت  هدلاج هيكادات ش درررررراللف الكالرررررروخ شال موالت التش ت تبك ااء ال يتجاأ  ن   دل الكبح الف تش عتى اخصرررررر  أش االلتااخ 
هدلاج هيكادات الكالرررررررررروخ شال موالت اخشكى عند ا يت  تةدا  الخد ات لات المالش اش قياا   دل الكبح الف تش. اش حين يت  

 الدتة.
 

تتضرررررررررمن  كاالرررررررررر هعادة تةيي  االالرررررررررتثمالات المكاالرررررررررر شالخسرررررررررائك غيك المحةةة الناتجة عن التقييكات اش القيمة ال ادلة 
الخسرررررائك المحةةة عتى المواودات   لتمواودات المالية المدرررررنفة ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الكبح أش الخسرررررالة شالمكاالرررررر أش

 المالية )أدشات الدين  ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الدش  الشا   اآلشك.



 
  

 

  

  

 27  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  2
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 ةعيكادات أندبة اخلبات اش الكبح أش الخسالة عند ا يت  هثبات حق المنشأة اش االتيخ المداوعات.  يت  اسعتكاف
 

يت  احتسرراب هيكادات اساجال الناتجة  ن هالررتثمالات عةاللة عتى أالرراا الةسررط الثابت عتى  دى اتكة اساجال شلت  هدلاا ا 
 كجاء  ن اسيكادات التشقيتية اخشكى.

 ( المخصصاتن)
التااخ حالش )قانونش أش االررررتداللش  ناتج عن أحداث الرررراةةة ش ن   المجموعة  االعتكاف ةالمخدرررردررررات عند ا اكوم عتى  يت

 المحتم  أم تقوم الشكةة  طالبة بتسديد االلتااخ شق كانية تةديك تقتفته ةشك   وثو .
  

سلتااخ الحالش اش ن ااة اتكة التةكلك هم المبت  الم تكف ةه ةمخدررررررررص اكوم وو أاضرررررررر  التوق ات لتبدل المطتوب لمةابتة ا
ة د اخش  اش االعتبال المخاطك شاخ ول غيك المبةدة المحيطة ةااللتااخ. عند قياا المخدررررص ةاالررررتخداخ التداةات النةداة 

أثيك القيمة المةّدلة لسرررررررررررداد االلتااخ الحالش، اعم قيمته المدلاة تقوم وش القيمة الحالية لتت  التداةات النةداة )عند ا اكوم ت
 الا نية لا وال  اداـا . 

 
عند ا اكوم ااء أش ةااة المناار االقتدرررراداة المطتوبة لسررررداد المخدررررص  توقر االررررتكدادوا  ن طكف ثالث، يت  االعتكاف 

 ةال  ة المدينة ةأص  اش حالة ةوم االتيخ شاالت ا ة المبت   بةدة شق كانية قياا المبت  ةشك   وثو . 

 ومرادفات النقد( النقد ش)
. ش ر لل ، لقكض بيام التداةات النةداة، اعنه يتقوم النةد ش كاداات النةد  ن النةد اش الدرررررررررررندش  شاخلصررررررررررردة لدى البنو 

 أر ك. ثيثة شيلأصتية  بتوالل  هالتحةا الةابتة لتتداشل  شاسالتثمالاتالوةالة  هيداعات يتضمن

 ( العمالت األجنبيةك)
الم ا يت ةال ميت اخانبية شاةـا خال ال الدكف السائدة اش تالل  الم ا يت. يت  تحول  المواودات شالمطتوبات يت  قيد  

المكةا المالش. شلت  االعتكاف  بيام المالية ةال ميت اخانبية هلى دلو  اس الات شاةـا خالرررررر ال الدرررررركف السررررررائدة اش تالل 
 ت التحول   من الكبح أش الخسالة.ةاخلبات أش الخسائك الناتجة عن عمتيا

 التعاريف واإلعتراف باإليرادات    –)ل( المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 
المجموعة الشررركل ة وش الشررركل ة اسالررري ية المسرررتمدة أالررراالرررا  ن الةكفم شالسرررنة التش تحك  الم تةدات شالرررتو  البشرررك. تةوخ 

 ةعدلاج قواعد ش بادا الشكل ة اش أنشطت ا.

 استثمار الوكالة 
لوةالة  هلى الوةي  ليةوخ )الموة    بتقـا   ينـا  ن المال )لأا  ال االمجموعة  هم االرررررتثمال الوةالة وو عةد تةدخ  ن شيله  

ةاالرتثماله حسرر رركشط الشركل ة شبالتوااق  ر دلاالرة الجدشى/ شطة االالرتثمال المةد ة لتموة  بواالرطة الوةي . تقوم عمولة 
الوةي   حددة ةمبت   ةطوع )لالرررررروخ الوةالة  أش نسرررررربة  ن لأا المال شقد اضرررررراف هلي ا  ا زاد عن نسرررررربة  حددة  ن الكبح 

يا  لتوةي  عتى حسرن اخداء. يتحم  الموة  الخسرالة هال اش حالة الت د  أش التةدريك أش  خالفة أ   ن المتوقر ةكبح تحف
ررررررررركشط شبنود عةد الوةالة، شعندوا ا ش عتى الوةي . يت  هدلاج هيداعات الوةالة ةالقيمة المطفأة خصررررررررول الوةالة صررررررررااش 

  خدص اسنخفاض اش حال شاد، شلأا  ال الوةالة المسدد.
 
  االعتكاف ةاخلبات المةدلة  ن االرررررتثمال الوةالة عتى أالررررراا االالرررررتحةا  عتى  دى الفتكة شلت  ت ديت ا ةاسيكادات الف تية يت

 عند هعين ا، بينما يت  تحمي  الخسائك هلى الكبح أش الخسالة عند هعين ا  ن قب  الوةي .
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 )يتبع( التعاريف واإلعتراف باإليرادات  –ة واالستثمارية اإلسالمية ي( المنتجات التمويلل) 

 االستصناع
اخشل )الدررررانر أش البائر  ةالت  د ببناء أصرررر  أش  متتقات   ينة لتطكف اآلشك وو عةد بير بين طكاين حيث اةوخ الطكف  

أم يت  تسررتيم ا شيل اتكة  تفق عتي ا. ال اةتدررك   عتى)المسررتدررنر أش المشررتك  ، شاةـا لمواصررفات شثمن بير  تفق عتي ما 
شكى شا ر ة لسريطكة الدرانر ش سربشليته. هنجاز ال م  عتى الدرانر شحده، شلمكن القياخ ةه ةتيـا أش اائيـا  ن قب  أطكاف أ

 أم تقوم الدانر أش المستدنر. لتمجموعةةموار عةد االالتدناع امكن 
 المرابحة 

)البائر  ةموابه ببير أصرررر  هلى ال مي  )المشررررتك   عتى أالرررراا الدار المبا ، ة د ررررركاء المجموعة  المكاةحة وش عةد تةوخ 
اخصر  ال   قاخ البائر ةشركائه عتى أالراا شعد  ن ال مي  لشركاء اخصر  ةمجكد أم تمت عمتية الشركاء شاةـا لشركشط شأحكاخ 

شقيمة الكبح المتفق عتي ا. اةوخ المشرتك      ، المطتوب  ن المشرتك ، تقتفة اخصر المكاةحة رركاءعةد المكاةحة. شلشرم  الر ك 
يت  عند ا اكوم الكبح قاب  لتقياا القمش، عتى أالررررررراا دا ات عتى  دى اتكة عةد المكاةحة.    ةسرررررررداد الررررررر ك المكاةحةعادة  

 هدلاج الكبح  ن المكاةحة عتى أالاا التناالر الا نش عتى  دى اتكة عةد المكاةحة.
 اإلجارة

  حيازةاساالة وش عبالة عن هتفاقية تةوخ ةمواب ا الشررركةة )كمباك  بتأايك أحد اخصرررول لت مي  )المسرررتأاك  )ة د رررركاء /  
 ةاب  دا ات  ، التأايكلطتر ال مي  شالوعد بررررررررررررررررررر  شاةاـ بائر أش  ن ال مي  نفسررررره، ة طكف ثالث  ن الرررررواءـ ،  اخصررررر  المحدد

ى دا ررات تررأايكلررة ثررابتررة أش  تقيكة. تقوم المواودات المباكة غررالبررـا  متتقررات هاجرراللررة  حررددة لفتكات  حررددة، يت  دا  ررا عت
 .الكنية، عةالات تجاللة

 
شقلتاا ات اساجال  دا اتاساجال شتوقيت  هحتسررررراب أالرررررسعةد اساجال، شة ل   شاتكةتحدد اتفاقية اساالة اخصررررر  المباك  

اساجراللرة مبرال  الدار بر ش  لرةفتكات اساجرال التجرديرد لالمجموعرة بتةردا  ت  رد هلى  ال مير  اةوخ. اسارالةالطكاين شيل اتكة  كي
 عةد اساجال. شيل اتكةلتجدشل الا نش المتفق عتيه شالديقة المطبةة  شاةاـ  المكتبطة

 
مير  ةموارر  ، عنرد الواراء ةجمير التاا رات ال الترأايك. اش ن راارة اتكة الترأايكاتكة  شيل  اخصررررررررررررررولةمتقيرة المجموعرة تحتفل 

 .المجموعةالبير المةدخ  ن قب   شعدالمية بناـء عتى هلت مي  ةقيمة  المباكببير اخص  المجموعة اتفاقية اساالة، تةوخ 
 

 يت  االعتكاف ةاسيكادات عتى أالررررررررراا االالرررررررررتحةا  عتى  دى اتكة عةد اساجال المبنية عتى القيمة اساجاللة الثابتة الةائمة
 ر تقتفة اخص  المباك .)شال   امث  اش القال

 المشاركة 
شال مي  اش لأالمال المشالةة. المجموعة  تستخدخ المشالةة لتةدا  لأا المال االالتثمال  أش تمول  المشكشع. تساو  ة   ن 

غالبـا  ا يت  تأالررريس رررركةة لات أغكاض شاصرررة أش رررركةة  شرررالةة لتحةيق  بدأ المشرررالةة. شلت  توزلر اخلبات عتى أالررراا 
نسرربة  تفق عتي ا  سرربةـا اش حين يت  اقتسرراخ الخسررائك شاةـا لحدررة المشررالةة اش لأا المال. قد اكوم لأا  ال المسرراومة، 

  عتى ويئة نةد أش عينش، ةما ت  تةييمه اش شقت الدشول اش المشالةة.
تية عند االالررررررررتيخ، اش حين يت  يت  هطفاء اخلبات المةدلة عتى أالرررررررراا تناالرررررررربش عتى  دى الفتكة شلت  ت ديت ا ةاخلبات الف 

 هدلاج الخسائك اش الكبح اش الخسالة عند اسعيم عن ا.
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 األجنبية( العمليات م)

ال ت تبك أنشطة الشكةات التاة ة المواودة شالج دشلة اس الات ال كبية المتحدة ااـءا ال يتجاأ  ن عمتيات المكتر الكئيسش، 
حيث هن ا  سرررتةتة  اليـا شعمتيـا عن المكتر الكئيسرررش. يت  تحول   واودات ش طتوبات ال متيات اخانبية هلى دلو  اس الات  

ال متيات اخانبية ةم دالت  توالطة، حسر  ش داللفف اش تالل  التةكلك. يت  تحول  دش  ال كبية المتحدة ةأال ال الدك 
االاتتاحية  بارررررركة هلى حسررررراب تسرررررولة   المواوداتاالقتضررررراء. يت  تحول  اكش  الدررررركف الناتجة عن هعادة تكامة صرررررااش  

 .تحول  ال ميت اخانبية اش الدش  الشا   اآلشك
 

اش احتياطش التكامة المت تق  المتكاك السرررررررريطكة، يت  هعادة تدررررررررنيف المبت    يت  اةدامةحيث عمتية أانبية  هالررررررررتب ادعند ا 
ااء اةط  ةاالرررتب اد المجموعة قا تةال متية اخانبية هلى الكبح أش الخسرررالة ةجاء  ن الكبح أش الخسرررالة عند االالرررتب اد. هلا  

النسررربة لات الدرررتة  ن المبت  يت  هعادة توزلر طكة،  ن حدرررت ا اش رررركةة تاة ة تتضرررمن عمتية أانبية  ر االحتفاظ ةالسررري
 غيك المسيطكة. حةو  المتقية المتكاك 

 )ن( عقود اإليجار
ةحق االررررررررررررررتخرداخ المجموعرة أش احتو  عتى عةرد هاجرال، عنرد بردء ال ةرد. ت تكف وو تةوخ المجموعرة بتةيي   را هلا ةرام ال ةرد 

ةجمير تكتيبات عةد اساجال التش اكوم اي ا المسررررررررررررتأاك، ةاالررررررررررررتثناء عةود اخصرررررررررررر  شالتاا ات اساجال المةابتة فيما يت تق 
ررررر ـكا أش أق   شعةود اساجال اخصررررول  نخفضررررة القيمة. ةالنسرررربة   12اساجال قدرررريكة اخا  )المحددة ة ةود هاجال  دت ا 

تى  دى اتكة عةد اساجال ل  ه ال ةود، ت تكف الشركةة ةمداوعات اساجال ةمدركشاات تشرقيتية عتى أالراا الةسرط الثابت ع
 ا ل  اكن ونا  أالرررررررراا  نتر  فشك أكثك تمثيي لتنمط الا نش ال   يت  فيه االررررررررت ي  المناار االقتدرررررررراداة  ن اخصررررررررول 

 .المباكة
 

يت  قيراا التااخ عةود اساجرال  بردئيـرا ةرالقيمرة الحراليرة لمرداوعرات اساجرال التش ل  يت  دا  را اش ترالل  البردء، شلت  شدررررررررررررررم را 
الرررررتخداخ السررررر ك الضرررررمنش اش عةد اساجال. هلا ت  ل تحديد و ا الم دل ةسررررر ولة، اعم الشررررركةة تسرررررتخدخ الررررر ك اسقتكاض ةا

 .اس ااش
 

 تشم   داوعات اساجال المدلاة اش قياا التااخ اساجال  ا يتش:
 
 ة؛ ش داوعات ثابتة )ةما اش لل   داوعات ثابتة ةالجووك ،  طكشـحا  ن ا حوااا اساجال المستحة •
 دار غكا ات هن اء ال ةد، هلا ةام عةد اساجال ا كس قياخ المستأاك ةممالالة و ا الخيال.  •
 

 يت  عكض هلتاا ات اساجال اش بند  نفد  اش بيام المكةا المالش الموحد.
 

ا  ن شيل زلرادة القيمرة المردلارة ل كس الفرائردة عتى التاا رات اساجر  ال )ةراالررررررررررررررتخرداخ يت  قيراا التاا رات عةود اساجرال الحةرـ
 .طكلةة الفائدة الف تية  ش ن شيل تخ يض القيمة المدلاة لت كس  داوعات اساجال التش ت  هاكاؤوا

 
 :ةععادة قياا التااخ اساجال )شقاكاء ت دي   ماث  لحق هالتخداخ اخص  ل  الدتة  ةتماالمجموعة تةوخ 

 
التش تبد  هلى تقييك اش تةيي   مالالة شيال الشكاء،    تقيكت  دة اسياال أش أم ونا  حدث أش تقييك واخ اش الركشف •

 .شاش و ه الحالة يت  هعادة قياا هلتااخ التأايك  ن شيل شض   داوعات اسياال الم دلة ةاالتشداخ ال ك الخد  الم دل
اا التااخ ت  ت دي  عةد اساجال شال يت  احتساب ت دي  عةد اساجال ة ةد هاجال  نفد ، شاش و ه الحالة يت  هعادة قي •

اساجال بناـء عتى  دة عةد اساجال الم ّدل  ن شيل  داوعات اساجال المخدو ة الم دلة ةاالتخداخ ال ك الخد   
 .الم دل

 
 .ةعاكاء أ   ن و ه الت دييت شيل الفتكات الم كش ةالمجموعة ل  تة  
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 )ن( عقود اإليجار )يتبع(
حق هالرتخداخ المواودات عتى  دى الفتكة اخقدرك  ن  دة اساجال شال مك اسنتااش لاصر  لات ال يقة. هلا  يت  هالرت ي 

كام عةد اساجال ينة   تقية اخصرررررر  اخالرررررراالررررررش أش أم تقتفة حق االالررررررتخداخ، ا كس أم المجموعة تتوقر  مالالررررررة شيال 
ى  دى ال مك اسنتااش لاص  لات ال يقة. يبدأ االالت ي  الشكاء، اعم قيمة حق االالتخداخ لات الدتة يت  هالت يك ا عت

 اش تالل  بدء عةد اساجال.
 

 يت  هدلاج حق االتخداخ المواودات اش بند الممتتقات شالم دات اش بيام المكةا المالش.
 

ته شلت  لتحديد  ا هلا ةام حق هالرررررررررتخداخ اخصررررررررر  قد انخفضرررررررررت قيم  36تطبق المجموعة المعيال المحاالررررررررربش الدشلش لق   
 ."هحتساب أ  شسائك  حددة اش انخفاض القيمة ةما وو  و ح اش الياالة "الممتتقات شاآلالت شالم دات

 
ال يت  هدلاج اساجالات المتقيكة التش ال ت تمد عتى  برررررررررك أش   دل اش قياا التااخ اساجال شحق هالررررررررتخداخ اخصرررررررر . يت  
اسعتكاف ةالمداوعات لات الدرررتة ةمدررركشف اش الفتكة التش احدث اي ا الحدث أش الشررركط ال   يبد  هلى و ه المداوعات 

 .أش الخسالة شلت  هدلاا ا اش بند " داللف أشكى" اش الكبح
 

لتمسررتأاك ة دخ ادرر  المكونات غيك المباكة، شبداـل  ن لل    16كوالرريتة عمتية، اسررمح المعيال الدشلش لتتةاللك المالية لق   
 يت  هحتساب أ  عةد هاجال ش كونات غيك هاجال  كتبطة ةه ةتكتير شاحد. ل  تستخدخ المجموعة و ه الطكلةة ال متية.

 والزكاةالضريبة ( ش)
يت  تقولن  خدرررص لتضررركائر شالاةاة ةالم دالت المطبةة أش الم مول ب ا ةشرررك  اووك  ةما اش تالل  بيام المكةا المالش 
عتى اخلبات الخا ررر ة لتضررركلبة شصرررااش اخصرررول الاةولة لتشررركةة التاة ة الخالاية شاـةا خنرمة الدشلة الم نية التش ت م  

 اي ا الشكةة التاة ة.



 
  

 

  

  

 31  صفحة

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  3
اسدالة اتخال الةكالات شالتةديكات شاساتكا رررررات يتطتر هعداد البيانات المالية شاةـا لتم اييك الدشلية سعداد التةاللك المالية  ن 

التش تبثك عتى تطبيق السرياالرات المحاالربية شعتى المبال  المدلاة لتمواودات شالمطتوبات المالية شاسادرات عن االلتاا ات 
تتقييكات اش اسيكادات شالمدرراللف شالمخدرردررات ةاال ررااة ل الطالئة. ةما تبثك و ه الةكالات شالتةديكات شاالاتكا ررات عتى

 القيمة ال ادلة.
 

قد تبثك تت  الةكالات شالتةديكات شاالاتكا ررررات عتى القي  المدلاة اش السررررنوات المالية اليحةة. يت  تةيي  التةديكات شالةكالات 
ة ةدررررولة  سررررتمكة شتت  بناـء عتى الخبكة السرررراةةة شعوا   أشكى. شبدررررفة شاصررررة، اعم قكالات اسدالة  طتوبة عند تةديك قيم

شتوقيت التداةات النةداة المسرررتةبتية ب دف تحديد  سرررتوى  خدررردرررات االنخفاض اش القيمة اليز ة لتةكشض المشررركو  اش 
بو ررر أالررس شا رحة المجموعة  تحدرريت ا شة ل  ليالررتثمالات ةقيك غكض المتااكة. شب دف تخ يض عا   ال اتية، قا ت 

أم التةديكات ت تمد عتى اخحكاخ، اعم النتائج الف تية قد تختتف  ما قد لتتمكن  ن تةديك التداةات النةداة المسرتةبتية. شحيث 
 يبد  هلى تقييكات  ستةبتية اش و ه المخددات. 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية )تقييم نموذج األعمال(
اعت د تصنيف شقااا ال شاشدات ال الاة علی نتائج ال دفشعات اخصررررررررررررررررر  شالكبح اةط شاشتةال ن شلج اخع ال. تحرررردد 

نمولج اخعمال عتى  سرررررررررررررتوى ا كس ةي ية هدالة  جموعات اخصرررررررررررررول المالية  ـ ا لتحةيق ودف أعمال   ين. المجموعة  
ةما اش لل  ةي ية تةيي  أداء اخصرررررررررررول شقياا أدائ ا،   يتضرررررررررررمن و ا التةيي  الحك  ال   ا كس امير اخدلة لات الدرررررررررررتة

شالمخاطك التش تبثك عتى أداء اخصرررررررررول شةي ية هدالت ا شةيف يت  ت ولض  ديك  اخصرررررررررول. تكاقر الشررررررررركةة المواودات 
ا قب  االتحةاق ا المالية المةاالة ةالتقتفة المطفأة أش القيمة ال ادلة  ن شيل الدش  الشا   اآلشك شالتش ت  هلقاء اسعتكاف ب 

لف   الرررربر هالررررتب ادوا ش ا هلا ةانت اخالررررباب  تفةة  ر ودف اخعمال التش ت  اسحتفاظ ب ا  ن أاته. ت تبك المكاقبة ااـءا 
حول  ا هلا ةام نمولج اخعمال ال   احتفل ةالمواودات المالية المتبقية يبةى  ناالـبا شقلا ل    لتمجموعة ن التةيي  المستمك 

 لا ةام ونا  تقييك اش نمولج اخعمال شبالتالش اانه  ن المحتم  تقييك تدنيف تت  اخصول.اكن  ناالر ه

 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
 زلادة وا ة اش  خاطك االئتمام

، أش  1ر كـا لمواودات المكحتة  12يت  قياا الخسالة االئتمانية المتوق ة ةمخدص ا ادل الخسالة االئتمانية المتوق ة لمدة  
. ينتة  اخص  هلى المكحتة الثانية اش  3أش المكحتة  2لخسالة االئتمانية عتى  دى ال مك الا نش لتمواودات  ن المكحتة ا

 ا ال     9حال زلادة  خاطك االئتمام ةشك  واخ  ن  االعتكاف المبدئش. ال احدد المعيال الدشلش سعداد التةاللك المالية لق   
، واخئتمام. شعند تةيي   ا هلا ةانت  خاطك االئتمام خ   ن المواودات قد التف ت ةشك   اشك  زلادة وا ة اش  خاطك اال

 . شالنوعية الم ةولة شالمدعو ةالقمية  المستةبتية اش االعتبال الم تو اتالمجموعة تأش  

 هنشاء  جموعات  ن المواودات لات شدائص  خاطك ائتمانية  ماثتة
عند ا يت  قياا شسائك االئتمام المتوق ة عتى أالاا اماعش، يت  تجمير اخدشات المالية عتى أالاا شدائص المخاطك 
المشتكةة ) ث  نوع اخداة، دلاة  خاطك االئتمام، نوع الضمانات، تالل  االعتكاف اخشلش، الفتكة المتبقية لتالل  اسالتحةا ، 

 دى  يء ة شدائص  خاطك االئتمام ةشك   ستمك لتةيي  المجموعة ال  . تكاقر الدناعة، الموقر الجقكااش لتمةتكض، 
 ا هلا ةانت ال تاال  ماثتة. هم و ا اخ ك  طتوب لضمام أنه اش حالة تقييك شدائص  خاطك االئتمام، تقوم ونا  هعادة  

حفرة حالية ت كس ةشك  أاض  تةسي  لاصول ةشك   ناالر. شقد ينتج عن لل  هنشاء  حاال اديدة أش نة  أصول هلى  
شدائص  خاطك االئتمام المماثتة لتت  المجموعة  ن اخصول. هم هعادة تةسي  المحاال شالحكةات بين المحاال اكوم 
أكثك ريوـعا عند حدشث زلادة  تحوظة اش  خاطك االئتمام )أش عند ا ت كس تت  الالادة ال ا ة  شبالتالش تنتة  اخصول  ن  

ر ـكا هلى  دى الحياة، أش ال كس، شلقن قد تحدث أاـضا  من المحاال التش استمك  12المتوق ة لمدة  شسالة االئتمام
ر ـكا أش  دى الحياة، شلقن قد يتقيك  ةدال الخسائك اسئتمانية   12قياال ا عتى نفس اخالاا لخسالة اسئتمام المتوق ة لمدة  

 المتوق ة نتيجة هشتيف  خاطك اسئتمام لتمحاال. 
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 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة )يتبع(

  المتوق ة شقاتكا ات الخسائك اسئتمانيةنمالج 
. يت  تطبيق الحك  عند  لتمواودات المالية نمالج شااتكا ات  تنوعة اش قياا شسالة االئتمام المتوق ةالمجموعة تستخدخ 

تحديد أاض  النمالج الميئمة لق  نوع  ن المواودات شة ل  لتحديد االاتكا ات المستخد ة اش تت  النمالج، شالتش تتضمن 
 ةالدشاار الكئيسية لمخاطك االئتمام.ااتكا ات تت تق 

تحديد ال دد شالوزم النسبش لتسيناللووات المستةبتية لق  نوع  ن أنواع المنتجات / السو  شتحديد الم تو ات المستةبتية لات 
 الدتة ةك  اليناللو

  تو ات  ستةبتية   ةولة ش دعو ة تستند هلى ااتكا ات الحكةة  المجموعة عند قياا الخسالة االئتمانية المتوق ة، تستخدخ 
 المستةبتية لمختتف المحكةات االقتداداة شةيف تبثك و ه المحكةات عتى ة ض ا الب ض. 

 احتمالية الت ثك
الحتمالية الت ثك  تةديكاـ ة االئتمانية المتوق ة. شت تبك احتمالية الت ثك تشك  احتمالية الت ثك  دشـي لئيسـيا اش قياا الخسال 

عن السداد عتى  دى اتكه ز نية   ينة، شالتش تشم  هحتساب البيانات التاللخية شاالاتكا ات شالتوق ات المت تةة ةالركشف 
 المستةبتية.

 الخسالة ةااتكاض الت ثك
. شوو استند هلى الفك  بين التداةات النةداة  السدادالت ثك اش  الناتجة عنلتخسالة ت تبك الخسالة ةااتكاض الت ثك وش تةديك 

التداةات النةداة  ن الضمانات اس افية   الت اقداة المستحةة شتت  التش يتوقر المةكض تحديت ا،  ر اخش  اش اسعتبال
 شالت دييت االئتمانية المتقا تة.



 
  

 

  

  

 33  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )يتبع(أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  3
 القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية 

يت  تحديد القيمة ال ادلة ليالتثمالات ال ةاللة  ن قب  شبكاء تةيي  عةالات  ستةتين ةاالتخداخ طكلةة المةالنة شطكلةة لالمتة  
الدش . تستخدخ طكلةة المةالنة دلي  الم ا يت أش أال ال الشكاء الحالية لممتتقات  ماثتة اش  نطةة قكلبة ش، هلا ةام  ناالبـا، 

عتى ألقاخ المبي ات بناـء عتى أةحاث السو ، المناقشات  ر شةيء  ستةتين. ةموار طكلةة لالمتة يت  تطبيق الت دييت 
الدش ، يت  لالمتة اسيكادات المستحةة ةموار اتفاقيات اساجال الحالية شتداةات اساجال المستةبتية المتوق ة ةالم دالت 

تو يح الم تو ات المت تةة بتةنيات التةيي  شالمدشيت  المناالبة لت كس ظكشف الو  االالتثمال اش توالل  التةيي . ت 
 . 9المستخد ة اش تحديد القيمة ال ادلة لإلالتثمالات ال ةاللة اش هاضات لق  

 التقييم وإجراءاتقياس القيمة العادلة للموجودات المالية 
وو  المجموعة  جتس هدالة  هممالية. يت  قياا ة ض المواودات المالية لتشكةة ةالقيمة ال ادلة خغكاض هعداد التةاللك ال

تحديد أالالير التةيي  المناالبة ش دشيت قياا القيمة ال ادلة. عند تةديك القيمة ال ادلة لاص  المالش، تستخدخ    عن  مسبشلال
المجموعة  بيانات امكن  يحرت ا اش السو  ةالةدل المتات. اش حالة عدخ تواك  دشيت المستوى اخشل، ت م  المجموعة 

أالالير التةيي  المناالبة شالمدشيت اش النمولج. تةوخ اسدالة ةعبيغ  جتس اسدالة ةالنتائج التش توصتوا هلي ا لتو يح البر  ر المعقيّ مين الخالايين المبوتين سنشاء   قكبعتى هركا   قيمين  بوتين  ن طكف ثالث ساكاء التةيي . ت م  اسدالة عن 
 .المالية لتمواودات  التةتبات اش القيمة ال ادلة

 
اش   المواوداتعن الم تو ات حول أالالير التةيي  شالمدشيت المستخد ة اش تحديد القيمة ال ادلة لمختتف  اساداتت  

 )ز .  25 هاضات لق 



 
  

 

  

  

 34  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 النقد ومرادفات النقد 4

 2020 2019 
 ألف دلو   ألف درهم 
   

 3,987 2,066 نةد اش الدندش  
 32,795 40,467 ألصدة لدى البنو  المكةالة

   ألصدة لدى البنو 
 60,526 88,164 حساةات االلة

    159,147 193,739 االدشالحساةات تحت الطتر شحساةات 
   
 324,436 256,455 

      7,614) (7,624)  خددات شسالة 
   
 316,812 248,841    
 

النةرد ش كادارات  تيوم دلو    ن  223,2:  2019 تيوم دلو  )  248,7 ت  اسحتفراظ ةمبت ،  2020داسررررررررررررررمبك  31كمرا اش 
 اخشكى المواودة اش دشلة اس الات ال كبية المتحدة.لدى البنو  شالمبالسات المالية النةد 

 
 لتحكةة اش انخفاض قيمة المواودات المالية. 7انرك هاضات 

 
 
 ودائع الوكالة لدى مؤسسات مالية إسالمية 5
 

 تيوم   1,332:  2019اش  بالرررررسرررررات  الية ه الاتية ) غالبيت ا  تيوم دلو  ت  هالرررررتثمال  281,5تشرررررم  شدائر الوةالة  بت  
٪  الرررررررررنولا. تبت  5,50٪ هلى  1,65:  2019٪ )5,50٪ هلى  1,0دلو  . تحم  و ه االالرررررررررتثمالات   دالت لبح تتكاشت بين 

 .  تيوم دلو  11,9: 2019دلو  )  تيوم  8,4اش و ه الوةالة  اسيداع خددات انخفاض قيمة 
 

 اض قيمة شدائر الوةالة.لتحكةة اش انخف 7انرك هاضات 



 
  

 

  

  

 35  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 موجودات تمويلية إسالمية 6

 2020 2019 
 ألف دلو   ألف درهم 
   

 1,119,501 1,215,857 تمول   كاةحة
 39,278 75,782 تمول  ااالة

 3,000 2,462 تمول  االتدناع
    32,809 27,252 فشكتمول  

   
 1,194,588 1,321,353 إجمالي الموجودات التمويلية

   202,602) (211,489) هيكادات  باتة 
        9,628) (5,413) ألبات  توقفة

   
 982,358 1,104,451 صافي الموجودات التمويلية قبل إنخفاض القيمة

      154,632) (130,657)  خددات هنخفاض القيمة 
   
 973,794 827,726    
 

ةما   .شاـةا لمبادا الشرركل ة اسالرري ية، ت  تةدا  التمول  اسالرري ش لانشررطة التش تتوااق تماـ ا  ر أحكاخ الشرركل ة اسالرري ية
التمول  اسالررري ش   واودات تيوم دلو    ن   918:  2019 تيوم دلو  )  1,032 تةدا   بت ، ت   2020داسرررمبك   31اش  

 اس الات ال كبية المتحدة. دشلة اش المواودينلت ميء 
 
 

 إجمالي اإلجارة والقيمة الحالية ذات الصلة بالحد األدنى من مدفوعات اإلجارة
 2020 2019 
 ألف دلو   درهمألف  
   

 25,713 18,460 أق   ن النة 
 15,932 26,890  ن النة هلى شمس النوات

    3,584 53,189 أكثك  ن شمس النوات
   

 45,229 98,539 إجمالي إجارة
      5,951) (22,757)     ـ                ناقدا : هيكادات  باتة 

   
    39,278 75,782 صافي إجارة

   الحاليةصافي القيمة 
 22,890 15,331 أق   ن النة 

 13,703 15,199  ن النة هلى شمس النوات
       2,685 45,252 أكثك  ن شمس النوات

    39,278 75,782 مجموع صافي القيمة الحالية
 لتحكةة اش انخفاض قيمة  واودات التمول  اسالي ش. 7انرك هاضات 



 

   

  

  

 36  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 مخصصات إنخفاض القيمة 7
 

 السنة:شيل  انخفاض القيمة عتى المواودات الماليةاش  خدص حكةة الفيما يتش 
 

 
 النقد 

 ودائع وكالة  ومرادفات النقد 
 موجودات  

 المجموع موجودات أخرى  صكوك  التمويل اإلسالمي
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    

 144,070 4,542 6,256 110,322 14,836 8,114 2019يناير  1كما في 
 40,632  1,102) 905 44,310  2,981)  500) )الم كوا / المحم  لتسنة 

 184,702 3,440 7,161 154,632 11,855 7,614 2019ديسمبر  31كما في 
  1,603) 1,361  364) 837  3,447) 10 المحم / )الم كوا  لتسنة 

  266) - -  266) - - ت دييت أشكى * 
  24,546) - -  24,546) - -  بال   شطوبة

 158,287 4,801 6,797 130,657 8,408 7,624 2020ديسمبر  31كما في 
 ال ميت اخانبية. تحول * اشم  تأثيك 

 
اش الدررررررركو  اش احتياطش هعادة التةيي  الالرررررررتثمالات الديوم المدلاة يت  هدلاج شسرررررررالة انخفاض القيمة اسئتمانية المتوق ة 

 ب ا اش الدش  الشا   اآلشك. شاسعتكافةالقيمة ال ادلة  ن شيل الدش  الشا   اآلشك 
 
 في أوراق مالية إستثمارات 8

 2020 
 ألف درهم 

 المجموع  غير مدرجة  مدرجة 
    بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة  إستثمارات

 364,064 280,000 84,064 أدشات حةو  المتقية 
     7,715 -  7,715 هالتثمال اش صناديق

    
 91,779 280,000 371,779     

    
    التكلفة المطفأة ب مدرجة أدوات دين

 6,575 6,575 -  التقتفة
     ( 1,848) ( 1,848) -   خددات شسالة 

    
  - 4,727 4,727     
    

    : إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 10,674 716 9,958 أدشات حةو  المتقية 

     672,040 -  672,040 صكو 
    
 681,998 716 682,714     

    
 773,777 285,443 1,059,220     

    



 
  

 

  

  

 37  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إستثمارات في أوراق مالية )يتبع( 8
 

اش الدررررررركو  اش احتياطش هعادة التةيي  الالرررررررتثمالات الديوم المدلاة يت  هدلاج شسرررررررالة انخفاض القيمة اسئتمانية المتوق ة 
 ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الدش  الشا   اآلشك شاسعتكاف ب ا اش الدش  الشا   اآلشك.

 
 انخفاض قيمة أشلا  الدين المدنفة ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الدش  الشا   اآلشك. لتحكةة اش 7هاضات انرك 

 
 :ةما يتش 2019داسمبك  31ت  تدنيف اخشلا  المالية االالتثماللة ةما اش 

 
 2019 
 ألف درهم 

 المجموع  غير مدرجة  مدرجة 
    بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة  إستثمارات

 351,114 280,000 71,114 أدشات حةو  المتقية 
     7,639 - 7,639 هالتثمال اش صناديق

    
 78,753 280,000 358,753     

    
    بالتكلفة المطفأة  مدرجة أدوات دين

 8,865 8,865 - التقتفة
      1,848)  1,848) -  خددات شسالة 

    
 - 7,017 7,017     
    

    إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: 
 10,669 10,669 - أدشات حةو  المتقية 

     576,830 - 576,830 صكو 
    
 576,830 10,669 587,499     

    
 655,583 297,686 953,269     

    



 
  

 

  

  

 38  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 إستثمارات عقارية 9
 

تسرررررررررررررتند تةييمات و ه ال ةالات هلى  دشيت وا ة غيك قابتة .  يو رررررررررررررح الجدشل أدناه الحكةات اش االالرررررررررررررتثمالات ال ةاللة
 .لتتستس  ال ك ش لتقيمة ال ادلة 3لتميحرة، شعتيه ت  تدنيف ا  من المستوى 

 
 2020 2019 
 ألف دلو   ألف درهم 
   

 252,500 222,000 ينايك 1اش 
 - 6,192 ه ااات شيل السنة 

      30,500) (20,000) شسالة التةيي  ال ادل لإلالتثمالات ال ةاللة
   

    222,000 208,192 داسمبك 31اش 
 

ت  هاكاؤه  ن قب   قيمين  سرررررتةتين   تمدين  ال   تةيي العتى أالررررراا  لإلالرررررتثمالات ال ةاللةهلى القي  ال ادلة   ت  الوصرررررول
و  أعضررررراء اش امعيات  قيمين   نية شلدي   المبويت شالخبكات المناالررررربة اش م و هم المقيمةالشررررركةة.    ليسرررررت ل   عيقة

اعم االالتخداخ اخعتى شاخاض  ل  ه ،  لإلالتثمالات ال ةاللةتةيي  ال ةالات اش المواقر لات الدتة. عند تةديك القيمة ال ادلة  
ياتكا رات ل 3. لاار هاضرات لق   السرنةأ  تقييك عتى أالرالير التةيي  شيل  اكن ونا . ل   ال ةالات وو االرتخدا  ا الحالش

الكئيسرررية المسرررتخد ة اش تحديد القيمة ال ادلة ليالرررتثمالات ال ةاللة شالتةديكات الجووكلة غيك المبةدة المت تةة بتحديد القيمة 
 ال ادلة.

 
ا لتتر  الموصررررررررررررررى ب را  ن قبر  لجنرة    راييك التةيي  الردشليرة شوش  توااةرة  ر المبرادا الوالدة اش ت  تطبيق نمرالج التةيي  شاةرـ

تتستس  ال ك ش لتقيمة ال ادلة. ل  3المستوى    اسالتثمالات ال ةاللة  من ت  تدنيف.  13  لق   المعيال الدشلش لتتةاللك المالية
 .2019أش  2020 النة شيل 3أش  2 ،1بين المستولات  تحوليتل  تقن ونا  

 
 ال ادلة لت ةالات، اعم االالتخداخ اخعتى شاخاض  ل  ه ال ةالات وو االتخدا  ا الحالش.عند تةديك القيمة 

 
ش   2020داسررررررررررمبك   31فيما يتش بيام لتةنيات التةيي  المسررررررررررتخد ة شالمدشيت الكئيسررررررررررية لتةيي  اسالررررررررررتثمالات ال ةاللة اش 

2019: 
 

 
 مالحظتهاالمدخالت الهامة التي ال يمكن  تقنيات التقييم العقار

 
 الحساسية

    
   ا يت قابتة لتمةالنة طكلةة المةالنة قطر ألا ش

 أال ال السو  الحالية لمواودات  ماثتة
التقييك اش ظكشف االقتدررراد الجائش شاالقتدررراد  

 القتش اليبد  هلى تأثيك ةبيك
طكلةة الدش   رةق/  بانش

 المكالمتة
السو    دل الكالمتة،   دل عدخ اسرقال، هاجال 

 السنو ،   دل الخد 
تقييك ط يف اش أحرد المردشيت قرد ال اكوم لره 
ترررررأثيك وررررراخ، ش ر للررررر ، قرررررد يبد  التقييك اش 

 المدشيت المت ددة هلى تأثيك واخ عتى القيمة. 
 



 
  

 

  

  

 39  صفحة

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 إستثمارات عقارية 9
 

 فيما يتش تفاصي  هيكادات اساجال شتقاليف التشقي  المباركة المت تةة ةاالالتثمالات ال ةاللة:
 

 2020 2019 
    ألف دلو   ألف دلو   

    3,359 2,241 هيكادات اساجال
   

    479 290 تقاليف تشقيتية  باركة
 
 

 موجودات أخرى  10
 2020 2019 
 ألف دلو   ألف درهم 
   

 22,782 11,397 ألبات  ستحةة
 28,516 27,112                                     ـ الت يات، تأ ينات ش داللف  داوعة  ةد ا  

 4,949 47,532  واودات أشكى 
       1,062 1,115 الت يات الموظفين

 87,156 57,309 
         3,440) (4,801)  خددات هنخفاض القيمة 

 82,355 53,869    
 

 .المواودات اخشكى لتحكةة اش انخفاض قيمة  7انرك هاضات 



 
  

 

  

  

 40  صفحة

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ممتلكات ومعدات 11
 أراضي  

 أثاث  ومباني
 وتجهيزات

 معدات مكتبية 
 سيارات وأجهزة كمبيوتر

 حق 
إستخدام 

 المجموع * الموجودات
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 51,826 5,501 1,518 15,620 3,365 25,822 2020ينايك  1اش        التكلفة
 5,004 2,923 887 696 361 137 ه ااات

 (6,325) (5,501) (819) (5) - - هالتب ادات 
 (555) - (88) (210) - (257) 1ت دييت أشكى 

       
       

        49,950 2,923 1,498 16,101 3,726 25,702 2020ديسمبر  31في 
       

 15,910 2,001 1,124 8,149 1,568 3,068 2020ينايك  1اش        اإلستهالك المتراكم
 7,647 1,804 301 1,718 1,321 2,503  حم  لتسنة 
 (4,385) (3,561) (819) (5) - - هالتب ادات 

        (247) - (34) (93) - (120) 1ت دييت أشكى 
       

        18,925 244 572 9,769 2,889 5,451 2020ديسمبر  31في 
       

        31,025 2,679 926 6,332 837 20,251 القيمة الدفترية
 44,553 - 1,422 14,302 3,260 25,569 2019ينايك  1اش        التكلفة

ت دي  المعيال الدشلش لتتةاللك المالية  
        5,501 5,501 - - - - 16لق  

       
 50,054 5,501 1,422 14,302 3,260 25,569 )  اد بيانه  2019ينايك  1

 1,712 - 134 1,288 105 185 ه ااات
  57) -  57) - - - هالتب ادات 

        117 - 19 30 - 68 1ت دييت أشكى 
       

        51,826 5,501 1,518 15,620 3,365 25,822 2019ديسمبر  31في 
 8,776 - 925 6,387 920 544 2019ينايك  1اش        اإلستهالك المتراكم

 7,126 2,001 245 1,740 648 2,492  حم  لتسنة 
  51) -  51) - - - هالتب ادات 

        59 - 5 22 - 32 1ت دييت أشكى 
       

        15,910 2,001 1,124 8,149 1,568 3,068 2019ديسمبر  31في 
       

        35,916 3,500 394 7,471 1,797 22,754 صافي القيمة الدفترية
 

 المكاتر المشقولة اش  بنى تستخد ه الشكةة ةمةك لتمكتر الكئيسش.* يت تق حق االتخداخ اخص  ةمساحة 
 يت تق بت دي  تحول  ال ميت اخانبية عتى الممتتقات شالم دات. 1



 
  

 

  

  

 41  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 الضمانهوامش مقابل خطابات  12
 2020 2019 
 ألف دلو   ألف درهم 
   

 2,346,420 1,302,683 1 مانات ال مالة
    26,052 13,544 2 مانات الشكةات

   
 1,316,227 2,372,472    
   

 
ت  تحدررررريت ا  ن قب  الشررررركةة عند هصررررردال شطاةات الضرررررمام لدرررررالح شزالة الموالد   ٪100 مث  شدائر وا شرررررية ةم دلت 1

 .نياةـة عن عميئ ا البشكلة شالتوطين
  .23هاضات )مث  شدائر وا شية  تقيكة  ةاب  شطاةات  مام الشكةات ت 2
 
 

  العمالءوودائع حسابات  13
 2020 2019 
 ألف دلو   ألف درهم 
   

 370 2,413 حساةات توايك
 31,899 48,891 حساةات االلة

    78,111 272,185 شدائر شةالة 
   
 323,489 110,380    
   
 

 تيوم دلو   شال رشء اش   78,1: 2019 تيوم دلو  اش  بالسات  الية ه الاتية ) 272,2ت  هالتثمال شدائر الوةالة ةمبت  
٪ النوـلا 4,55٪ هلى  0,50: ال رشء . تحم  و ه الودائر   دالت لبح تتكاشت بين  2019المبالسات المالية غيك اس الاتية )

 ر ـكا. 48 حتى اتكة االتحةا  ثابتة تتكاشت شل ا٪ النوـلا  4,55٪ هلى 0,50:  2019)



 

   

  

  

 42  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 مطلوبات أخرى  14
 2020 2019 
 ألف دلو   ألف درهم 
   

 138,907 90,528 1تحدييت دائنة
 94,598 93,671 2ريكات قائمة

 5,565 5,651  كااآت ن ااة الخد ة 
 1,940 1,935 هلتااخ هاجال 

    123,775 186,785 3أشكى 
   
 378,570 364,785    
   
 
 .الحةاـ  ل   شالمستحةة تمث  التحدييت التش تمت ةالنياةة عن المبالسات الحكو ية 1
 نياةة عن ال ميء.ةالالشكةة  المحتفل ب ا  ن قب ةالمبال   الةائمةتت تق الشيكات  2
 تيوم دلو   شالفواتيك   42,4:  2019 تيوم دلو  )  34,5 ةمبت  غيك المةيدةحسررررراةات االالرررررتثمال   لحا تششالمسرررررتحق الدار   ةرد رـا  ن ال ميء،  الر   ت  تحدرررررررررررررريتره: ال رررررررررررررررشء  2019 تيوم دلو  )  4,57 ةمبت أشكى الردشر  المبار    تتضررررررررررررررمن 3

  تيوم دلو  . 14,5: 2019و  )  تيوم دل  10,8 ةمبت المستحةة الدار لتتمول  التجال  لتمولدين 
 

 عقود اإليجار إلتزامات
 2020 2019 
 ألف دلو   ألف درهم 
   
 3,941 1,940 ينايك 1

 - 2,923 ه ااات 
 - (1,940) ح ف

 79 19 الكبح المتكاك 
      2,080) (1,007)  داوعات عةود اساجال شيل السنة

   
 1,935 1,940    
   

 
 .النتيناساجال المتبقية اش غضوم عةود يت  دار التاا ات 



 

   

  

  

 43  صفحة

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( مطلوبات أخرى  14
 

 كااآت  كانت الحكةة اش التاا ات.  المسرررررررتحةين المبوتينتةوخ الشررررررركةة بتقولن  خدرررررررص  كااآت ن ااة الخد ة لموظفي ا 
 :ن ااة الخد ة لتموظفين ةما يتش

 2020 2019 
 ألف دلو   ألف درهم 
   

 5,076 5,565 ينايك 1الكصيد اش 
 1,193 915  حم  لتسنة

      704) (829) المداوع شيل السنة 
   

    5,565 5,651 داسمبك 31الكصيد اش 
   

 
 

 رأس المال  15
 

 275:  2019دلو  )  1 تيوم الررر   قيمة ة  الررر     275هم لأا  ال الشررركةة المدررركت ةه شالمعدررردل شالمداوع ةالقا   وو 
 دلو  .  1 تيوم ال   قيمة ة  ال   

 
 

   اتإحتياطي 16
 

 إحتياطي قانوني
 ن صرررااش   ٪10، يتوار عتى الشررركةة تحول  2015  لسرررنة 2شاةـا لتةانوم االتحاد  لدشلة اس الات ال كبية المتحدة لق  )

 ن لأا المال   ٪50اخلبات السررررررررررررررنولة هلى اسحتياطش الةانونش غيك الةاب  لتتوزلر هلى أم ا ادل  بت  اسحتياطش الةانونش 
 ن النراخ   19 تيوم دلو  اش االحتياطش الةانونش شاةـا لتمادة لق     125البالقة  لتشرررررركةة. ت  هدلاج عيشة هصرررررردال اخالرررررر   

 .اخالاالش لتشكةة
 

 احتياطيات إعادة تقييم االستثمار
، امث  احتياطش هعادة تةيي  االالررتثمال  كاالررر أش شسررائك  تكاكمة ناتجة عن هعادة تةيي  ديوم 2020داسررمبك   31اش  كما 

 الخسرالة اسئتمانية المتوق ة عتى االرتثمالات ديوم  لكبح اش الخسرالة، االرتثمالات اش اخالر   شتأثيكةالقيمة ال ادلة  ن شيل ا
 ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الدش  الشا   اآلشك.

 
 احتياطي تحويل عمالت

، امث  احتياطش تحول  ال ميت  كاالررررررر أش شسررررررائك  تكاكمة ناتجة عن التحول  عتى اكش  2020داسررررررمبك   31اش  كما 
 لدكف الناتجة عن تحول  صااش االالتثمال اش ال متيات اخانبية.ا



 
  

 

  

  

 44  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 إيرادات من ودائع وكالة واألرصدة لدى البنوك 17
 2020 2019 
 ألف دلو   ألف درهم 
   

 55,182 18,481 لبح  ن شدائر شةالة 
    2,400 3,378 لبح  ن اخلصدة لدى البنو 

   
 21,859 57,582    
   

 
 

 القيمة العادلة على إستثمارات )خسارة( /صافي مكسب 18
 2020 2019 
 ألف دلو   ألف درهم 
   

الخسالة عند  هعادة تدنيف صااش  كسر القيمة ال ادلة هلى الكبح أش 
االتب اد الندات الدين المدنفة ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الدش  الشا   

 477 - اآلشك
صااش  كسر القيمة ال ادلة عتى االتثمالات  دلاة  دنفة ةالقيمة ال ادلة  

    13,334 9,131  ن شيل الكبح اش الخسالة
   

 9,131 13,811    
   



 

   

  

  

 45  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت 19
 2020 2019 
 ألف دلو   ألف درهم 
   

   إيرادات الرسوم والعموالت: 
   

 4,708 25,010 الكالوخ 
    57,852 68,006 ال موالت

   
 93,016 62,560    
   

   نفقات الرسوم والعموالت:
   1,990) (2,366) لالوخ تحدي  نةد 

   231) (105)  داللف  مانات عمالة
   1,642) (1,521) لالوخ شعموالت بنقية

   979) (1,245)  داللف ةطاقة االئتمام
      609) (696) أشكى 

   
 (5,933) (5,451      

   
    57,109 87,083 والعموالت صافي إيرادات الرسوم 

   
 

 إيرادات تشغيلية أخرى  20
 2020 2019 
 ألف دلو   ألف درهم 
   

 35,208 35,082 هيكادات أندبة ألبات
      4,298) 32,611 * أشكى 

   
 67,693 30,910    
   

 اخانبية.ال ميت تحول    خلصدة الخسالة/ ) المكسر* تتضمن أشكى تحول  



 

   

  

  

 46  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 مصاريف عمومية وإدارية 21
 2020 2019 
 ألف دلو   ألف درهم 
   

 54,559 53,395 لشاتر ش اااا  ت تةة ب ا
 6,335 7,376  داللف لعااة شتسولق
 4,328 5,918  داللف قانونية ش  نية

 7,126 7,647   11هالت ي  )هاضات 
    12,102 11,877 * داللف عمو ية شقداللة أشكى 

   
 86,213 84,450    
   

 
  .ال رشء: 2019ألف دلو  ) 4,000* تتضمن المداللف ال مو ية شاسداللة اخشكى  ساومات ااتماعية ةمبت  

 
 

 على موجودات مالية خسارة انخفاض القيمةصافي  22
 2020 2019 
 ألف دلو   ألف درهم 
   

   المحم  لتسنة )صااش االالتكااعات )الم كوا / 
 39,643 (1,239) ةالتقتفة المطفأة واودات  الية 

 905 (364)  واودات  الية ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الدش  الشا   اآلشك 
 4,342 - أشكى 
      10,000) 295 هالتكداد ديوم   دش ةرطر/ 

   
 (1,308) 34,890    
   



 
  

 

  

  

 47  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 المطلوبات الطارئة واإللتزامات 23
 

تمث  المبال  المدلاة اش الجدشل المت تةة ةالضمانات الحد اخقدى لتخسالة المحاالبية التش اليت  اسعتكاف ب ا بتالل  بيام 
 المكةا المالش.

 2020 2019 
 ألف دلو   ألف درهم 
   

 300,000 200,000 1 مام  منوت هلى المدكف المكةا  لدشلة اس الات ال كبية المتحدة 
 12,886 12,886  مانات لتحكو ة شالمبالسات اخشكى 

 2,370,407 1,400,846  مانات عمالة صادلة
 66,834 79,453  مانات ركةات صادلة

    89,405 97,700  طتوبات طالئة  ت تةة ةالتجالة
   
 1,790,885 2,839,532 
   

   2,372,472) (1,316,227) وا ش ت  تحديته  ةاب   مانات
      21,981) (82,918) شةالة  كوونة  ةاب   مانات

   
 391,740 445,079    
   

تت تق  2020داسمبك  31 تيوم دلو   ةما اش  3,477: 2019 تيوم دلو  ) 253,7ت  لون  واودات  الية ةقيمة  1
 ةالضمام الممنوت هلى المدكف المكةا  لدشلة اس الات ال كبية المتحدة.

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة 24
 

ت تبك الج ات لات عيقة هلا ةام ةمةدشل أحد اخطكاف السرررررررريطكة عتى الطكف اآلشك أش  مالالررررررررة تأثيك واخ عتى الطكف 
اآلشك اش اتخال الةكالات المالية أش التشقيتية. تتضمن الج ات لات ال يقة المساومين الكئيسيين شالمديكلن ش وظفش اسدالة 

الة الكئيسريوم  ن أشلئ  ال ين اشرالةوم اش التخطيط االالرتكاتيجش شصرنر الةكال اش . يتقوم  وظفو اسدلتمجموعةالكئيسريين 
الشررررركةة. تت  المدرررررادقة عتى رررررركشط و ه الم ا يت  ن قب  اسدالة شلت  هاكاؤوا شاق رررررركشط  تفق عتي ا  ن قب   جتس 

 اسدالة أش اسدالة.
 

 دالة شيل السنة وش ةما يتش:هم  كااآت  وظفش اسدالة الكئيسيين ش كااأة أعضاء  جتس اس
 

 2020 2019 
 ألف دلو   ألف درهم 
   

 5,691 6,567  اااا قديكة اخا 
 520 517  اااا  ا ة د التوظيف

    7,500 10,198  كااآت أعضاء  جتس اسدالة



 

   

  

  

 48  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع( 24
 

 هم اخلصدة شالم ا يت الجووكلة المدلاة اش البيانات المالية وش ةما يتش:
 

 
 /1الشركة األم 

 المساهم الرئيسي
أعضاء مجلس 

 اإلدارة
موظفي اإلدارة 

 المجموع الرئيسيين
 ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم 

     2020ديسمبر  31في 
 348,465 - 310,776 37,689  واودات تمولتية

 (185)  - - (185)  أشكى  )هلتاا ات   / واودات
 14,972 - 12,683 2,289 هيكادات ألبات

     
     2019ديسمبر  31في 

 353,790 - 311,789 42,001  واودات تمولتية
 1,217 - - 1,217  واودات أشكى 

 22,903 - 20,428 2,475 هيكادات ألبات
 
 .لتمجموعة شركةات ا التاة ة الشكةة اخخ الشكةة المالقة اخخ الن ائية تض  1
 
 

 إدارة المخاطر المالية 25
 

ت ك رررر ا ل دد  ن المخاطك المالية شتشررررتم  و ه اخنشررررطة عتى تحديد شتةيي  شقبول شقدالة المخاطك أش  الشرررركةةهم أنشررررطة 
 جموعة  ن المخاطك. ا تبك قبول المخاطك  ن أالرررررررررراالرررررررررريات اخعمال التجاللة شت تبك المخاطك التشررررررررررقيتية نتيجة حتمية 

مخاطك شال وائد شتسررر ى هلى الحد  ن اآلثال ال كسرررية ت دف هلى شتق توازم  ناالرررر بين الالشررركةة  لاعمال. شبالتالش، اعم  
 .لتشكةةالمحتمتة عتى اخداء المالش 

 
لتحديد شتحتي  و ه المخاطك ب دف ش رر الحدشد المناالربة لتمخاطك شاسدالة شة ل  الشركةة  ت  ش رر الرياالرات هدالة  خاطك 

ةدررررولة الشرررركةة و ات الموثو  ب ا شالمحدثة. تةوخ لمتاة ة المخاطك شااللتااخ ةالحدشد المو رررروعة شلل   ن شيل نر  الم ت
 نترمة ةمكاا ة الرررررياالرررررات شأنرمة هدالة المخاطك ل كس التقييكات اش ظكشف اخالررررروا  شالمنتجات شالوصرررررول هلى أاضررررر  
الممالالررات. هم المخاطك الكئيسررية وش المخاطك االئتمانية ش خاطك السرريولة ش خاطك السررو  شالمخاطك التشررقيتية. تشررتم   

 طك السو  عتى  خاطك ال ميت اخانبية ش خاطك أال ال الفائدة ش خاطك اخال ال اخشكى. خا

 إطار إدارة المخاطر
عتى عاتق عتى  جتس اسدالة   عن هنشرررررراء هطال عم  هدالة المخاطك اش الشرررررركةة شاسررررررركاف عتيهتةر المسرررررربشلية الن ائية 

"  شلجنرة CIRCلجنترام  ن  جتس اسدالة )لجنرة المخراطك شاال تثرال التراة رة لمجتس اسدالة )"  ن شيل، )" جتس اسدالة" 
 " . BACتدقيق  جتس اسدالة )"

  واإلستثمارالمخاطر  لجنة مجلس إدارة
تضررررر  أعضررررراء  ن  جتس اسدالة، وش المسررررربشلة عن التوصرررررية   التاة ة لمجتس اسدالة شالتش شاسالرررررتثماللجنة المخاطك هم  

 شاسالررتثمالشش ررر االررتكاتيجية لتمخاطك شقلرررادات السررياالررة الخاصررة ةالشرركةة، ش كاقبة االلتااخ الحـةا. تتخ  لجنة المخاطك 
لتش ت م   رررمن ا هدالة التاة ة لمجتس اسدالة قكالات ائتمانية تتجاشز الدررريحيات التةديكلة لإلدالة، شتحدد حدشد المخاطك ا

ا المخاطك ال ا ة لتشرركةة. تتحم  لجنة المخاطك  التاة ة لمجتس اسدالة  سرربشلية اسررركاف  شاسالررتثمالالشرركةة شتكاقر أاضررـ
عتى اال تثال لتةوانين شالتوائح الم مول ب ا. تسررررررررررررتت  لجنة المخاطك شاال تثال التاة ة لمجتس اسدالة تةاللك دشللة  ن لئيس 

خرراطك شاال تثررال تتخص التطولات اش بيئررة المخرراطك، ش واء ررة االررررررررررررررتكاتيجيررة اخعمررال  ر الك بررة اش المخرراطكة، الملجنررة 
 شاتجاوات اخداء اش المحاال الكئيسية شعدخ اال تثال الف تش أش المحتم  لتةوانين شالتوائح الم مول ب ا.



 

   

  

  

 49  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 25

 إطار إدارة المخاطر )يتبع(

 )يتبع( واإلستثمارلجنة مجلس إدارة المخاطر 
التاة ة لمجتس اسدالة  ن قب  لجنتين عتى  سرررتوى اسدالة  ن أا  هاكاء  كاا ات  شاسالرررتثماليت   سررراعدة لجنة المخاطك  

وش لجنة هدالة المخاطك التجام  هم و ه  " .CIRCشتةدا  توصرررررررررررررريات هلى لجنة المخاطك شاال تثال التاة ة لمجتس اسدالة )"
  .ALCO  شلجنة المواودات شالمطتوبات )MRCCشاال تثال )

 (MRCC)شاال تثال لجنة هدالة المخاطك 
مكاا ة شتوصرررررش ةسرررررياالرررررة المخاطك شحدشد الك بة اش المخاطكة شتوصررررريات االئتمام التةوخ لجنة هدالة المخاطك شاال تثال ة

ا اسدالة الف الة لمخاطك  شالمةتكحات المحتمتة المةد ة هلى لجنة المخاطك شاال تثال التاة ة لمجتس اسدالة شتضرررررررررررمن أاضرررررررررررـ
 الئتمام شالسو  شالتشقي  شاالتمكاللة ال م  ش خاطك السم ة.ا

 (ALCO)لجنة المواودات شالمطتوبات 
التاة ة لمجتس اسدالة  شاسالرررتثمالةمكاا ة شتةدا  المشرررولة هلى لجنة المخاطك  (ALCO) تةوخ لجنة المواودات شالمطتوبات

"(BRCCلة السررررريولة ششطط التمول  ةما اش لل    دالت الكبح عتى "  ةشرررررأم هيكتة شاودة المياانية ال مو ية لتشررررركةة، هدا
 الودائر شاسقكاض.

 (BAC) لجنة تدقيق  جتس اسدالة
، ةمساعدة قس  التدقيق الداشتش،  سبشلة عن تةدا  الدع  المبارك لتمجتس اش الوااء (BAC)هم لجنة تدقيق  جتس اسدالة 

تةدخ لجنة التدقيق تأكيدات هلى  جتس اسدالة ةااللتااخ ةالسرررررررياالرررررررات شاساكاءات ةمسررررررربشلياته اش حمااة أ وال المسررررررراومين. 
اء  جتس اسدالة شلئيس قس  التدقيق، ةأ ين  ن أعض  اثنينشاخوداف المو وعة  ن قب  المجتس. تتألف لجنة التدقيق  ن  

 عاخ التجنة شتجتمر التجنة ألبر  كات عتى اخق  النولـا.
 

ششحدات التحك  شالتدقيق الداشتش. تةوخ  اخعمالتةوخ الشرررررركةة ةعدالة المخاطك ةاالررررررتخداخ ثيثة شطوط دااع تشررررررم  شحدات  
لة المخاطك اش أنشرطت ا اليو ية  ن شيل التأكد  ن أم اخنشرطة شحدات اخعمال، ةاعتبالوا شط الدااع اخشل، بتحديد شقدا

تدش  اش نطا  ل بة الشرركةة اش تحم  المخاطك شتتوااق  ر امير السررياالررات شال متيات الداشتية لات الدررتة. اضررر قسرر  
يك الكقاةة شالتحد  المخاطك شالةانونية شاال تثال، ةخط الدااع الثانش،  ررواةط لتمخاطك تشررم  السررياالررات شال متيات  ر توا

لجنة المخاطك شاال تثال التاة ة لمجتس المسررررررتة  لخط الدااع اخشل. لدى ةبيك  سرررررربشلش المخاطك شط هبيغ  بارررررررك هلى  
لضررررررررررمام االررررررررررتةيل المخاطك عن اخعمال. يواك التدقيق الداشتش، ال   يكأالرررررررررره  ديك التدقيق، ةاعتباله شط الدااع اسدالة 

شالمجتس ةف الية  مالالررررررررات هدالة المخاطك التش اسررررررررتخد  ا شطش الدااع اخشلين. لدى  ديك التدقيق   الثالث، تأكيـدا لإلدالة
 شط هبيغ  بارك هلى لجنة التدقيق التاة ة لمجتس اسدالة.

 
شعتى نطا  شاالرررررر، يتيح و ا ال يك  ش رررررر الرررررياالرررررات هدالة المخاطك شلقابت ا ش كاا ة االلتااخ بتت  السرررررياالرررررات. يت  لار 

ت   ناقشرررة تحديد شتةيي   اخ ول التش تنطو  عتى  خاطك وا ة هلى التجنة الم نية لت ت  ش/ أش التخال اساكاءات المناالررربة.
 شقياا شقدالة المخاطك المحددة أدناه:
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 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 25

 مخاطر اإلئتمان)أ( 
هم المخاطك االئتمانية وش  خاطك الت كض لخسرررررررررررررائك  الية  ن اكاء اشررررررررررررر  ال مي  أش الطكف المةاب  اش أداة  الية  ن 

التموليت التجاللة شاالالرررررتثمالات غيك  التموليت،  االئتمانية ةدرررررولة لئيسرررررية  نالوااء ةالتاا اته الت اقداة. تنشرررررأ المخاطك 
التجاللة. شب دف هدالة المخاطك، يت  اسبيغ عن المخاطك االئتمانية الناتجة عن االالررررررررررررررتثمالات التجاللة ةأحد عناصررررررررررررررك 

لقاةة المخاطك الناامة عن الرررياالرررات شقاكاءات  درررممة شدررريدرررـا لتتحك  اش ش   المجموعةالت كض لمخاطك السرررو . لدى  
 و ه اخنشطة.

 
ةدرررررولة لئيسرررررية  ن التمول  شال    المدينة،  سرررررتحق  ن بنو  شاالرررررتثمالات.   لمخاطك اسئتمامالمجموعة  تنشرررررأ ت ك رررررات 

شلتمث   بت  الت كض لمخاطك اسئتمام اش و ا الشرررررررررأم ةالقي  المدلاة لتمواودات اش بيام المكةا المالش. ةاس رررررررررااة هلى 
 . ت الماليةشالضمانا   ك ة لمخاطك ائتمام  ن شيل االلتااخ بتمديد التموليتالمجموعة لل ، اعم 

 
 هم الحد اخقدى لتت كض لتمخاطك االئتمانية بتالل  التةكلك وو ةما يتش:

 إجمالي الحد األقصى للتعرض 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم   

   الموجودات
 256,455 324,436 النةد ش كاداات النةد

 1,332,036 281,538 شدائر شةالة 
 982,358 1,104,451  واودات تمولتية

 585,695 678,615 هالتثمالات اش أشلا   الية
 48,157 80,259  واودات اشكى 

 2,839,532 1,890,885  طتوبات طالئة شقلتاا ات
 4,360,184 6,044,233 

 إدارة مخاطر اإلئتمان
تت  هدالة المخاطك االئتمانية ةشررررك  ا ال شتت   كاقبت ا شاةـا لتسررررياالررررات شاساكاءات االئتمانية المحددة. ةما يت  تةيي  الجدالة 
االئتمانية لاطكاف المةابتة شلت  ش رررررررررررررر الحدشد االئتمانية المناالررررررررررررربة لتحد  ن  خاطك اسئتمام الفكداة المت تةة ةاخطكاف  

الحدشد االئتمانية. يت  ةدررررررررولة  نترمة  كاا ة شتحديث الحدشد المو رررررررروعة شالمسررررررررتولات الف تية المةابتة. ةما يت  ش ررررررررر  
المجموعة لتت كض لتمخاطك  ن قب  اسدالة. ةاس ررررااة هلى لل ، يت  تدررررمي  هاكاءات المكاا ة االئتمانية المتب ة  ن قب   

 التش تتطتر لقاةة ش كاا ة أكثك تفديـي. لتحديد، اش  كحتة  بككة، الت ك ات
 

نراـ ا داشتـيا لتةيي  المخاطك لتةيي  الجودة االئتمانية لتمةتك ررين  ن الشرركةات ال ين يت ك رروم لمخاطك   المجموعةتسررتخدخ 
نراخ احتو  تتجاشز  تيوم دلو . يت  تخدررررريص تدرررررنيف لق   ةتكض  ن الشررررركةات، ةما اش لل  الحسررررراةات المدرررررنفة.  

 غيك عا تة.وش  10هلى  8 ن  شالتدنيفات، وش عا تة 7هلى  1 هم التدنيفات  ندلاات.  10  عتىالمخاطك  تدنيف
 

يت  تةيي  الت ك ررررررات لتحكو ة شالج ات لات الدررررررتة شالبنو  شالمبالررررررسررررررات المالية غيك المدرررررركفية ةاالررررررتخداخ التدررررررنيفات 
. اش حالة عدخ تواك عند ا تقوم  تاحةدالات،  الخالاية )هم شادت . ةالنسررررررربة لتدررررررركو ، يت  االرررررررتخداخ تدرررررررنيف اسصررررررر 

 تدنيف اسصدال، يت  اعتبال تدنيف المددل لتةيي  المخاطك.
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 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 25

 اإلئتمان )يتبع()أ( مخاطر  

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبع(

 احتياطي انخفاض القيمة بموجب توجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
المعيال الدشلش  تطبيقأصرردل  درركف اس الات ال كبية المتحدة المكةا    ةكة تواي ية لتمدررالف شررركةات التمول  ةشررأم 

 تنراشل حيرث CBUAE / BSD / 2018/458 عبك هررررررررررررررر رال لق   2018بكلر  ه 30اش  9لتةراللك المراليرة لق  ا عردادس
لبنو  التش ت تمرد المعيرال الردشلش سعرداد التةراللك ا عتىال متيرة  شالترأثيكاتالتطبيق  عمتيرة توااره قرد التشتحردارات ال ختتف 

، عند ا تتجاشز المخدررررررررررررردرررررررررررررات ةموار التوايهشاـةا لم ةكة  اش دشلة اس الات ال كبية المتحدة )"التوايه" . 9المالية لق   
 ن قب   درررررركف اس الات ال كبية الدررررررادل    28/10المخدرررررردررررررات ةموار الت مي   9المعيال الدشلش لتتةاللك المالية لق   

 .تحول  أ   بت  هلى احتياطش انخفاض القيمة يتطترال  ،المتحدة المكةا  

 19-تأثير كوفيد 
. شبالنرك هلى االنتشرال السركلر 2020 الا   11اش   ةاائحة عالمي  19 –كوايد  لالرمـيا أم  أعتنت  نرمة الدرحة ال المية

 شقا ت، شرررررررركو  وا ةا ت االقتدرررررررادات شالةطاعات المختتفة ا رررررررطكاةات اش امير أنحاء ال ال ، شا  19 –لررررررررررررررررررررر ةوايد 
 .مجموعة  ن التدابيك الحتواء أش تأشيك انتشال الفيكشاةالحكو ات شالستطات 

 
، أصررررررردل  جتس   اييك المحاالررررررربة الدشلية   ةكة هلرررررررراداة تنص عتى أم ةي  ن الالادة ال ا ة اش 2020 الا   27اش  

 خاطك االئتمام شقياا الخسرررائك االئتمانية المتوق ة اجر أم تسرررتند هلى   تو ات   ةولة شقاب  لتدع   تاحة لتمنشرررأة دشم 
شتردابيك الردع  الحكو يرة  19متوق رة، اجرر اخشر  ةراسعتبرال ةـي  ن ةوايرد الركشف ال تةيي تقتفرة أش ا رد ال داعش لره. عنرد 

شتدابيك الدع  الحكو ية عتى أالرررراا   19  –لرررررررررررررررررر ةوايد  ن الدرررر ر حالـيا د ج التأثيكات المحددة   ال ا ة التش يت  اتخالوا.
 .شقابتة لتدع   ةول 

 
 الات ال كبية المتحدة المكةا  بكنا ج الدع  االقتدرراد  تماررريـا  ر ال يئات التنريمية ال المية اخشكى، أصرردل  درركف اس

ةمالد  ن اسلرررررادات شالت ا ي   ن شقت آلشك، لتةدا  توايك تأاي   بقت  اـ  تبوع  2020 الا   15المسررررت دف اعتباـلا  ن 
ما قدخ المدركف لتمبت  اخالراالرش ش / أش الكبح عتى التمول  المسرتحق لجمير اخاكاد شالشركةات المتضركلة ةشركشط  حددة. ة

المكةا  هلررررادات لتةيي  الشررركةات الدرررقيكة شالمتوالرررطة شاخاكاد شالخسرررائك االئتمانية لات الدرررتة ةما يتماررررى  ر هلررررادات 
  جتس   اييك المحاالبة الدشلية.

 
ي  اةط عتى أالررررررراا تأا  3أش المكحتة    2هلى المكحتة    1عتى الكغ   ن أم اسلررررررررادات تةيد حكةة الحسررررررراةات  ن المكحتة 

االررررتناـدا هلى الم تو ات المتواكة شتةيي    لتخسررررالة اسئتمانية المتوق ة لات ال يقة  خدررررص  ناالررررراخقسرررراط، هال أن ا تواك 
 ل ميء   ينين. 19 -ةوايد تأثيك 

 
ةما وو  درررركف اس الات ال كبية المتحدة المكةا  ش ةالنرك هلى اسررررر الات الدررررادلة عن  جتس   اييك المحاالرررربة الدشلية 

الترأثيك المحتمر  )بنراـء عتى أاضرررررررررررررر  الم تو ات المتراحة  لحراالت عدخ اليةين  ةاسعتبرال  المجموعة أش ت  ةول أعيه، اةرد 
المكةالة لدع    شالمدالفشأش ت اش االعتبال تدابيك الدع  االقتداد  شاسغاثة لتحكو ات   19-اائحة ةوايد   الناتجة عن
 االقتداد.

 
 بررركات أشكى لم كاة احتمال عدخ الدار،  ر اخش  اش االعتبال السرربر   لتوصررول هلىك ررين تواصرر  المجموعة تةيي  المةت

 أش عتى المدى الطول . 19-ةوايد نتيجة  اـ  بقتلل  كوم ا  ص وبة  الية ش ا هلا ةام  ن المحتم  أم خ اخالاالش
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

 
 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 25

 )أ( مخاطر اإلئتمان )يتبع( 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبع(

 )يتبع( 19-تأثير كوفيد 
يبد  تتةائـيا هلى حدشث زلادة وا ة اش  خاطك   لنت تةد المجموعة أم السرررررررررررمات بتأاييت  بقتة أش تمديد  داوعات   ينة 

لمسرررررررررررررراعردة  توايكورااسئتمرام شاسنتةرال  ن  كحترة هلى أشكى خغكاض هحتسرررررررررررررراب الخسررررررررررررررائك االئتمرانيرة المتوق رة، حيرث يت  
عتى االرررررررررتئناف المداوعات المنترمة. اش و ه المكحتة، ال تتواك   19  -المةتك رررررررررين المتضررررررررركللن  ن تفشرررررررررش شباء ةوايد 

  تو ات ةافية لتمكين المجموعة  ن التفكلق ةشررك  اكد  بين قيود السرريولة قدرريكة اخا  لتمةتك ررين شالتقييك اش  خاطك 
 .الا نش االئتمام عتى  دى ال مك

 
لمسررتولات عالية   19-ةوايد لتةديك التأثيك اسامالش لرررررررررررررررر  ةالخسررالة اسئتمانية المتوق تخضررر أ  تقييكات يت  هاكاؤوا عتى  

 حدشدة امكن عتى أالررراالررر ا بناء و ه التقييكات. شاـةا ل ل ، امكن    سرررتةبتيةاـدا  ن عدخ اليةين حيث تتواك حالـيا   تو ات 
 ال ا ة ة د انت اء اتكة اسعفاء الممنوحة لب ض ال ميء. لتتس ييتهعادة هاكاء التةييمات الفكداة التفديتية 

 
اسدالة عتى أالرررررررراا  بناـء عتى تةديكاتدلو    تيوم   7 ةمبت خسررررررررائك ائتمانية  توق ة ه ررررررررافية  ةاسعتكاف ةالمجموعة   قا ت

اماعش، بناـء عتى تةيي  النتيجة المحتمتة لتتخ يف  ن المداوعات شتأثيك التكاار اش   اييك االقتدررررررررراد القتش. ا تبك تةيي   
شاخثك المكتبط ةه عتى أالاا  نتر  لتتقيكات اش بيئة  ش   ااخثك تةديكـلا لتقااة، شالتستمك المجموعة اش هعادة تةيي  و ا  

 القتش شة ل  التةيي  الفكد  لتت ك ات ال ا ة.االقتداد 
 المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات العمالءتحليل 

يتضررررررررررمن الجدشل أدناه تحتيـي لتمبت  المبا ، الت كض عند الت ثك شالخسررررررررررائك اسئتمانية المتوق ة لات الدررررررررررتة لتمت ا تين 
قتدرررراد  المسررررت دف الدررررادل عن المدرررركف المكةا  لدشلة المسررررتفيدين  ن تأاي  الررررداد الدا ات ةموار بكنا ج الدع  اال

 :2020داسمبك  31اس الات ال كبية المتحدة ةما اش 
 

 التعرض عند التعثر المبلغ المؤجل عدد العمالء 
الخسائر اإلئتمانية 

 المتوقعة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 511 12,624 695 121 1المجموعة  1المكحتة      الخدمات المصرفية لألفراد
 - - - - 2المجموعة  
  121 695 12,624 511 
      

 -    -  - - 1المجموعة  2المكحتة 
 189 1,160 54 19 2المجموعة  

  19 54 1,160 189 
      

 11,977 188,634 17,049 68 1المجموعة  1المكحتة      الخدمات المصرفية للشركات
 -    -  - - 2المجموعة  

  68 17,049 188,634 11,977 
      

 - - - - 1المجموعة  2المكحتة 
 1,262 9,705 1,401 31 2المجموعة  

 31 1,401 9,705 1,262 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 المالية )يتبع(إدارة المخاطر  25

 )أ( مخاطر اإلئتمان )يتبع( 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبع(
 )يتبع( المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات العمالءتحليل 

المسررتفيدين  ن تأاي  الدا ات  عميئ اشاـةا لمتطتبات  درركف اس الات ال كبية المتحدة المكةا ، قا ت المجموعة بتةسرري  
 :هلى  جموعتين ةما يتش

 
ال ين ال يعتوقر أم يواا وا تقييكات ةبيكة اش  يءت   االئتمانية شأ ول تتخطى نطا  السرررريولة  ال ميءتشررررم   :1المجموعة  

 .19أثكشم ةشك   بقت شط يف ةجائحة ةوايد شال ين يت
 

، ا تةد ةأم تقوم  اااا تأاي  الدا ات ا الة، شبالتالش  ن غيك المتوقر أم اطكأ ونا  تأثيك اووك  ال ميءةالنسرررررررربة ل بالء 
، 9اش المكحتة الحالية  ن المعيال الدشلش لتتةاللك المالية لق   ال ميءعتى القيمة االقتدرررراداة لتتسرررر ييت. شالرررريبةى وبالء 

 عتى اخق  طوال اتكة اخز ة أش اتكة تأثكو ، أي ما أقدك.
 

ال ين يعتوقر أم يواا وا تقييكات اووكلة اش  يءت   االئتمانية، ةاس ااة هلى  شاك  السيولة  ال ميءتشم   :2المجموعة  
 .ل تأاي  الدا اتالتش التت    الجت ا  ن شي

 
، ونا  تدوول ةاٍف اش  خاطك االئتمام ليدار ةاالنتةال  ن  كحتة هلى أشكى شاةـا لتمعيال الدشلش ال ميءةالنسرررررررررررررربة ل بالء 

، شال الرررريما  بررررركات ال جا المحتم  عتى ال ميء. تواصرررر  المجموعة  كاقبة الجدالة االئتمانية ل بالء 9لتتةاللك المالية لق  
 . ن التاا ات   عند االتحةاق اتسديد أ  



 
  

 

  

  

 54  صفحة

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 25

 )أ( مخاطر اإلئتمان )يتبع( 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبع(
 المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات للعمالءمراحل نقل التعرض عند التعثر والخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

  منخفضة القيمة اإلئتمانية غير منخفضة القيمة اإلئتمانية 
    

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

المشتراة أو 
الناشئة ذات 

القيمة اإلئتمانية 
 المجموع المنخفضة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      (التعرض عند التعثرالخدمات المصرفية للشركات )

 17,266 - - 1,540 15,726 2020يناير  1كما في 
 - - - 1,160  1,160) 2هلى الدلاة  1تحول   ن الدلاة 
 - - -   832) 832 1هلى الدلاة  2تحول   ن الدلاة 

 - - 1,166   387)   779) 3هلى الدلاة  2شالدلاة  1الدلاة تحول   ن 
  2,286) - 30   321)  1,995) حكةات أشكى 

 12,624 1,160 1,196 - 14,980 
      (التعرض عند التعثرالخدمات المصرفية للشركات )

 219,184 - - 2,409 216,775 2020يناير  1كما في 
 - - - 9,531  9,531) 2هلى الدلاة  1تحول   ن الدلاة 
 - - - - - 1هلى الدلاة  2تحول   ن الدلاة 
 - - 24,267  1,664)   22,603) 3هلى الدلاة  2شالدلاة  1تحول   ن الدلاة 

 3,422 - -   571) 3,993 حكةات أشكى 
 188,634 9,705 24,267 - 222,606 
      

      الخدمات المصرفية لألفراد )خسائر إئتمانية متوقعة(
 789 - - 186 603 2020يناير  1كما في 

 - - - 189   189) 2هلى الدلاة  1تحول   ن الدلاة 
 - - -  33) 33 1هلى الدلاة  2تحول   ن الدلاة 
 - - 661   329)   332) 3هلى الدلاة  2شالدلاة  1تحول   ن الدلاة 

 929 - 357 176 396 حكةات أشكى 
 511 189 1,018 - 1,718 

      الخدمات المصرفية لألفراد )خسائر إئتمانية متوقعة(
 10,091 - - 1,522 8,569 2020يناير  1كما في 

 - - - 1,259  1,259) 2هلى الدلاة  1تحول   ن الدلاة 
 - - -    - - 1هلى الدلاة  2تحول   ن الدلاة 
 - - 2,132  1,414)   718) 3هلى الدلاة  2شالدلاة  1تحول   ن الدلاة 

 5,280 - -   105) 5,385 حكةات أشكى 
 11,977 1,262 2,132 - 15,371 



 
  

 

  

  

 55  صفحة

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 المالية )يتبع(إدارة المخاطر  25

 )أ( مخاطر اإلئتمان )يتبع( 
 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبع(

 المتوقع لخسارة االئتمان منذ بداية السنة حتى تاريخه التدفق()التغير 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  المجموع 3المرحلة  2المرحلة   1المرحلة  

  الخدمات المصرفية لألفراد
 

  
 789 - 186 603 2020ينايك  1اش 

 - - - - البطاقات اسئتمانية
   113) - -   113) قكشض المساكن
 1,049 1,018 21 10 قكشض رخدية
 (7) - (18) 11 قكشض المكةبات

 511 189 1,018 1,718 
     للشركاتالخدمات المصرفية 

 8,569 1,522 - 10,091 
 28 - 88  60) ركةات أشكى 

 5,252 2,132 (348) 3,468 الشكةات الدقيكة شالمتوالطة
 11,977 1,262 2,132 15,371 

 تصنيفات مخاطر االئتمان الخارجية
 ،المسررتحةة  ن البنو المجموعة  ودائر شألصرردة  لتداسررمبك   31ا كض الجدشل أدناه التدررنيفات االئتمانية الخالاية ةما اش  

لدى تدرنيف ال  قياا  أالراا  عتى المدرنفة ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الدش  الشرا   اآلشكالمالية    الدركو  أشلا   ،هامالش
تقوم  عند ا ال سرررتوى اسصررردال.   عندتدرررنيفات  عدررردل السرررندات اش حال عدخ تواك تدرررنيفات  سرررتوى  سرررتخدخا.  وديا

 .ندلدز فند بولزالتاأش  ايتش لدىمماث  ال التدنيف، يت  االتخداخ  قياا  وديا  تاحة تدنيفات
صكوك بالقيمة العادلة من خالل الدخل  ودائع وكالة أرصدة لدى البنوك  

 2019 2020 2019 2020 2019 2020  الشامل اآلخر
 ألف دلو  ألف درهم ألف دلو  ألف درهم ألف دلو  ألف درهم التصنيفات
 19,000 19,443 - - 8,475 10,549 3أأأ هلى أأ 

 201,162 253,077 901,269 241,372 205,539 236,045 3هلى أ  1أ 
 98,558 112,686 340,982 40,000 427 4 3هلى ب أأ  1ب أأ 
 177,213 235,208 501 - 22 35,305 3هلى ب  1ب أ 

 - 17,952 - - - - ج أأ هلى ج
 585,695 678,615 1,332,036 281,538 252,468 322,370  89,762 40,249 89,284 166 38,005 40,467 غيك  دنفة

 الداخليةتصنيفات مخاطر االئتمان 
داسرررررمبك لمواودات التمول  اسالررررري ش شصرررررااش الكصررررريد   31ا كض الجدشل أدناه التدرررررنيفات االئتمانية الداشتية ةما اش  

 :لتمجموعة المستحق  ن ال ميء
 موجودات التمويل اإلسالمي   
   2020 2019 
 ألف درهم  درهم ألف      

     التصنيفات
 117,717 235,122   5هلى  1
 828,434 822,476   7هلى  6
 36,207 46,853   10هلى  8

  154,632) (130,657)    خددات هنخفاض القيمة
   973,794 827,726 



 
  

 

  

  

 56  صفحة

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

 
 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 25

 )أ( مخاطر اإلئتمان )يتبع( 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبع(
 )يتبع( تصنيفات مخاطر االئتمان الخارجية

 جودة االئتمان لكل فئة من الموجودات المالية
 اش تالل  التةكلك أدناه:  ستولاتن ج  ن ثيث  االئتمانية المدنفة شالمةاالة ةاالتخداخ  الت ك ات ت  هظ ال تدنيف

 
 2020ديسمبر  31كما في 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
مخصص الخسارة 
 صافي المبلغ اإلئتمانية المتوقعة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم   
      الموجودات

 316,812 (7,624) - - 324,436 النةد ش كاداات النةد
 273,130 (8,408) - - 281,538 شدائر شةالة

 973,794 (130,657) 67,676 82,304 954,471  واودات تمولتية هالي ية
 671,818 (6,797) - - 678,615 هالتثمال اش أشلا   الية

 75,458 (4,801) - - 80,259  واودات اشكى 
 2,319,319 82,304 67,676 (158,287) 2,311,012 
 

 2019ديسمبر  31كما في 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

مخصص الخسارة 
 صافي المبلغ اإلئتمانية المتوقعة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم   
      الموجودات

 248,841 (7,614) - - 256,455 النةد ش كاداات النةد
 1,320,181 (11,855) - - 1,332,036 شدائر شةالة

 827,726 (154,632) 92,329 33,967 856,062  واودات تمولتية هالي ية
 578,534 (7,161) - - 585,695 هالتثمال اش أشلا   الية

 44,717 (3,440) - - 48,157  واودات اشكى 
 3,078,405  33,967   92,329  (184,702) 3,019,999 
 

ة ض  واودات التمول  اسالرررررررررري ش. هم و ه الحكةات وش  ن  تدررررررررررنيف، ةانت ونا  تحوليت اش  2020شيل الررررررررررنة 
ةمبت   3هلى المكحترررة  1 ،  ن المكحترررة دلو   تيوم  27,8: 2019 تيوم دلو  ) 59,8ةمبت   2هلى المكحترررة  1المكحترررة 

  الرررررررررررررررشء:  2019)دلو    تيوم  3,2ةمبت   3هلى المكحترة  2 ،  ن المكحترة دلو   تيوم  7,1:  2019 تيوم دلو  ) 28,4
  .دلو   تيوم  4,2: 2019 تيوم دلو  ) 2,0ةمبت   2هلى المكحتة  3دلو   شالمكحتة 



 
  

 

  

  

 57  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 25

 )أ( مخاطر اإلئتمان )يتبع(

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبع(
 فيما يتش تكةياات  خاطك االئتمام حسر قطاع الدناعة اش تالل  التةكلك:

 
 2020ديسمبر  31كما في 

 موجودات تمويلية وكالةودائع  نقد وأرصدة لدى البنوك  
 في إستثمارات

 أوراق مالية
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم    

        

 328,732 75,301 281,538 322,370  المبالسات المالية
 - 195,700 - -  المةاشالت

 76,294 3,293 - -  النة  شالتخالن شاالتداالت
 - 72,458 - -  الخد ات
 - 160,668 - -  التجالة

 - 301,527 - -  اسالت يكش
 - 102,224 - -  الدحش
 82,350 - - -  الحكو ش

 191,239 193,280 - -  أشكى 
  322,370 281,538 1,104,451 678,615 
 

 2019ديسمبر  31كما في 
 موجودات تمويلية ودائع وكالة نقد وأرصدة لدى البنوك  

 في إستثمارات
 أوراق مالية

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم    
        

 268,768 42,010 1,332,036 252,468  المبالسات المالية
 - 182,493 - -  المةاشالت

 63,417 6,179 - -  النة  شالتخالن شاالتداالت
 - 90,525 - -  الخد ات
 - 62,883 - -  التجالة

 - 303,115 - -  اسالت يكش
 - 120,596    الدحش
122,76 -    الحكو ش  

388,177 174,557 - -  أشكى   
  252,468 1,332,036 358,982  695,585  
 



 
  

 

  

  

 58  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 25
 منخفضة القيمة واستثمارات الدين تمويلية موجودات

ةمواب ا شاود   المجموعةتحدد التش مالية  ال  المواوداتشاالررررررررتثمالات الدين  نخفضررررررررة القيمة اش   يةالتمولت المواوداتتتمث  
دلي   و رررررروعش عتى حدشث حدث شسررررررالة ة د اسعتكاف المبدئش لاصرررررر  شأم حدث الخسررررررالة يبثك عتى التداةات النةداة 

ت  تو ريح تدرنيف شقياا شسرالة االئتمام المتوق ة اش  امكن تةديكوا ةشرك   وثو . التش ةدلة لاصر  المالشالمسرتةبتية الم
 .الموحدة  حول و ه البيانات المالية ت) 2هاضات لق  

 التمويل / المعاد التفاوض بشأنه 
هم التمول  الم اد التفاشض ةشرررأنه وو التمول  ال   تمت هعادة هيكتته ةسررربر تدوول الو رررر المالش لتمةتكض، التش قد ت 

تنرازالت  رادارة ل  تقن لترأشر ورا ةراسعتبرال. ةمجكد هعرادة هيكترة التمولر ، يبةى اش ور ه الفئرة لمردة ال تةر  عن المجموعرة  اي را 
اء اكوم  ك ريـا اش هطال اتفاقية هعادة ال يكتة. تبدأ اتكة االثنش عشرك رر كـا  ن اثنش عشرك رر كا،  ن أا  ش رر الرج  لاد

 تالل  توقير اتفاقية هعادة ال يكتة.
 سياسة الشطب 

ةشررطر الكصرريد المالش أش االالررتثمال  )شأ   خدرردررات  كتبطة ةخسررائك هنخفاض القيمة  عند ا تةكل ام المجموعة  تةوخ 
 ته لإلالتكداد. شلت  تحديد لل  ة د االتنفاد ةااة السب  الج ود الممكنة لتحدي  المبال .اخ وال أش االالتثمالات غيك قاب

 الضمانات والحوافز االئتمانية األخرى 
هطالـا لتخ يف  خاطك االئتمام ةوالرريتة لتحد  ن الت كض لمخاطك االئتمام، عتى  سررتوى المنشررأة،  ن المجموعة  ش رر ت 

أم تقوم امير الوثائق المسرررتخد ة المجموعة  والرررة حيثما ةام لل   ناالررربـا. تضرررمن شيل رررربكة أ ام  ن الضرررمانات المتم
اش   ا يت الضرررمام  تا ة لجمير اخطكاف شتقوم قابتة لتتنفي  قانونيـا اش الوالاات الةضرررائية لات الدرررتة. ةاس رررااة هلى 

 ة ، يت  تمول  ال ةالات بناـء عتى القيمة وو أصرررررر   دعوخ )شاةـا لمبادا الشرررررركلالمجموعة  لل ، هلا ةام التمول  المةدخ  ن 
 . تستند القيمة المةدلة عتى التةيي  الداشتش شتةكلك  ن  قي   ستة .المجموعةالمةدلة  ن قب  



 
  

 

  

  

 59  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 المالية )يتبع(إدارة المخاطر  25
 )أ( مخاطر اإلئتمان )يتبع(

 مخاطر السيولة )ب(  
عتى الوااء ةجمير التاا ات ا التمولتية المجموعة  هم  خاطك السررررررررريولة أش التمول  وش  خاطك الدررررررررر وبات التش قد تواا  ا 

الةدلة عتى تمول  المواودات اش شالرحر اسيداعات التش قد تنشرأ اش المسرتةب  الةكلر. تشرتم  المخاطك عتى  خاطك عدخ  
المناالررررربة ش خاطك عدخ الةدلة عتى تسررررريي  أصررررر   ا ةسررررر ك  ناالرررررر ش رررررمن هطال ز نش  شالم دالت توالل  االالرررررتحةاقات

  ناالر ب دف االتيفاء المتطتبات التمولتية.
 إدارة مخاطر السيولة

تسررراعد تت  السرررياالرررة اش ت الا  كشنة التمول  شالحد تةوخ اسدالة ةمكاقبة توالل  االالرررتحةا  لضرررمام توايك السررريولة القافية.  
 ن االعتماد عتى  درررررررررردل تمول  شاحد. ت تبك لجنة المواودات شالمطتوبات  سرررررررررربشلة عن  كاا ة شاعتماد السررررررررررياالررررررررررات 

 شاساكاءات الخاصة ةالسيولة. 

 إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية: تواريخ
ا كس الجردشل الترالش توالل  اسالررررررررررررررتحةرا  الت راقردارة لتمواودات شالمطتوبرات التش ت  تحرديردورا عتى أالرررررررررررررراا الفتكة المتبقيرة 

وو  شررررررررال هليه  ن يالررررررررتحةا  ةما اش تالل  بيام المكةا المالش. شال تأش  ة ين االعتبال توالل  االالررررررررتحةا  الف تية ةما ل
 شتواك الدناديق السائتة. االحتفاظ ةالودائر لدى الشكةة شيل الج 

 
 هم توالل  االتحةا  المواودات المالية )اسامالش  شالمطتوبات وش ةما يتش:

 
   ال تخضع ألرباح  تخضع ألرباح          2020ديسمبر   31كما في 

 --------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------    

حتى ثالثة 
 أشهر 

من ثالثة  
  اشهر

 أكثر من سنة  إلى سنة 
حتى ثالثة 

 أشهر 
من ثالثة أشهر  

 إلى سنة 
إستحقاق غير  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   المجموع  محددة 
 324,436 -  -  47,487 -  -  276,949 النةد ش كاداات النةد         الموجودات 
 281,538 -  -  -  -  116,538 165,000 شدائر شةالة

 1,104,451 -  -  -  1,094,379 4,476 5,596  واودات تمولتية هالي ية
 1,061,068 382,454 -  -  488,374 79,855 110,385 هالتثمالات اش أشلا   الية

  80,259 -  80,259 -  -  -  -   واودات أشكى 
557,930 200,869 1,582,753 47,487 80,259 382,454 2,851,752         

        المطلوبات 
 1,316,227 -  -  1,316,227 -  -  -  شدائر وا شية  ةاب  شطاةات الضمام

 323,489 -  -  51,304 38 137,427 134,720 حساةات ششدائر ال ميء 
 321,137 -  145 320,992 -  -  -   طتوبات أشكى 

 134,720 137,427 38 1,688,523 145  - 1,960,853 
        

        التدفق النقدي غير المخصوم للمطلوبات *
 381,450 -  -  51,304 41 193,775 136,330 حساةات ششدائر ال ميء 

        
* التداةات النةداة غيك المخدو ة لتمطتوبات ةاالتثناء حساةات ششدائر ال ميء )المو حة أعيه ةشك   نفد   وش نفس 

 تالل  هالتحةاق ا.



 
  

 

  

  

 60  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 المالية )يتبع(إدارة المخاطر  25

 )ب( مخاطر السيولة )يتبع(

 إدارة مخاطر السيولة )يتبع(
   ال تخضع ألرباح  تخضع ألرباح          2019ديسمبر   31كما في 

 --------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------    

حتى ثالثة 
 أشهر 

من ثالثة  
  اشهر

 أكثر من سنة  إلى سنة 
حتى ثالثة 

 أشهر 
من ثالثة أشهر  

 إلى سنة 
إستحقاق غير  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   المجموع  محددة 
 256,455    -     -   56,521     -     -   199,934  النةد ش كاداات النةد         الموجودات 
 1,332,036    -     -     -     -   785,339   546,697  شدائر شةالة

 982,358    -     -     -   941,938   22,483   17,937  هالي ية واودات تمولتية 
 955,117  369,423     -     -   542,627   43,067     -  هالتثمالات اش أشلا   الية

  48,157    -  48,157    -     -     -     -   واودات أشكى 
 764,568   850,889   1,484,565   56,521  48,157  369,423   3,574,123         

        المطلوبات 
 2,372,472    -     -  2,372,472 - - - شدائر وا شية  ةاب  شطاةات الضمام

 110,380 - - 32,269 31,421 46,035 655 حساةات ششدائر ال ميء 
 364,785    -  105 364,680 -    -  -  طتوبات أشكى 

 655 46,035 31,421 2,769,421 105 - 2,847,637 
        

        التدفق النقدي غير المخصوم للمطلوبات *
 126,357 - - 32,269 36,144 56,675 1,269 حساةات ششدائر ال ميء 

        

 المدفوعات التعاقدية غير المخصومة  تحليل المطلوبات المالية وفقاً إللتزامات
حيث أم   2019ش  2020داسمبك  31امث  الجدشل أعيه أاـضا تالل  االتحةا  االلتاا ات المالية لتمجموعة ةما اش 

 التاا ات المداوعات الت اقداة غيك المخدو ة تساش  قيمت ا ال ادلة، ةاالتثناء شدائر الوةالة  من المطتوبات اخشكى.
 

  المجموعة المداوعات التش تخضر سر ال ةالدار ةما لو أم اسر ال ت  تةدامه  باركة. شعتى الكغ   ن لل ، تتوقر    يت    ا تة
فيه هاكاء المداوعات، ةاس ااة    المجموعةأم ااءـا ةبيكـا  ن ال ميء لن اطالر ةالدار  باركـة عند أقكب تالل  قد يتطتر  ن  

 اسحتفاظ ةالودائر. الج اش  المجموعةلنةداة المتوق ة بناـء عتى شبكة ل ل  اعم الجدشل ال ا كس التداةات ا

 مخاطر السوق )ج( 
هم  خاطك السو  وش  خاطك تأثيك الحكةة اش عوا    خاطك السو ، عتى البي  المثال،   دالت الكبح ش  دالت تحول  

 أش قيمة أدشات ا المالية.  المجموعة ال ميت اخانبية شتوزلر االئتمام شأال ال اسالتثمالات اش حةو  المتقية عتى دش  

 إدارة مخاطر السوق 
لمخاطك السو  بين المحاال االالتثماللة لتمتااكة شلقيك المتااكة. يت  هدلاج ةااة اخدشات   ةفد  ت ك  االمجموعة تةوخ 

المالية لتمتااكة ةالقيمة ال ادلة، شلت  هدلاج التقييكات اش القيمة ال ادلة  باركـة اش الكبح أش الخسالة. تت  هدالة الت كض  
 ل تيا االتجاةة لركشف السو  المتقيكة. لمخاطك السو  شاةـا لتحدشد المو وعة  ن قب  اسدالة ا



 
  

 

  

  

 61  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 25

 )ج( مخاطر السوق )يتبع(

 مخاطر أسعار الربح
تنشأ  خاطك   دل الكبح  ن اخدشات المالية التش تحم  لبـحا شت كس ه كانية تأثيك التقييكات اش   دالت الكبح التـبا عتى 

لتتةتبات غيك المتوق ة اش المجموعة هم عدخ تطابق هعادة التس يك ا كض قيمة اخدشات المالية شاسيكادات لات الدتة. 
  الم نية. هيكادات الكبح أش القيمة االقتداداة

لمخاطك أال ال الكبح  المجموعة  خاطك   دل الكبح  ن شيل  كاقبة عدخ تطابق   دل الكبح. ال تت كض المجموعة تديك 
أال ال الكبح ال اداة، حيث أم امير  تةتبات  نتيجة ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الدش  الشا   اآلشك)ةاالتثناء أدشات الدين 
 ال تحم  لبح.وش ه ا ةأال ال ثابتة أش   ال ثابتة شأم المطتوباتةأالوش  واودات ا المدلة لتكبح 

 
ال تت كض المجموعة حيث أم  : ال رشء .2019تأثيك عتى الكبح أش الخسالة ) ٪1اليكوم خ  تقييك اش الس ك بنسبة 

شتوالل  هعادة التس يك الت اقداة التقوم  ماثتة، شبالتالش، اعم عدخ تطابق  خ  أداة ةأال ال  تقيكة، اعم توالل  اسالتحةا 
 )ب .  25  دل الكبح وو  ماث  ل دخ تطابق توالل  اسالتحةا  ةما وو  بين اش هاضات لق   

 مخاطر العمالت األجنبية)د( 
 أ  ت ا يت اووكلة ةال ميت اخانبية.المجموعة  ليس لدى 

 األسهممخاطر أسعار )ه( 
شقالتثمالات اش تنشأ  خاطك أال ال اخال    ن التقيكات اش قيمة اسالتثمالات ةالقيمة ال ادلة  ن شيل الكبح أش الخسالة 

ألف   3,718٪ تأثيك عتى الكبح اش الخسالة ةمبت  1اليكوم لتتقييك اش الس ك بنسبة  .أال    ن شيل الدش  الشا   اآلشك
  107: 2019ألف دلو  ) 107ألف دلو   شاليكوم ونا  تأثيك عتى الدش  الشا   اآلشك ةمبت   3,588: 2019دلو  )

   ألف دلو  .

 المخاطر التشغيلية)و( 
المجموعة هم المخاطك التشرررررررررقيتية وش  خاطك الخسرررررررررالة المبارررررررررركة أش غيك المبارررررررررركة نتيجة ل دة أالرررررررررباب تت تق ة متيات 

شالموظفين شالتقنولوايرا شالبنيرة التحتيرة شالمخراطك  ن عوا ر  شرالايرة أشكى شيف المخراطك االئتمرانيرة ش خراطك السررررررررررررررو  
تبات الةانونية شالتشرركلعية ش  اييك السررتو  المةبولة ةشررك  عاخ. تنشررأ ش خاطك السرريولة  ث  تت  المخاطك الناتجة عن المتط

 شتواا  ا امير أقساخ اخعمال.المجموعة المخاطك التشقيتية  ن امير عمتيات 
 

تةر المسرررررررربشلية الكئيسررررررررية المت تةة ةالمخاطك التشررررررررقيتية عتى عاتق  جتس اسدالة، ش ر لل  اةد اوض  جتس اسدالة و ه 
المسررررررررررررربشلية هلى لجنة المخاطك شاال تثال التاة ة لمجتس اسدالة، بدع   ن لجنة هدالة المخاطك شاال تثال شلئيس المخاطك، 

ضرررررررررمن عمتية هدالة المخاطك التشرررررررررقيتية تحديد المخاطك شتةييم ا شقياالررررررررر ا  اش هطال المخاطك أعيه. تت  و رررررررررح  كما وو
 شتطولك شتنفي  الضواةط لتخ يف أش تةتي  اآلثال المحتمتة ةسبر اش  و ه الضواةط.

 
الررياالررات شقاكاءات شعمتيات ش ررواةط قياالررية  ن أا  تحديد شقدالة المخاطك التشررقيتية ةشررك   ناالررر. المجموعة  ش رر ت 

  عتى البي  المثال ال الحدك: لتمجموعةالكئيسية ل متية هدالة المخاطك التشقيتية تشم  السمات 



 
  

 

  

  

 62  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 25

 )و( المخاطر التشغيلية )يتبع(
 المناالر اش الم اخ، ةما اش لل  االعتماد المستة  لتم ا يت؛الفد    •
 تسولة ش كاقبة الم ا يت؛ •
 االلتااخ ةالمتطتبات النرا ية شالةانونية اخشكى؛ •
 توثيق أالس الكقاةة شاساكاءات؛ •
 التةيي  الدشل  لتمخاطك التشقيتية، شةفااة الكقاةة شاساكاءات لمواا ة المخاطك المحددة؛ •
 اسبيغ عن حاالت اسصاةة شقاكاءات اسدالة؛ •
 الياالة هدالة  خاطك اسبيغ عن المخالفات شالقش  •
 اسبيغ عن الخسائك التشقيتية شاساكاءات ال ياية المةتكحة؛ •
 تطولك شطط الطوالا؛ •
 التدللر شالتطولك الم نش؛ •
 الم اييك اخشيقية ش  اييك ال م ؛ •
  أ ين حيثما ةام لل   ناالبـا.الحد  ن المخاطك، ةما اش لل  الت •

 ن شيل المكاا ات الدشللة التش يت  هاكائ ا  ن قب  قسرررررررررررر  التدقيق الداشتش شلت  تةدا  المجموعة  يت  دع  االلتااخ ةم اييك 
ا  ن قب  قسرررر  اال تثال شلت  اسبيغ عن  النتائج هلى لجنة التدقيق شاسدالة ال تيا لتشرررركةة. يت  هاكاء المكاا ات الدشللة أاضررررـ

 ة ة لمجتس اسدالة شاسدالة ال تيا.التا شاسالتثمالأ  شكشقات أش عدخ ا تثال هلى لجنة المخاطك 

 قياس القيمة العادلة )ز( 
عتى أالررررراا القيمة ال ادلة لادشات المالية لإلالرررررثمالات ال ةاللة شاسالرررررتثمالات المتاحة   لتمجموعةيت  هعداد البيانات المالية  

وبات المالية اخشكى تتت  التش ال يتواك قياا قيمت ا ال ادلة ةشرررررررررررك   تحوظ. يت  هدلاج المواودات شالمط لتبير، ةعالرررررررررررتثناء
 ةالتقتفة المطفأة أش التقتفة التاللخية.

 
داسررررررررررررررمبك  31ال تختتف ةشرررررررررررررركر  اووك  عن القيمرة المردلارة ةمرا اش المجموعرة  هم القيمرة ال رادلرة لمواودات ش طتوبرات 

2020 . 
 

لق  ائة  ن ائات المواودات شالمطتوبات المالية شالقي  المدلاة الخاصررررة ةك   ن ا المجموعة  التالش تدررررنيف   يبين الجدشل
 :2019داسمبك  31ش  2020داسمبك  31كما اش 

  
القيمة العادلة من خالل  

 الربح او الخسارة 
القيمة العادلة من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر
 التكلفة  
 المطفأة

 القيمة
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   المدرجة

     2020ديسمبر  31في 
 324,436 324,436 - - النةد ش كاداات النةد 

 281,538 281,538 - - شداع شةالة 
 1,104,451 1,104,451 - -  واودات تمولتية هالي ية 
 1,061,068 6,575 682,714 371,779 هالتثمالات اش أشلا   الية 

 80,259 80,259 - -  واودات أشكى 
 371,779 682,714 1,797,259 2,851,752      

     المطلوبات
 1,316,227 1,316,227 - - شدائر وا شية  ةاب  شطاةات الضمام

 323,489 323,489   حساةات ششدائر ال ميء 
  321,137 321,137 - -  طتوبات أشكى 

- - 1,960,853 1,960,853 



 
  

 

  

  

 63  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 25

 )ز( قياس القيمة العادلة )يتبع(  
 

القيمة العادلة من خالل  
 الربح او الخسارة 

خالل  القيمة العادلة من 
 الدخل الشامل اآلخر

 التكلفة  
 المطفأة

 القيمة
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   المدرجة

     2019ديسمبر  31في 
 256,455 256,455 - - النةد ش كاداات النةد 

 1,332,036 1,332,036 - - شداع شةالة 
 982,358 982,358 - -  واودات تمولتية هالي ية 
 955,117 8,865 587,499 358,753 هالتثمالات اش أشلا   الية 

 48,157 48,157 - -  واودات أشكى 
 358,753 587,499 2,627,871 3,574,123      

     المطلوبات
 2,372,472 2,372,472 - - شدائر وا شية  ةاب  شطاةات الضمام

 110,380 110,380   حساةات ششدائر ال ميء 
  364,785 364,785 - -  طتوبات أشكى 

- - 2,847,637 2,847,637 

 تسلسل القيمة العادلة
ةاالررررررتخداخ التسررررررتسرررررر  التالش لتحديد شاالادررررررات عن القيمة ال ادلة لتمواودات شالمطتوبات المالية  ن شيل   المجموعةتةوخ 

 أالتوب التةيي :

 المستوى األول  –األسعار المدرجة في السوق 
دشات تميحرة اش الررو  نشررطة. يت  تةيي  و ه اخل  قابتةيت  تدررنيف اخدشات المالية  ررمن المسررتوى اخشل هلا ةانت قيم ا 

ةالكاوع هلى اخالر ال المدلاة غيك الم دلة لتمواودات أش المطتوبات المماثتة اش اخالروا  النشرطة التش تتواك اي ا اخالر ال 
 اش السو .  تت المدلاة ةشكٍ   بارك شتقوم  ستخد ة اش   ا يت ا تية ش نترمة 

 المستوى الثاني  –أساليب التقييم باستخدام المعطيات القابلة للمالحظة 
لةد ت  تةيي  اخدشات المالية المدنفة  من المستوى الثانش ةاالتخداخ النمالج التش تقوم   طيات ا اخالاالية قابتة لتميحرة 

 اش الو  نشطة.  

 المستوى الثالث   –حظة أساليب التقييم باستخدام المعطيات الهامة غير القابلة للمال
يت  تدرررنيف اخدشات المالية  رررمن المسرررتوى الثالث هلا تضرررّمن التةيي    طيات وا ة ال تسرررتند هلى بيانات قابتة لتميحرة 
اش السرررررررررو  )  طيات غيك قابتة لتميحرة . ت تبك الم طيات قابتة لتميحرة هلا ةام  ن الممكن  يحرت ا  بارررررررررركة  ن 

 تت  اش الو  نشطة.  شيل الم ا يت التش
 

شعتى شاه ال موخ، يت  تحديد المسررتولات المختتفة لتم طيات غيك الةابتة لتميحرة هالررتنادـا هلى الم طيات الةابتة لتميحرة 
 المشاب ة ل ا  ن حيث طبي ت ا أش هالتنادـا هلى الميحرات التاللخية أش اخالالير التحتيتية اخشكى.  



 
  

 

  

  

 64  صفحة

 الموحدةت تتعلق بالبيانات المالية إيضاحا
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 25

 )ز( قياس القيمة العادلة )يتبع( 

 المستوى الثالث )يتبع( –أساليب التقييم باستخدام المعطيات الهامة غير القابلة للمالحظة 
هم و ا المستوى اشم  اش المةاخ اخشل أدشات حةو  المتقية الخاصة. هم القيمة المدلاة ل  ه اسالتثمالات وش عتى أالاا 

 أحدث تةييمات تمت  ن قب   قيمين  ستةتين.
 

  نيين  يت  هدلاج اسالرررررتثمالات ال ةاللة المدرررررنفة  رررررمن المسرررررتوى الثالث ةالقيمة ال ادلة، التش ت  تحديدوا  ن قب   قيمين 
  ستةتين. تشم   ن جيات التةيي  المحددة  ن قب   قيمين شالايين طكلةة لالمتة الدش  شطكلةة المةالنة.

 
ةموار طكلةة لالرررررررررمتة الدش ، يت  لالرررررررررمتة اسيكادات المسرررررررررتحةة ةموار عةود اساجال الحالية شالمتوق ة شتداةات اساجال 

 السو  االالتثمال  اش توالل  التةيي .المستةبتية المتوق ة ةم دالت  ناالبة ت كس أش اع 
 

تسررررررررررتخدخ طكلةة التةيي  المةالم دلي  الم ا يت أش أالرررررررررر ال الشرررررررررركاء الحالية لممتتقات  ماثتة اش  نطةة قكلبة ش، هلا ةام 
  ناالبـا، تطبيق الت دييت عتى ألقاخ المبي ات بناـء عتى أةحاث السو ، المناقشات  ر شةيء  ستةتين.

 
 ةديكات هلى ة ض االاتكا ات، التش تخضر ل دخ التأكد شقد تختتف ةشك  اووك  عن النتائج الف تية.تستند و ه الت

 
التش ت  قياالررر ا ةالقيمة ال ادلة أش مواودات شالمطتوبات تل  المجموعةيبين الجدشل أدناه التسرررتسررر  ال ك ش المسرررتخدخ  ن قب   

 :التش ت  اسادات عن   تو ات القيمة ال ادلة ل ا
 

     2020ديسمبر  31
 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     الموجودات
 1,054,493 280,716 - 773,777 اش أشلا   الية هالتثمالات

 208,192 208,192 - - هالتثمالات عةاللة
 773,777 - 488,908 1,262,685 
     

 
     2019ديسمبر  31
 المجموع المستوى الثالث المستوى الثانش المستوى اخشل 
 ألف دلو  ألف دلو  ألف دلو  ألف دلو  

     الموجودات
583665, هالتثمالات اش أشلا   الية  - 280,669 252,946  

000,222 - - هالتثمالات عةاللة  000,222  
 ,583665  - 669,502  252,168,1  
     

 
 : ال رشء . 2019، ل  اكن ونا  أاة تحوليت بين المستولات )2020داسمبك  31شيل السنة المنت ية اش 



 
  

 

  

  

 65  صفحة

 الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 25

 )ز( قياس القيمة العادلة )يتبع( 

 المستوى الثالث )يتبع( –أساليب التقييم باستخدام المعطيات الهامة غير القابلة للمالحظة 
 التش ت  قياال ا شاةـا لتتستس  ال ك ش لتمستوى الثالث وش ةما يتش: اش أشلا   اليةالتثمالات اسهم الحكةة اش 

 
 2020 2019 
 ألف دلو   ألف درهم 
   

 297,516 280,669 ينايك 1اش 
   10,000) 170 )هعادة تدنيف /  شتكلات

   7,000) - ت دييت القيمة ال ادلة 
    153 (123) ت دييت اشكى 

   
    280,669 280,716 داسمبك 31اش 
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 :الوطنشغيك المسيطكة لبن  السودام  حةو  المتقيةتفاصي   التالشيو ح الجدشل 
 

بلد التأسيس وبلد 
 العمل الرئيسي

نسبة حقوق الملكية وحقوق التصويت 
غير  حقوق الملكية المملوكة من قبل

 المسيطرة
 ةالدخل / )الخسارة( الشامل مجموع

متراكمةالمسيطرة الغير  حقوق الملكية غير المسيطرةالملكية لحقوق  الموزعة  
 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 ألف دلو  ألف درهم ألف دلو  ألف درهم   
       

% 76,6 ام وللة السودام  76,6٪  (81) 1,013 39,088 39,215 



 
  

 

  

  

 66  صفحة

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 المسيطرة )يتبع(حقوق الملكية غير  26
 

التاةر لتمجموعة شال   لداه حدررررررررررررص اووكلة غيك  الوطنشهم الم تو ات المالية المتخدررررررررررررة فيما يت تق ببن  السررررررررررررودام  
  سيطكة  بينة أدناه. تمث  الم تو ات المالية المتخدة أدناه المبال  قب  الح شاات داش  المجموعة.

 ألف درهم ألف درهم  2019 2020  
   

 166,244 133,780 المواودات
    (99,300) (69,431) المطتوبات

   
 64,349 66,944    
   

 10,568 49,884 هبكادات
 (15,346) (16,601)  داللف

    9,101 (33,628) )الخسالة / الدش  الشا   اآلشك
   

    4,323 (345)  جموع )الخسالة / الدش  الشا   لتسنة
   

 1,943 (264)  جموع )الخسالة  الدش  الشا   ال ائد لتمالقين
    2,380 (81)   جموع )الخسالة  الدش  الشا   ال ائد لحةو  المتقية غيك المسيطكة

   
 4,323 (345)  جموع )الخسالة / الدش  الشا   لتسنة

   
   
   

 - - المسيطكةتوزل ات ألبات  داوعة هلى حةو  المتقية غيك 
   
   

 10,413 12,185 صااش النةد الداش   ن اخنشطة التشقيتية
 (38,359) (10,942) صااش النةد الخالج  ن اخنشطة اسالتثماللة

    32,180 54,263 صااش النةد الداش   ن اخنشطة التمولتية
   

    4,234 55,506 داسمبك 31اش 
   



 
  

 

  

  

 67  صفحة

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 النةداة التش ت  هالتب ادوا  ن بيام التداةات النةداة:غيك فيما يتش الم ا تة 
 2020 2019 
 ألف دلو   ألف درهم 

 تسولة أص  التمول  اسالي ش  ةاب  اسالتحوال عتى االتثمال 
 عةال   

 
5,661 -    
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 .2021 الا  8اسدالة بتالل   جتس  ن قب   الموحدةت  اعتماد شقاازة هصدال البيانات المالية 
 


