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٢  
  

  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعضو في منظمة كي بي إم جي العالمية للشركات 
  األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد، شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. جميع الحقوق محفوظة.

 تد مسجلة وُمرخصة بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.كي بي إم جي لوار جلف ليم

  
  
  
  
  

  
  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد 

  ٢، نيشن تاور ١٩الطابق  
  ٧٦١٣كورنيش أبوظبي، ص.ب: 

   أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
 www.kpmg.com/ae+، ٩٧١) ٢( ٤٠١٤٨٠٠هاتف: 

  

  
  

المالية  البياناتحول مراجعة  تقرير مدققي الحسابات المستقلين
  المرحلية الموجزة الموحدة 

  
  ش.م.ع  بنك أبوظبي األول السادة مساهمي 

  
  

  مقدمة 
  

لبنك  ٢٠٢٢  يونيو ٣٠ لـالمرفقة  الموحدة المرحلية الموجزة المالية البياناتلقد قمنا بمراجعة 
، التي  مجموعة")ال "بوالتي يشار إليها مجتمعة وشركاته التابعة ( ")البنك(" ش.م.ع  أبوظبي األول

  تتألف من: 
  
 ؛ ٢٠٢٢  يونيو ٣٠كما في  الموحد  بيان المركز المالي المرحلي الموجز  

  
 في  المنتهية   والستة أشهر الثالثة أشهر لفترة الموحد  بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز

 ؛ ٢٠٢٢ يونيو ٣٠
  

  ٣٠في المنتهية   والستة أشهر الثالثة أشهر لفترة الموحد المرحلي الموجز  الدخل الشاملبيان  
  ؛ ٢٠٢٢ يونيو

  
  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةفترة ل الموحد  ملكية المرحلي الموجزالبيان التغيرات في حقوق  

  ؛٢٠٢٢ يونيو
  

 ؛ ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةفترة ل الموحد  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
  و 
  

  الموحدة المرحلية الموجزة المالية البياناتإيضاحات حول .  
  

وفقاً للمعيار   الموحدة المالية المرحلية الموجزة البياناتعن إعداد وعرض هذه  ةإن اإلدارة مسؤول
. تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا  ‘التقارير المالية المرحلية’، ٣٤المحاسبي الدولي رقم 

  بناًء على أعمال المراجعة التي قمنا بها.  الموحدة المالية المرحلية الموجزة البياناتحول هذه 
  

   



  ش.م.ع بنك أبوظبي األول
  حول مراجعة  المستقلين الحسابات مدققي تقرير

  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 ٢٠٢٢  يونيو ٣٠

٣  

  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعضو في منظمة كي بي إم جي العالمية للشركات 
  األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد، شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. جميع الحقوق محفوظة.

 تد مسجلة وُمرخصة بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.كي بي إم جي لوار جلف ليم

  نطاق أعمال المراجعة

، "مراجعة  ٢٤١٠لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم 
مستقل للمنشأة". تنطوي أعمال مراجعة  الحسابات الالمعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق 

على استفسارات، بصورة رئيسية من األشخاص  الموجزة الموحدة المالية المرحلية  البيانات
عن األمور المالية والمحاسبية، والقيام بإجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة  المسؤولين 

أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم القيام به وفقاً للمعايير  
الدولية للتدقيق وبالتالي، فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول على تأكيدات تجعلنا على دراية  

ور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خالل التدقيق. وبالتالي، فإننا ال نبدي رأياً  بكافة األم
  تدقيقياً. 

 االستنتاج 

المرحلية الموجزة  المالية البيانات بناًء على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن 
لم يتم إعدادها، من كافة النواحي المادية، وفقاً للمعيار   ٢٠٢٢ يونيو ٣٠ لـالمرفقة الموحدة 

  . ‘التقارير المالية المرحلية’ ٣٤المحاسبي الدولي رقم 

  بي إم جي لوار جلف ليمتد  كى

  ريشارد أكالند 
  ١٠١٥رقم التسجيل: 

  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
۲۷ یولیو ۲۰۲۲   التاريخ:





   
 

٥ 

 بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد  
 لفترة المنتھیة (غیر مدققة) ل
 

 فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  فترة الستة أشھر المنتھیة في   
 یونیو  ۳۰ یونیو  ۳۰  

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح 
 ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  ألف درھم  
      

 ۳٫۸۹۱٫۲٤۱ ٥٫۱٦۹٫۱۱٦ ۷٫۷۸۷٫۳۷۰ ۹٫٤۲۸٫٥۸٤  إیرادات الفوائد
 ) ۱٫۳۱٦٫٤۰۱( ) ۲٫۰۳۸٫۹۳۲( ) ۲٫۷٥۹٫٦۱٥( ) ۳٫٤۳٤٫۹٦٦(  مصروفات الفوائد

   ----------------------------  ----------------------------  __________  __________ 
 ۲٫٥۷٤٫۸٤۰ ۳٫۱۳۰٫۱۸٤ ٥٫۰۲۷٫۷٥٥ ٥٫۹۹۳٫٦۱۸  صافي إیرادات الفوائد 

      
 ٤٦۲٫۸٦٤ ٥۸۹٫۳٤٤ ۹۱٤٫۸۸۷ ۱٫۰۸۰٫٤۷٦  اإلسالمیة  إیرادات التمویل اإلسالمي  والمنتجات االستثماریة

 ) ۲۳٥٫۳٤۹( ) ۳۲۹٫٥٤۸( ) ٤٦۰٫۹۷۰( ) ٥٤۹٫۳٦٦(  توزیعات من الودائع اإلسالمیة 
   ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ---------------------------- 

  صافي إیرادات التمویل اإلسالمي  والمنتجات االستثماریة
 ۲۲۷٫٥۱٥ ۲٥۹٫۷۹٦ ٤٥۳٫۹۱۷ ٥۳۱٫۱۱۰  اإلسالمیة 

      
إجمالي صافي إیرادات الفوائد وإیرادات التمویل اإلسالمي  

 ۲٫۸۰۲٫۳٥٥ ۳٫۳۸۹٫۹۸۰ ٥٫٤۸۱٫٦۷۲ ٦٫٥۲٤٫۷۲۸  اإلسالمیة والمنتجات االستثماریة
      

 ۱٫۲۰٦٫۷٤٦ ۱٫۰۲۸٫۱٥۹ ۲٫۲۹۳٫۰٥۰ ۲٫۱۰۸٫٦٦۸  إیرادات الرسوم والعموالت 
 ) ٤۳۷٫۹۳۷( ) ۳۲۸٫۷۷٤( ) ۸٦۱٫٤۲۳( ) ٦۳۳٫۹۰۹(  مصروفات الرسوم والعموالت 

   ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ---------------------------- 
 ۷٦۸٫۸۰۹ ٦۹۹٫۳۸٥ ۱٫٤۳۱٫٦۲۷ ۱٫٤۷٤٫۷٥۹  صافي إیرادات الرسوم والعموالت

      
 ۲۱٥٫۷۸٥ ۱۸۹٫۹۰۲ ٥۳٤٫٦۰۷ ۲۳٫۱۸۰ ۱۹ ةاألجنبی صرف العمالتصافي أرباح 

 ۱٫٤۰۱٫۸۳٥ ٦۳۷٫۸۸٥ ۱٫۷٥۹٫۸۹٤ ۱٫۲٦۹٫٦۸٤ ۲۰ صافي أرباح االستثمارات والمشتقات 
 ۳٫۹٦۱ ٥۹٫۸۹۹ ۳٦۷٫۱٤۸ ۱٤۲٫۸٥۹ ۲۱ إیرادات تشغیلیة أخرى 

   ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ---------------------------- 
 ٥٫۱۹۲٫۷٤٥ ٤٫۹۷۷٫۰٥۱ ۹٫٥۷٤٫۹٤۸ ۹٫٤۳٥٫۲۱۰  اإلیرادات التشغیلیة 

      
األرباح من استبعاد حصة في شركة تابعة وأرباح القیمة العادلة  

 -  ۲۸۸٫۲۸۰ -  ۳٫۰۹۳٫۷۰۳ ۲۲ من الحصة المحتفظ بھا 
   ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------ 

إجمالي اإلیرادات بما في ذلك األرباح من استبعاد حصة في 
 ٥٫۱۹۲٫۷٤٥ ٥٫۲٦٥٫۳۳۱ ۹٫٥۷٤٫۹٤۸ ۱۲٫٥۲۸٫۹۱۳  شركة تابعة وأرباح القیمة العادلة من الحصة المحتفظ بھا 

      
 ) ۱٫٤٥۱٫۱٥۰( ) ۱٫٦۰۲٫۸٦٦( ) ۲٫۷۷۰٫۱۸٤( ) ۳٫۱۲٤٫۲۲۷( ۲۳ مصروفات عمومیة وإداریة ومصروفات تشغیلیة أخرى  
   ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------ 

      األرباح قبل صافي 
 ۳٫۷٤۱٫٥۹٥ ۳٫٦٦۲٫٤٦٥ ٦٫۸۰٤٫۷٦٤ ۹٫٤۰٤٫٦۸٦  مخصص انخفاض القیمة والضریبة    
      

 ) ٦۷٦٫۹۰۷( ) ٥۸۱٫۷٥٦( ) ۱٫۱٤۷٫۱۸۹( ) ۱٫۰۳۹٫۱٥٦( ۲٤ صافي مخصص انخفاض القیمة 
   ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------ 

 ۳٫۰٦٤٫٦۸۸ ۳٫۰۸۰٫۷۰۹ ٥٫٦٥۷٫٥۷٥ ۸٫۳٦٥٫٥۳۰  األرباح قبل الضریبة 
      

 ) ۱۸٥٫۳۹٦( ) ۱۷۲٫۸٤۳( ) ۲۹۹٫۰٥۱( ) ۳۳٤٫٤۰٥(  مصروفات ضریبة الدخل  
   ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ---------------------------- 

 ۲٫۸۷۹٫۲۹۲ ۲٫۹۰۷٫۸٦٦ ٥٫۳٥۸٫٥۲٤ ۸٫۰۳۱٫۱۲٥  أرباح الفترة
   ============  ============  ============  ============ 
      

      منسوبة إلى:األرباح 
 ۲٫۸۷۸٫۱۹۱ ۲٫۹۰٥٫۷٦۸ ٥٫۳٥۳٫۸۱۸ ۸٫۰۲٦٫۰۳۱  مساھمي البنك

 ۱٫۱۰۱ ۲٫۰۹۸ ٤٫۷۰٦ ٥٫۰۹٤  الحصص غیر المسیطرة 
   ----------------------------  ----------------------------  _________  _________ 
  ۸٫۰۳۱٫۱۲٥٫ ٥۳٥۸٫٥۲٤ ۲٫۹۰۷٫۸٦٦ ۲٫۸۷۹٫۲۹۲ 
   ============  ============  ============  ============ 
      

 ۰ .٦۲ ۰ .۲٦ ۰ .٤۷ ۰ .۷۱ ۲٥ ربحیة السھم األساسیة (بالدرھم) 
   =====  =====  =====  ===== 

 ۰ .٦۲ ۰ .۲٦ ۰ .٤۷ ۰ .۷۱ ۲٥ ة (بالدرھم)فربحیة السھم المخف
   =====  =====  =====  ===== 
 

 . ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة اً جزء ۳۳إلى  ۱تشكل اإلیضاحات من 
 .۳و  ۲إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتین 

  



   
 

٦ 

 بیان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد  
 لفترة المنتھیة (غیر مدققة) ل
 

 فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  فترة الستة أشھر المنتھیة في   
 یونیو ۳۰ یونیو ۳۰  

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
      

 ۲٫۸۷۹٫۲۹۲ ۲٫۹۰۷٫۸٦٦ ٥٫۳٥۸٫٥۲٤ ۸٫۰۳۱٫۱۲٥  أرباح الفترة 
      

            الشامل اآلخر الدخل 
تم إعادة تصنیفھا الحقاً في األرباح أو  تبنود تم أو قد 
      الخسائر  

      
عند تحویل العملیات   فروق صرف العمالت األجنبیة

 (۳۲٫۳۲٦)  (۱۲٤٫۷۸۸)  ) ۷۱٥٫۲۰۱( (٤٤٦٫۳۱۰)   األجنبیة 
  الفترة  خالل القیمة العادلة  صافي التغیر في احتیاطي

 ۲۳۰٫۰۷٦ ) ۲٫۲۹۰٫۱۹۳( ۲۹۰٫۷۸۰ ) ۳٫٥٤۲٫۸۹٥(  خسائر االئتمان المتوقعة) (بما في ذلك 
      

      تم إعادة تصنیفھا الحقاً في األرباح أو الخسائر  تبنود لن 
      

صافي التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات في أدوات  
العادلة من خالل اإلیرادات  الملكیة المصنفة بالقیمة 

 الشاملة األخرى 
 

٤۲٫۰٥٥ ۷۲٫۸٤٤٫٥( ٥٥۹۹ ( ٦٫۸٥۰ 
 ) ۱۸۰( ۱٫۸۷٤ ) ٤۲۹( ٤٫۹۷۲  إعادة قیاس التزامات المكافآت المحددة  

 - - - ٥٫۷٥۰  تعدیالت أخرى 
   ----------------- ---- -------  --------------------------  ---------------- ---- --------  ------------------------ 

 ۲۰٤٫٤۲۰ ) ۲٫٤٥۷٫۷۰٦( ) ۳٥۱٫۹۹٥( ) ۳٫۹۳٦٫٤۲۸(  الشاملة األخرى للفترة   األرباح  /الخسائر
   ------------- ---- -----------  --------------------------  ------------- --- -----------  ------------------------ 
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 المرحلي الموجز الموحدبیان التغیرات في حقوق الملكیة 
 (غیر مدققة)  المنتھیةأشھر  الستة لفترة 

 
 

 أسھم خزینة  عالوة إصدار  رأس المال 
 احتیاطیات قانونیة  

 وخاصة 
 احتیاطات  

 أخرى 
 سندات الشق األول 

 من رأس المال 
 برنامج خیارات  

 أرباح محتجزة  األسھم 

حصص الملكیة  
 المنسوبة  

 البنك إلى مساھمي  

 
 

 حصص  
 اإلجمالي  غیر مسیطرة 

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

 ۱۱۲٫۸۲۹٫٥۷۳ ۱٥٫٤۲۸ ۱۱۲٫۸۱٤٫۱٤٥ ۲۲٫۸٤۹٫۲٤۳ ۲٤۹٫۸۱٦ ۱۰٫۷٥٤٫۷٥۰ ۳٫٥٦۹٫۱۸٥ ۱۰٫۹۲۰٫۰۰۰ )٦٫٤۳۰( ٥۳٫٥٥۷٫٥۸۱ ۱۰٫۹۲۰٫۰۰۰ ۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في 
 ۸٫۰۳۱٫۱۲٥ ٥٫۰۹٤ ۸٫۰۲٦٫۰۳۱ ۸٫۰۲٦٫۰۳۱ - - - - - -     - أرباح الفترة  

 )۳٫۹۳٦٫٤۲۸( )۷٫۱٦٥( )۳٫۹۲۹٫۲٦۳( ۱٫٥٤۲ - - )۳٫۹۳۰٫۸۰٥( - - - - الشاملة األخرى للفترة  األرباح  /)الخسائر(
            المعامالت مع ُمّالك المجموعة 

 )٥٫۳٥٤٫٤٤٤( )٦٫۷۹٦( )٥٫۳٤۷٫٦٤۸( )٥٫۳٤۷٫٦٤۸( - - - - - - - توزیعات األرباح للسنة (صافي من أسھم الخزینة) 
 - - - )۲٫۲۹۱٫۸٥۰( - - - ۲٫۱٦٤٫۳۱۳ )۷٥( - ۱۲۷٫٦۱۲ ) ۱٦توزیعات أرباح األسھم للسنة (إیضاح 

 )۱۷۷٫٦٤۱( - )۱۷۷٫٦٤۱( )۱۷۷٫٦٤۱( - - - - - - - )۱۷األول من رأس المال (إیضاح دفعات سندات الشق 
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 ۱۰۹٫۰۳۸٫۹۹۲ ۳٦٤٫۳۲٥ ۱۰۸٫٦۷٤٫٦٦۷ ۱۹٫٤۱۸٫۰۷٦ ۲٤۹٫۸۱٦ ۱۰٫۷٥٤٫۷٥۰ ۲٫۸۸۲٫٤۲۱ ۱۰٫۹۲۰٫۰۰۰ ) ۸٫۹۸۰( ٥۳٫٥۳۸٫٥۸٤ ۱۰٫۹۲۰٫۰۰۰ ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 
 ٥٫۳٥۸٫٥۲٤ ٤٫۷۰٦ ٥٫۳٥۳٫۸۱۸ ٥٫۳٥۳٫۸۱۸ - - - - - - - أرباح الفترة  

 ) ۳٥۱٫۹۹٥( ) ۳٤۲٫۲٥۷( ) ۹٫۷۳۸( ) ٤۲۹( - - ) ۹٫۳۰۹( - - - - الخسائر الشاملة األخرى للفترة 
            المعامالت مع ُمّالك المجموعة 

 ۱٫۰۱۰ - ۱٫۰۱۰ ۱٫۰۱۰ - - - - - - -   الزكاة 
 ۱٤٫۳۰۸ - ۱٤٫۳۰۸ - - - - - ۱٫٦٦٥ ۱۲٫٦٤۳ - ) ۱۸الحركة في أسھم الخزینة خالل الفترة (إیضاح 

 ) ۸٫۰۸۸٫۰۷۹( ) ۱۳٫٤۸٥( ) ۸٫۰۷٤٫٥۹٤( ) ۸٫۰۷٤٫٥۹٤( - - - - - - - توزیعات األرباح للسنة (صافي من أسھم الخزینة) 
 ) ۱۸۱٫۷۰۰( - ) ۱۸۱٫۷۰۰( ) ۱۸۱٫۷۰۰( - - - - - - - )۱۷(إیضاح دفعات سندات الشق األول من رأس المال 

من المعاییر الدولیة إلعداد   ۹حركة احتیاطي المعیار رقم 
 - - - ) ۹۷۳( - - ۹۷۳ - - - - التقاریر المالیة 

األرباح المحققة من بیع استثمار بالقیمة العادلة من خالل  
 - - - ) ۳٫۳٦۸( - - ۳٫۳٦۸    -    -    -    - اإلیرادات الشاملة األخرى 
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۸ 

  بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز الموحد
 أشھر المنتھیة (غیر مدققة) الستةلفترة 

  
 

 ۲۰۲۲ یونیو ۳۰
 

 ۲۰۲۱  یونیو ۳۰
 ألف درھم  ألف درھم إیضاح 

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 ٥٫٦٥۷٫٥۷٥ ۸٫۳٦٥٫٥۳۰  األرباح قبل الضریبة

    تعدیالت لـ: 
 ٤۲۹٫۰۹۳ ٥۲۰٫۷۹۲  االستھالك واإلطفاء 

 ) ۱٫۳۰۰( -  بیع استثمارات عقاریة أرباح من
 ) ۲۹٤٫۲۹۸( )۳٫٤۳۹(  بیع ممتلكات ومعدات   من أرباح

 - ) ۳٫۰۹۳٫۷۰۳( ۲۲ أرباح من بیع شركة تابعة 
 ۱٫۳۰۷٫۱۳۰ ۱٫۱۷۱٫۰۹٥  صافي خسائر انخفاض القیمة 

 ۳٥۰٫٦٥۹ ۲۱۳٫۲۹۰  متراكمة فوائد 
 ) ۹٥۰٫٤۳٥( ) ۱٫٤۹۷٫۲۹۰(  تعدیالت تحویل العمالت األجنبیة

   -----------------------------------------  -------------------------------------------------- 
  ٥٫٦۷٦٫۲۷٦٫٤ ٥۹۸٫٤۲٤ 

    التغیرات في: 
 ) ۸٫٤۸٤٫۲۱۰( ۱۲٫۱٤۰٫٦۳۱  االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 ۱۲٫۷۷۳٫٥٤٥ ۲٫۳۳٤٫۰۸۸  المستحقة من البنوك المركزیة والبنوك والمؤسسات المالیة المبالغ 
 ) ۱٫٦٦۰٫٥۷۰( ٤٫۲۸٤٫٤۲۲  اتفاقیات إعادة الشراء العكسي  

 )  ٦٫۱٥۱٫٦٦۱( ) ٥۰٫٦۹۱٫٤۳۷(  والتمویل اإلسالمي القروض والُسلف
 ۱٤۸٫۲۰۸ ) ۱٫٥۹۳٫۹۳۰(  الموجودات األخرى 

 ) ۱٫٥۲٥٫۷۷۲( ۲۰٫۳۰۷٫٦٦۸  للبنوك والمؤسسات المالیةالمبالغ المستحقة 
 ) ۸٫۲۰۹٫۳۳٤( ) ۱۰٫٦٥۳٫۳۸۸(  اتفاقیات إعادة الشراء 

 ۱۳٫۱٤٤٫۳٦٦ ۳۳٫۷٥۳٫۱۲٤  حسابات العمالء والودائع األخرى 
 ) ۳٫۰٥٦٫٦۹٥( ) ٥٫٦۷٤٫۷۱۸(  األدوات المالیة المشتقة 

   )۲٫۱٥۸٫۰۲۷( ٥٫٥۱۸٫٥۰٤  المطلوبات األخرى 
   --------------------------------  -------------------------------- 
  ۱٥٫٤۰۱٫۲۳۹ ۱٫۳۱۸٫۲۷٤ 

 ) ۲٥٦٫۱۸۹( ) ۲۷۹٫۳۱۰(  ضریبة الدخل المدفوعة، صافي من المبالغ المستردة
 ) ٤۸٫۰۰۰( )٤٥٫۰۰۰(    اإلدارةالمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس  

   --------------------------------  ------------------------------------- 
 ۱٫۰۱٤٫۰۸٥ ۱٥٫۰۷٦٫۹۲۹  األنشطة التشغیلیة منالناتج  صافي النقد

   --------------------------------  ------------------------------------- 
    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 

 ) ۸٫۸۷۲٫۷۳٦( ) ۹٫۲۳۰٫۰۸٦(  صافي الحركة في استثمارات لغیر أغراض المتاجرة  
 ٥٫٥٥۰٫۸۷٦ -  النقد وما یعادلھ لشركة تابعة تم االستحواذ علیھا

 ) ۲٫۲۰۳٫۸۰۰( -  النقد المدفوع لالستحواذ على شركة تابعة 
 ) ٦۲٫۸۱۷( ) ٥۲۳٫۳٦۷(  صافي الحركة في عقارات استثماریة 
 ) ۲٥۳٫۲٤٥( ) ۳۰۲٫۸۷۹(  صافي الحركة في ممتلكات ومعدات 

   --------------------------------  -------------------------------- 
 ) ٥٫۸٤۱٫۷۲۲( ) ۱۰٫۰٥٦٫۳۳۲(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة 

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

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
 ۱٤٫۳۰۸ -  برنامج الدفع على أساس األسھم  المتحصالت من إصدار أسھم بموجب

 ) ۷٫۸۸۹٫۸۰٥( ) ٥٫۳۲٤٫۲٦۱(  توزیعات أرباح مدفوعة إلى مساھمي البنك
 ) ۱۳٫۸٤٥( )٦٫۷۹٦(  توزیعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غیر المسیطرة 

 ۳٫٤٦۹٫۰۲۸ ) ۱۲٫٤۱۰٫٥۰۸(  صافي حركة األوراق التجاریة  
 ۱۲٫٥۹٤٫۱۳۹ ٥٫۳٤۹٫۹۹٦  إصدار قروض ألجل 

 ) ۲٫۳۹۹٫٦٥۱( ) ۱۳٫۳۱٤٫۷٥٤(  سداد قروض ألجل
 ) ۱۸۱٫۷۰۰( ) ۱۷۷٫٦٤۱(  دفعات سندات الشق األول من رأس المال  

   --------------------------------  ------------------------------ 
 ٥٫٥۹۲٫٤۷٤ ) ۲٥٫۸۸۳٫۹٦٤(  من األنشطة التمویلیة)/ الناتج صافي النقد (المستخدم في

   --------------------------------  ------------------------------ 
 ۷٦٤٫۸۳۷ ) ۲۰٫۸٦۳٫۳٦۷(  الزیادة في النقد وما یعادلھ (النقص)/ صافي

 ۲۳۹٫۱۸۹٫۲۳۷ ۲۷۲٫۸۱٤٫۱۲۰ ۲٦ ینایر ۱النقد وما یعادلھ في 
   --------------------------------  -------------------------------- 

 ۲۳۹٫۹٥٤٫۰۷٤ ۲٥۱٫۹٥۰٫۷٥۳ ۲٦ یونیو ۳۰النقد وما یعادلھ في 
   ============  ============ 
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۹ 

 
 البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإیضاحات حول 

 
 واألنشطة الرئیسیةالوضع القانوني  ۱

 
ع علی دمج  .م.ع وبنك الخلیج األول ش.م.، وافق مساھمو بنك أبوظبي الوطني ش۲۰۱٦لعام  دیسمبرإنھ في السابع من 

بشأن    ۲۰۱٥) لعام  ۲) من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (۱(  ۲۸۳البنكین بموجب المادة رقم  
سھم جدید لبنك أبوظبي الوطني مقابل كل    ۱٫۲٥٤تم تنفیذ عملیة الدمج من خالل إصدار    .الشركات التجاریة (القانون)

، وعقب ذلك تم شطب أسھم بنك الخلیج األول من  ۲۰۱۷  أبریل  ۲٥سھم واحد في بنك الخلیج األول عند انتھاء العمل یوم  
، وافق مساھمو بنك أبوظبي الوطني على مقترح تغییر اسم البنك ۲۰۱۷أبریل    ۲٥في    .سوق أبوظبي لألوراق المالیة

("البنك") األول"  أبوظبي  "بنك  لیصبح  خلیفة   .المدمج  األول، مجمع  أبوظبي  بنك  مبنى  للبنك ھو  المسجل  العنوان  إن 
 .أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة ٦۳۱٦القرم، صندوق برید رقم   ۱لألعمال 

 
البنك وشركاتھ التابعة   ۲۰۲۲  یونیو  ۳۰ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة كما في وللفترة المنتھیة في    تتضمن

   .(یشار إلیھم مجتمعین بـ"المجموعة")
الخاصة   المصرفیة  واألنشطة  واألفراد،  بالشركات  المتعلقة  المصرفیة  األنشطة  في  رئیسي  بشكل  المجموعة  تعمل 

العقاریة،  واالستثماریة، اإلداریة، واألنشطة المصرفیة اإلسالمیة، واألنشطة  أعمالھا من    والخدمات  المجموعة  وتباشر 
المتحدة والبحرین   العربیة  المتواجدة في اإلمارات  التمثیلیة  التابعة ومكاتبھا  المحلیة واألجنبیة وشركاتھا  خالل فروعھا 

والمملكة العربیة السعودیة   ۱واألردنوأندونیسیا  فرنسا وھونغ كونغ والھند  والبرازیل وجزر كایمان والصین ومصر و
وسنغافورة وكوریا الجنوبیة وسویسرا والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة    ۲مان وقطروعُ ومالیزیا  ولیبیا    ۱والكویت ولبنان

 .األمریكیة
 

الشر  األنشطةإن   أحكام  للمجموعة متوافقة مع  الصادرة عن  المصرفیة اإلسالمیة  للیعة اإلسالمیة  الداخلیة  رقابة  اللجنة 
 . الشرعیة

 
 . )FABإن أسھم المجموعة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة (الرمز: 

 
وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ عند الطلب في مقر   ۲۰۲۱ر  دیسمب ۳۱تتوفر البیانات المالیة الموحدة للمجموعة كما في  

 . com.bankfab.http://www البنك المسجل أو على الموقع اإللكتروني 
 

 . قید اإلغالق ۱
للمال، وسیغلق فرع مركز قام البنك بإخطار ھیئة تنظیم مركز قطر للمال بأن البنك سیتخلى عن رخصة فرع مركز قطر   ۲

 . قطر للمال بشكل دائم
 

 التوافق بیان  ۲
 

تم إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  
ال تتضمن ھذه البیانات    .اإلمارات العربیة المتحدة"التقاریر المالیة المرحلیة" وأحكام القوانین المعمول بھا في دولة    ۳٤

  المالیة كافة المعلومات الالزمة للبیانات المالیة السنویة الموحدة الكاملة وفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، ویتعین
 . للسنة المنتھیة في ذلك التاریخو  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البیانات المالیة الموحدة للمجموعة كما في  

 
المنتھیة في  االلتزام  یتعین على المجموعة العربیة ب،  ۲۰۲۲  یونیو  ۳۰، للفترة  أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات 

القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة  المرسوم ب، صدر  ۲۰۲۱سبتمبر  ۲۰وتعدیالتھ. في   ۲۰۱٥ لسنة  ۲المتحدة رقم 
القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة    لیحل محل  ۲۰۲۲ینایر    ۲ودخل حیز التنفیذ في    ۲۰۲۱  لسنة   ۳۲رقم    المتحدة

رقم   اعتباراً   ۱۲  مھلة   المجموعة  لدى).  وتعدیالتھ(  ۲۰۱٥  لسنة  ۲المتحدة  أحكام  ب  لاللتزام  ۲۰۲۲ینایر    ۲من    شھر 
 . ۲۰۲۱  لسنة ۳۲القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم المرسوم ب

 
 . ۲۰۲۲ یولیو ۲۷بتاریخ  من قبل مجلس اإلدارة  البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة هھذ التصریح بإصدارتم 

 
 
 
 

http://www.bankfab.com/


    
 

۱۰ 

 
 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة   ۳

 
إن السیاسات المحاسبیة المطبقة بواسطة المجموعة في ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة ھي نفس السیاسات  

الموحدة كما في   المالیة  المجموعة على بیاناتھا  التاریخ،    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المطبقة بواسطة  وللسنة المنتھیة في ذلك 
 .۲۰۲۲ینایر  ۱ة اعتباراً من  باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة التالی

 

طار الحالي من قبل المجموعة في إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة  ت التالیة على المعاییر واإلالتم تطبیق التعدی
 . أو حقوق الملكیة المعلنة سابقاً للمجموعة رباحتغیرات في صافي األ لم ینتج عن تطبیق التعدیالت التالیة أيالموجزة. 

 

 یسري اعتباراً من   التفصیل 
  

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  ۳المعیار رقم اإلطار المفاھیمي (تعدیالت على  مراجع
 ۲۰۲۲ینایر  ۱ )المالیة

  

معیار  ال(تعدیالت على  المزمعقبل االستخدام  المتحصالتالممتلكات واآلالت والمعدات: 
 ۲۰۲۲ینایر  ۱ ) ۱٦  رقم  الدولي يالمحاسب

  

 ۲۰۲۲ینایر  ۱ ) ۳۷  رقم الدولي  يمعیار المحاسبالالعقد (تعدیالت على  تنفیذتكلفة  - المثقلة بالتزاماتالعقود 
  

ألول مرة  تطبق شركة تابعةالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ألول مرة:  تطبیق
 ۲۰۲۲ینایر  ۱ ) من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۱المعیار رقم (التحسینات السنویة على 

  

 یقاففي المائة" إل ۱۰"  نسبة الـ في اختبارالتي یتعین اعتبارھا األدوات المالیة: الرسوم 
من المعاییر الدولیة   ۹المعیار رقم االعتراف بالمطلوبات المالیة (التحسینات السنویة على  

 )إلعداد التقاریر المالیة
 ۲۰۲۲ینایر  ۱

  

(تعدیل على   ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لما بعد في أعقاب تفشي فیروس كورونا امتیازات اإلیجار 
 ۲۰۲۲ینایر  ۱ )۱٦رقم    من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۱٦المعیار رقم 

 

    
 الفائدة:  السعر المرجعي لمعدلتعدیل 

 
یتم على الصعید العالمي إجراء تعدیل جوھري للسعر المرجعي األساسي لمعدل الفائدة، واستبدال بعض أسعار الفائدة  

بدیلة خالیة من المخاطر. لدى المجموعة تعرض جوھري لبعض األسعار السائدة السائدة بین البنوك بمعدالت مرجعیة  
 بین البنوك على أدواتھا المالیة، حیث یتم تعدیلھا كجزء من ھذه المبادرات على مستوى السوق. 

 
ألسواق المالیة العالمیة  تلعب أسعار الفائدة السائدة بین البنوك، مثل سعر الفائدة السائد بین البنوك في لندن، دوراً حیویاً في ا 

نظراً الستخدامھا كأسعار مرجعیة للمشتقات والقروض والُسلف والتمویل اإلسالمي، وكمعاییر في تقییم األدوات المالیة. 
التي   لیوم واحد،  البنوك بمعدالت مرجعیة بدیلة خالیة من المخاطر  السائدة بین  الفائدة  تم بشكل أساسي استبدال أسعار 

" ومعدل الفائدة قصیر  SARONاألسعار المحلیة. باستثناء متوسط سعر الفائدة السویسري للیوم الواحد "   یدیرھا مسؤولو
للیورو"  السویسري ESTRاألجل  للفرنك  لندن  بنوك  لدى  السائد  الفائدة  الواحد مقابل سعر  للیوم  االستبدال  " (معدالت 

 لبدیلة األخرى الخالیة من المخاطر. والیورو)، تتوفر األسعار المحددة لكافة المعدالت المرجعیة ا
 

، أعلنت ھیئة السلوك المالي عن تواریخ انقضاء/ توقف العمل بمعدالت الفائدة السائدة لدى بنوك  ۲۰۲۱مارس  ٥بتاریخ 
لندن بغیر  بنوك  بین  السائدة  الفائدة  أسعار  أن كافة  إلى  المالي  السلوك  المستقبل. خلصت ھیئة  العمالت في  بكافة  لندن 

ر األمریكي (الجنیھ اإلسترلیني، والین الیاباني، والفرنك السویسري، والیورو) وبعض العقود المختارة بسعر الفائدة الدوال
،  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱السائد بین بنوك لندن بالدوالر األمریكي (لمدة أسبوع وشھرین) ستنقضي/ سیتوقف العمل بھا بعد  

ال الفائدة  بسعر  المحددة  العقود  ستستمر  حتى  بینما  األمریكي  بالدوالر  لندن  بنوك  بین  أوصى  ۲۰۲۳یونیو    ۳۰سائد   .
المنظمون العالمیون البنوك بوقف إصدار المنتجات الجدیدة المرتبطة بسعر الفائدة السائد بین بنوك لندن (بما في ذلك سعر 

دیسمبر   ۳۱اإلعالن، اعتباراً من    . تماشیاً مع ھذا۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱الفائدة السائد بین بنوك لندن بالدوالر األمریكي) بعد  
، تم بشكل رسمي إیقاف العمل بمعدالت الفائدة السائدة بین بنوك لندن بالجنیھ اإلسترلیني الیورو والفرنك السویسري  ۲۰۲۱

 والین الیاباني باإلضافة إلى سعر الفائدة السائد بین بنوك لندن بالدوالر األمریكي لمدة أسبوع وشھرین.
  
 



    
 

۱۱ 

 
 (تابع) ل البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة إیضاحات حو

 
 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

 
 (تابع)    الفائدة: السعر المرجعي لمعدلتعدیل 

 
بین البنوك إلى معدالت مرجعیة بدیلة   السائدة  أسعار الفائدةمن    أعمال االنتقالتواصل المجموعة التنسیق واإلشراف على  

(ج)    ٤٥خالیة من المخاطر مع عدم وجود تغییرات جوھریة في المشروع أو مخاطر التحول المفصح عنھا في اإلیضاح  
في   المنتھیة  للسنة  الموحدة  السنویة  المالیة  البیانات  العمل وفق. وال  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱من  یتم  المشروع   یزال  خطة 

  المتعلقة بالعقود المتبقیة بأسعار الفائدة السائدة بین بنوك لندن صل المجموعة التقدم في خطتھا االنتقالیة  المستھدف، وتوا
  التطورات في مجال العمل . تواصل المجموعة مراقبة  ۲۰۲۳یونیو    ۳۰بعد    التي سیتوقف نشرھا فوراً ،  بالدوالر األمریكي

ً   قامتكما   بالدوالر األمریكي    ت جدیدة بأسعار الفائدة السائدة بین بنوك لندنعدم إجراء تداوالضوابط لضمان  بوضع    أیضا
 .ذه الفترة االنتقالیةبھا فقط أثناء ھ المصرحلألغراض إال 

 
 منھجیة بنك أبوظبي األول نحو التحول إلى أسعار الفائدة السائدة بین البنوك 

 

 القروض والسندات والتعرضات األخرى في المیزانیة العمومیة 
 

. یشرف على المشروع المدیر ۲۰۱۹ك أبوظبي األول مشروع التحول إلى أسعار الفائدة السائدة بین البنوك في  بدأ بن
المالي للمجموعة ویخضع لإلدارة من قبل ممثلین رئیسیین من أقسام على مستوى المجموعة بما في ذلك الفرق التي تتعامل 

والتكنولوجیا. حافظت المجموعة على زخمھا في تتبع تعرضھا لمخاطر مع العمالء، والشؤون القانونیة والمالیة والعملیات  
من معدالت الفائدة السائدة بین البنوك، وإعداد أنظمة تكنولوجیا المعلومات الخاصة بھا الستیعاب المعدالت القادمة الخالیة  

ات المنظمة وعمالئھا. یوفر  من المخاطر، وتعدیل أو إعداد نماذج تعاقدیة واإلعالن عن مدى إنجازھا مع كل من الجھ
المشروع تحدیثات االنجاز الشھریة للجھات الراعیة للمشروع. نجحت المجموعة في االستعداد لتحویل جزء كبیر من 

ووضعت الخطط التفصیلیة والعملیات ،  تعرضھا لمعدالت الفائدة السائدة بین البنوك إلى المعدالت الخالیة من المخاطر
بنوك لندن بالدوالر األمریكي للیوم الواحد بین    السائدةمعدل الفائدة  ل  ھا التفصیلیة لدعم عملیة تحول تعرضواإلجراءات  

 . ۲۰۲۳یونیو  ۳۰ قبل وشھر واحد وثالثة أشھر وستة أشھر
 

ا الفائدة  لمعدل  المتوقع  التوقف  بعد  البنوك والتي تستحق  بین  السائدة  الفائدة  بأسعار  المرتبطة  للعقود  بین بالنسبة  لسائدة 
البنوك، قامت المجموعة بوضع سیاسات لتعدیل الشروط التعاقدیة. تتضمن ھذه التعدیالت إضافة بنود احتیاطیة واستبدال 

 معدل الفائدة السائدة بین البنوك بمعدل مرجعي بدیل.
 

یما یتعلق بالعمالت التي ف  تعدیل سعر الفائدة السائد بین البنوك، تم االنتھاء إلى حد كبیر من  ۲۰۲۲  یونیو  ۳۰كما في  
التي تعرضت المجموعة لھا، والمعدالت   الفائدة السائد بین البنوكتتعرض لھا المجموعة. یوضح الجدول أدناه معدالت  

 . ال سیما حالة عملیة التحولالجدیدة التي تم أو یتم تحویل ھذه التعرضات إلیھا،  المرجعیة
 

 العملة 
 ___________ 

 قبل التعدیل  المعدل المرجعي
 ______________ 

 بعد التعدیل  المعدل المرجعي
 ___________________ 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
 ____________ 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ____________ 

للیوم  االسترلیني معدل مؤشر الجنیھ  لیبور بالجنیھ اإلسترلیني  الجنیة اإلسترلیني 
 الواحد 

 تم التحویل  تم التحویل 

ألجل  سعر فائدة التمویل المضمون  لیبور بالدوالر األمریكي األمریكي الدوالر 
 للیوم الواحد 

 قید التحویل  قید التحویل 

للیوم   متوسط مؤشر الیورو الیورو 
 الواحد 

 التحویل  تم تم التحویل  بالیورو  األجلسعر الفائدة قصیر 

سعر الفائدة المعروض بین   الیورو 
 "یوریبور" البنوك في أوروبا 

 تم التحویل  تم التحویل  المعدل  بوریوری

 متوسط معدل طوكیو للیوم الواحد/  لیبور بالین الیاباني  الین الیاباني 
متوسط معدل طوكیو الخالي من  

 المخاطر 

 تم التحویل  تم التحویل 

متوسط سعر الفائدة السویسري للیوم   لیبور بالفرنك السویسري  الفرنك السویسري 
 الواحد 

 التحویل تم  تم التحویل 

 
أسعار الفائدة السائدة  تماشیاً مع توجیھات الجھات التنظیمیة، سیواصل بنك أبوظبي األول عملیة تحول المنتجات المقومة ب

حیثما    مركبةإلى معدالت مناسبة حیث أمكن. إن لم یتحقق ذلك، ستستخدم ھذه المنتجات معدالت لیبور  بین بنوك لندن  
  ینطبق إلى أن یتم تحویلھا. 



    
 

۱۲ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 األدوات المشتقة ومحاسبة التحوط
 

إدارة   المحتفظ بھا ألغراض  المشتقات  المتاجرة وإدارة المخاطر. یتم تخصیص  المجموعة بالمشتقات ألغراض  تحتفظ 
المخاطر في عالقات التحوط. إن لعقود مقایضة أسعار الفائدة والعمالت دفعات أو مقبوضات متغیرة مقومة بمختلف أسعار 

ة ألدوات المبادلة واألدوات المشتقة بمراجعة تعریفاتھا في ضوء تعدیل الفائدة السائدة بین البنوك. قامت الرابطة الدولی
أكتوبر   ۲۳أسعار الفائدة السائدة بین البنوك، وقامت بإصدار ملحق بنود احتیاطیة ألسعار الفائدة السائدة لدى البنوك في  

(مثل متوسط سعر الفائدة السائد   ، على نحو یوضح كیفیة تنفیذ التعدیالت على األسعار المرجعیة البدیلة الجدیدة۲۰۲۰
المبادلة   الدولیة ألدوات  الرابطة  تعریفات  في  الواحد)  للیوم  المضمون  التمویل  أو سعر  الواحد  للیوم  االسترلیني  للجنیھ 

. یتمثل تأثیر الملحق في وضع بنود احتیاطیة في عقود المشتقات تصف األسعار المرجعیة ۲۰۰٦واألدوات المشتقة لسنة  
التي ستطبق عند إیقاف التعامل ببعض أسعار الفائدة الرئیسیة السائدة لدى البنوك بشكل دائم أو عند إعالن الرابطة    المتغیرة

 أسعار الفائدة السائدة لدى البنوك. العمل ب انقضاءالدولیة ألدوات المبادلة واألدوات المشتقة عن  
 

بند احتیاطي،  فیما یتعلق بإضافة الالرابطة الدولیة ألدوات المبادلة واألدوات المشتقة  التزمت المجموعة بتطبیق بروتوكول  
لخصم  وكذلك التغییرات الموفقة التي تمت بواسطة الجھات المعنیة بالمقاصة  ،  ۲۰۲۱والذي دخل حیز النفاذ في ینایر  

مخاطر التحول    یوم الواحد للحد منمتوسط مؤشر الجنیھ اإلسترلیني للجل بالیور وباستخدام سعر الفائدة قصیر األالمشتقات  
، البروتوكولإذا التزم الطرف المقابل في عقد األداة المشتقة أیضاً بتطبیق    بشكل مضطرب في سوق األدوات المشتقة.

ولذلك، تعمل المجموعة على تحدید ما إذا   .فسیتم تطبیق البنود االحتیاطیة الجدیدة بشكل تلقائي في عقود المشتقات الحالیة
، وتخطط المجموعة للتفاوض مع األطراف المقابلة التي ال تعتزم البروتوكول  أیضاً بتطبیق  ستلتزماألطراف المقابلة    تكان

 بشكل ثنائي إلدراج البنود االحتیاطیة الجدیدة.  البروتوكول االلتزام بتطبیق
 

تتأثر   التي  التحوط  فعالة في ضوء إن عالقات  قد تكون غیر  البنوك  بین  السائدة  الفائدة  أسعار  الیقین بشأن تعدیل  بعدم 
إلى   البنوك  للفائدة السائدة لدى  الحالیة  المرجعیة  التحول من األسعار  المشاركین في السوق بشأن وقت حدوث  توقعات 

بند المتحوط بشأنھ وأداة التحوط، مما قد یسفر  أسعار الفائدة المرجعیة البدیلة. قد یحدث ھذا التحول في أوقات مختلفة لل
 عن عدم فعالیة عالقة التحوط. 

 
تھدف غالبیة ھذه التحوطات، وبما یتوافق مع استراتیجیة إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل عام لدى بنك أبوظبي األول، 

ثابت، وكذلك   ذات سعر فائدةأو إصداراتھ    إلى الحد من تقلبات القیمة العادلة للسندات المشتراة من قبل بنك أبوظبي األول
مقومة بعملة أخرى غیر الدرھم اإلماراتي أو الدوالر تلك  الحد من تقلبات مخاطر صرف العمالت األجنبیة في حال كانت  

 األمریكي. 
 

 المعاییر التي تم إصدارھا دون أن یتم تفعیلھا بعد 
 
 

ینایر  ۱على فترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد  التي تنطبقوالتعدیالت على المعاییر  ةالجدیدفیما یلي المعاییر 
ً ، ویجوز تطبیقھا بشكل مسبق۲۰۲۳  ،والتعدیالت على المعاییر ةالجدید عاییرالمھذه بتقییم تأثیر  . تقوم المجموعة حالیا

 .تفعیلھاوتتوقع أن یتم تطبیقھا في تاریخ  
 

 ؛)۱ رقم  الدولي يمعیار المحاسبالات على أنھا متداولة أو غیر متداولة (تعدیالت على تصنیف المطلوب •
 علیھ؛والتعدیالت  " عقود التأمینمن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "  ۱۷رقم  المعیار •
الخاص    ۲رسة المما إقرارو ۱  رقم الدولي  يمعیار المحاسبالاإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة (تعدیالت على  •

 ؛  لمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة)با
 ؛ و)۸  رقم الدولي يمعیار المحاسبالتعریف التقدیرات المحاسبیة (تعدیالت على  •
  الدولي   يمعیار المحاسبالوااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة (تعدیالت على    بالموجوداتالضرائب المؤجلة المتعلقة   •

 . )۱۲ رقم
 
 
 

 
 



    
 

۱۳ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 أساس التوحید 
 

ي منشآت تخضع لسیطرة المجموعة. تسیطر المجموعة على الشركات المستثمر بھا إذا استوفت فالشركات التابعة  تتمثل
  عامل أو أكثر من تغیرات في    طرأتسیطرة، في حال  ت تتمتع ب إعادة تقییم ما إذا كانبمعاییر السیطرة. تقوم المجموعة  

حقوق الحصانة حقوق جوھریة على نحو  من خاللھا أن تصبح  عوامل السیطرة. یتضمن ھذا التقییم الظروف التي یمكن  
على الشركة المستثمر بھا. یتم إدراج البیانات المالیة للشركات التابعة في  من ممارسة نفوذھا  المجموعة    من شأنھ تمكین

 الموحدة اعتباراً من تاریخ بدء السیطرة إلى تاریخ انتھاء تلك السیطرة.الموجزة   المرحلیة ھذه البیانات المالیة
 
إلى مساھمي البنك والحقوق غیر المسیطرة،    یرادات الشاملة األخرىوكل عنصر من مكونات اإل   األرباح أو الخسائر  نسبتُ 

  عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة.ذلك   ترتب علىحتى لو 
 

المالیة   البیانات  الموجزة  تضـم ھذه  للالموحدة كالً من  المرحلیة  المالیة  التابعة    بنكالبیانات  النحو  وشركاتھ  المبینة على 
 : التالي

 
 ٪ نسبة الملكیة  األنشطة الرئیسیة  بلد التأسیس  االسم القانوني 

۲۰۲۲ 
 ٪ ۱۰۰ األعمال المصرفیة  كوراساو   إن في األول الوالیات المتحدة األمریكیة بنك أبوظبي 

 ٪ ۱۰۰ الوساطة المالیة  المتحدة اإلمارات العربیة  المالیة ذ.م.م  األول لألوراق شركة أبوظبي  
 ٪ ۱۰۰ التأجیر اإلمارات العربیة المتحدة  شركة أبوظبي الوطنیة للتأجیر ذ.م.م

 ٪ ۱۰۰ إدارة العقارات  اإلمارات العربیة المتحدة  ش.م.خ شركة أبوظبي الوطنیة للعقارات  
 ٪ ۱۰۰ األعمال المصرفیة   سویسرا  الخاص (سویس) أس آیھ  األولبنك أبوظبي 

 ٪ ۱۰۰ التمویل اإلسالمي  اإلمارات العربیة المتحدة  للتمویل اإلسالمي ش.م.خ  األولشركة أبوظبي  
 ٪ ۹٦ الوساطة المالیة  مصر ۱أبوظبي للوساطة المالیة مصر

 بنك أبوظبي الوطني لخیار شراء األسھم
 للموظفین المحدود   

 ٪ ۱۰۰ األسھم واألوراق المالیة  اإلمارات العربیة المتحدة 

 ٪ ۱۰۰ وسیط عقاري  فرنسا  ماجیالن ۱۰اس اي اس 
 ٪ ۱۰۰ مكتب تمثیلي  البرازیل بنك أبوظبي الوطني ریبریزنتاسویز المحدود 

 ٪ ۱۰۰ مؤسسة مالیة  یماناجزر الك یمان) المحدود ا(ك العالمیة لألسواق  األولبنك أبوظبي 
 ٪ ۱۰۰ خدمات  اإلمارات العربیة المتحدة  ذ.ذ.م  الشخص الواحد شركة  – نواه للخدمات اإلداریة

 ٪ ۱۰۰ استثمارات عقاریة  اإلمارات العربیة المتحدة  شركة مسماك العقاریة ذ.م.م (مسماك)  
 ٪ ٦۷ استثمارات عقاریة  اإلمارات العربیة المتحدة  شركة مورا العقاریة ذ.م.م (تابعة لشركة مسماك) 

 ٪ ۱۰۰ استثمارات عقاریة  اإلمارات العربیة المتحدة  ذ.م.مالشركة التجاریة الدولیة األولى 
(تابعة    ذ.م.مشركة أبوظبي األولى لخدمات التوظیف 

 ٪ ۱۰۰ خدمات الموارد  اإلمارات العربیة المتحدة  )ذ.م.ملشركة التجاریة الدولیة األولى ل
بعة  (تا ذ.م.م بنك أبوظبي األول لخدمات التورید  

 ٪ ۱۰۰ خدمات الموارد  اإلمارات العربیة المتحدة  )ذ.م.مالتجاریة الدولیة األولى  لشركة ل
 ٪ ۱۰۰ خاصة  أغراض شركة ذات  جزر الكیمان  بي صكوك كومباني لیمتد إیھإف 

 ٪ ٥۰ خدمات مصرفیة  لیبیا  ۲مصرف الخلیج األول اللیبي

 العربیة المتحدة اإلمارات  ذ.م.م األول للعقارات  أبوظبي بنك
 اإلدارة والوساطة في

 ٪ ۱۰۰ الممتلكات العقاریة 
 ٪ ۱۰۰ خدمات تقنیات المعلومات  اإلمارات العربیة المتحدة  الخلیج األول لتقنیات المعلومات ذ.م.م 

بنك أبوظبي األول لالستثمار المملكة العربیة السعودیة  
 ٪ ۱۰۰ مؤسسة مالیة  السعودیة المملكة العربیة  ) ذ.م.م  (شركة مساھم واحد 

  خدمات األعمال العالمیة المحدودة بنك أبوظبي األول ل 
 ٪ ۱۰۰ خدمات تقنیات المعلومات  الھند ) الخلیج األول لتقنیات المعلومات ذ.م.م تابعة لشركة 

 ٪ ۱۰۰ خدمات مصرفیة  مصر مصر  بنك أبوظبي األول
 

 قید التصفیة.  ۱
 
الخلیج األول اللیبي، تم تصنیف االستثمار كشركة تابعة    لبنك٪ من الحصص القائمة  ٥۰على الرغم من امتالك البنك نسبة   ۲

 الحتفاظھ بأغلبیة األصوات في مجلس اإلدارة.  نتیجةالبنك سیطرة على الجھة المستثمر فیھا  مارسحیث ی
 



    
 

۱٤ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 استخدام التقدیرات واألحكام  ٤
 

البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على  ھذه  یتطلب إعداد  
. قد تختلف النتائج الفعلیة مصروفاتللموجودات والمطلوبات واالیرادات والتطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة  

 عن ھذه التقدیرات.
 

عند إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة ، كانت األحكام الھامة التي اتخذتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات  
لتأكد ھي نفسھا كتلك المطبقة على البیانات المالیة الموحدة كما في  المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة للتقدیر وعدم ا 

   .  وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 

ت التقدیرات المحاسبیة في الفترة ال عتراف بتعدیالتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة على أساس مستمر. یتم ات
 تتأثر بتلك التعدیالت.ات مستقبلیة وفي أي فتر فیھاتعدیلھا التي یتم 

 
 النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة ٥
 

 (مدققة) (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۱٫۹۰۳٫۱٥۷ ۱٫۹۲٥٫۹٤۷ النقد في الصندوق
   البنك المركزي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة 

 ۱۹٫۲۷۸٫۰۹۹ ۲۱٫۱۲٦٫۹۰۸ االحتیاطي النقديودائع 
 ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ أرصدة أخرى 

 ۲۱٦٫۷٥۳٫۷۲۳ ۲۰۲٫۲٦۲٫۸٥۸ أرصدة لدى البنوك المركزیة األخرى
  ---------------------------  ------------------------- 
 ۲۳۲٫۳۱٥٫۷۱۳ ۲٥۸٫۹۳٤٫۹۷۹ 

 ) ۲۰۲٫۲۰۳(  ) ۱۹۱٫۲۸۷( ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة
  ---------------------------  ------------------------- 
 ۲۳۲٫۱۲٤٫٤۲٦ ۲٥۸٫۷۳۲٫۷۷٦ 
  ============  =========== 

  
للوائح اإلمارات العربیة المتحدة یُسمح للبنك بسحب األرصدة المحتفظ بھا في حساب االحتیاطي بدولة اإلمارات   ،وفقاً 

یوماً األخیرة. تتضمن األرصدة لدى المصارف    ۱٤العربیة المتحدة مع ضمان أنھا تفي بمتطلبات االحتیاطي خالل فترة الـ  
 عینة ومحددة. بشروط م إال للعملیات الیومیة ال تتاحالمركزیة األخرى احتیاطیات إلزامیة التي 

 
 بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر استثمارات ٦

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

   ۱۲٫٤۸۰ ۱۰٫٦۲۲ استثمارات في محافظ مدارة
 ۲٫۱٦٥٫۳۷۷ ۲٫۱۸٦٫۲۳۸ استثمارات في أسھم خاصة 

   ٦٫۷٤٤٫۰٤٤ ٦٫۸۸۷٫۸۱۹ استثمارات في أسھم
   ۳٦٫٦٥۰٫۳٥۱ ۲٤٫۳۹٦٫۰۰۱ سندات دین

  --------------------------  ------------------------ 
 ۳۳٫٤۸۰٫٦۸۰ ٤٥٫٥۷۲٫۲٥۲   
  ============  =========== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

۱٥ 

 (تابع)  إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة
 
 والتمویل اإلسالمي  والُسلفالقروض  ۷
 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ٤۲۸٫۸٤۰٫٤۱۱ ٤۷۷٫۹۳۳٫۹۹۸ والتمویل اإلسالمي إجمالي القروض والُسلف
 ً  ) ٥٫٤۰۰٫٦۱۳(  ) ٦٫۰۳۱٫۸۹۳( : الفوائد المعلقةناقصا
 ً  ) ۱۳٫۸٤۹٫٦۱۳(  ) ۱۳٫۳۸٥٫۰٥٤( : خسائر االئتمان المتوقعةناقصا

  ----------------------------  ---------------------------- 
 ٤۰۹٫٥۹۰٫۱۸٥ ٤٥۸٫٥۱۷٫۰٥۱ والتمویل اإلسالمي صافي القروض والُسلف 

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

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰  
 ألف درھم  ألف درھم  

   حسب الطرف المقابل: 
 ٤۱٫۲٥٤٫٥۷٤ ٥٤٫۹۱٦٫۹۲٥ القطاع الحكومي

 ۹٦٫۱۰۹٫٥۰۰ ۹٥٫٦۰۳٫۸۲۰ القطاع العام
 ۱۱٫۷۰۰٫۸٤۲ ۱٥٫۳٤۰٫٦۹۷ القطاع المصرفي 

 ۲۰۱٫۷۷۱٫۸۲۸ ۲۳۱٫۹٥۰٫٦۷۳ قطاع الشركات/ القطاع الخاص 
 ۷۸٫۰۰۳٫٦٦۷ ۸۰٫۱۲۱٫۸۸۳ قطاع األفراد/ التجزئة 

  ----------------------------  -------------------------- 
 ٤۲۸٫۸٤۰٫٤۱۱ ٤۷۷٫۹۳۳٫۹۹۸ والتمویل اإلسالمي إجمالي القروض والُسلف

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

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  

   حسب المنتج:
   ۱۰۱٫۸۰٦٫۲۷ ۲٥٫٦۹۹٫۳۰٤ سحوبات على المكشوف

 ۳۳۲٫۸۸٤٫۲۱۹ ۳۸٤٫۱۸٥٫٥٦۸ قروض ألجل 
   ٤۳٥٫۲٥۲٫۲۹ ۳۰٫۰٦۱٫٦۱٦ قروض تجاریة

   ٥۷۰٫۱۲۷٫۳۱ ۳۰٫٦۲۸٫۷٤۳ قروض شخصیة 
   ۹۷۱٫٤٥۸٫٥ ٥٫۰۸٥٫٥۲۲ بطاقات ائتمان 

   ۱۱٥٫۳۱۱٫۲ ۲٫۲۷۳٫۲٤٥ قروض تمویل المركبات 
  ----------------------------  --------------------------- 

 ٤۲۸٫۸٤۰٫٤۱۱ ٤۷۷٫۹۳۳٫۹۹۸ والتمویل اإلسالمي إجمالي القروض والُسلف
  =============  ============= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

۱٦ 

(تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة   
 

 (تابع)  والتمویل اإلسالمي  القروض والُسلف        ۷
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  

   التركزات حسب قطاع العمل: 
   ۱٫٥۳۳٫۷۱٤   ۲٫۰۱۱٫۸۷٤  الزراعة

   ۳۷٫۹۱٦٫۷۸۸   ۳۷٫۱٤۰٫٥٥٤ الطاقة 
   ۲۳٫٥۸٤٫۳۲٥   ۲۲٫٦۹۹٫۹٥۱ الصناعة 

   ۱۱٫۹۹۲٫٤۷۳   ۱۲٫٤۲۲٫۷۷۸ اإلنشاءات 
   ۹۳٫۳۸۷٫٦۸٦   ۹۰٫۹۱۳٫۷٥۷ العقارات 
   ۲٥٫۳۷٤٫٦٤۳   ۲۳٫٤۹۰٫٤٦۱ التجارة

   ۳۷٫۳۳۰٫۱۳٦   ۳۹٫۰۲۱٫۸۸۷ المواصالت واالتصاالت
   ۱۱٫۷۰۰٫۸٤۲   ۱٥٫۳٤۰٫٦۹۷ البنوك 

   ٤۰٫۰۷٦٫۲٤۱   ٦۳٫٥۷۱٫۲٥۷ المالیة األخرىالمؤسسات 
 ۲٦٫٦۸٥٫۳۲۲ ۳٦٫۲۸۱٫۹۷٤ الخدمات 
   ٤۱٫۲٥٤٫٥۷٤   ٥٤٫۹۱٦٫۹۲٥ الحكومة 

   ٥۲٫۷٤۰٫٤٤٥   ٥۳٫۹۹۲٫٦۷٦ قروض شخصیة وبطاقات االئتمان 
   ۲٥٫۲٦۳٫۲۲۲   ۲٦٫۱۲۹٫۲۰۷ رھن شخصي لألفراد 

  ----------------------------  --------------------------- 
 ٤۲۸٫۸٤۰٫٤۱۱ ٤۷۷٫۹۳۳٫۹۹۸ إجمالي القروض والُسلف والتمویل اإلسالمي 

  =============  ============ 
 
 التمویل اإلسالمي 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲یونیو    ۳۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

   ۱۱٫٥٥۳٫۲٦٤ ۱۲٫۲۰۳٫٦۲۲ إجارة
   ۲٤٫۸٦٤٫۳۰۳ ۲٦٫۲۲٥٫۸۸٥ مرابحة
   ٤۸٥٫۱٥۸ ٤۳۹٫۰۱٤ أخرى

  ---------------------------  --------------------------- 
   ۳٦٫۹۰۲٫۷۲٥ ۳۸٫۸٦۸٫٥۲۱ إجمالي عقود التمویل اإلسالمي 

 ) ۱٥٤٫۰۳۸(  ) ۱٦۰٫٥۳٥( ناقصاً: األرباح المعلقة 
 ) ۱٫۰٥۳٫۷٦۹(  ) ۱٫۰٦۰٫۹٤۳( المتوقعة ناقصاً: خسائر االئتمان 

  ----------------------------  --------------------------- 
 ۳۷٫٦٤۷٫۰٤۳ ۳٥٫٦۹٤٫۹۱۸   
  =============  ============ 

 

 استثمارات لغیر أغراض المتاجرة  ۸
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  

   القیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى: 
 ۱۳۹٫۸۷٥٫٤٤۲ ۱٤٤٫۷٥۷٫۸٤۹ معاد تحویلھا إلى األرباح أو الخسائر (استثمارات في دین)  -
 ۹۲۷٫٥۸٤ ۱٫۰۳٤٫۲۳۲ غیر معاد تحویلھا إلى األرباح أو الخسائر (استثمارات في أسھم)  -

 ٤٫٥۰٤٫۲۰٥ ٤٫۸٤۹٫٥۰٦ التكلفة المطفأة 
 ۷٥٫۷٤٥ ۱٫٥۱۹٫۱۱۱   ۱استثمارات في شركات زمیلة وائتالفات مشتركة

  ---------------------------  --------------------------- 
 ۱٥۲٫۱٦۰٫٦۹۸ ۱٤٥٫۳۸۲٫۹۷٦ 

 ) ٥۹۹(  ) ۳۹۷(  ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة  
  ---------------------------  --------------------------- 
 ۱٥۲٫۱٦۰٫۳۰۱ ۱٤٥٫۳۸۲٫۳۷۷ 
  ============  ============= 

 . ) ۲۲إیضاح ( ماجناتي محتفظ بھا في شركة  ٪٤۰حصة  متضمنة   ۱



    
 

۱۷ 

  (تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 (تابع)  استثمارات لغیر أغراض المتاجرة ۸
 

 تاریخ التقریر:فیما یلي تحلیل االستثمارات لغیر أغراض المتاجرة من حیث نوعھا كما في 
 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰  
 ألف درھم  ألف درھم 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 اإلجمالي  غیر مدرجة مدرجة  اإلجمالي  غیر مدرجة  مدرجة  
       

٫۳٤۳۲٫٥٥۳ ۱٫۷۲۳٫٦٦۸ ۸۲۹٫٦۷٥ استثمارات في أسھم  ۷۲۲٫٤۲٦ ۲۸۰٫۹۰۳ ۱٫۰۰۳٫۳۲۹ 
۹۷۱٫۹۸۳ ۱٤۳٫۳۹٥٫٦۷٦ ۱٤۹٫٦۰۷٫۳٥٥ ۱٫۲٤٤٫٥٥۷ ۱٤۸٫۳٦۲٫۷۹۸ استثمارات في الدین  ۱٤٤٫۳۷۹٫٦٤۷ 

  -------------------------------  -------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------  ------------------------------- 
 ۱٤۹٫۱۹۲٫٤۷۳ ۲٫۹٦۸٫۲۲٥ ۱٥۲٫۱٦۰٫٦۹۸ ۱٤٤٫۱۱۸٫۱۰۲ ۱٫۲٦٤٫۸۷٤ ۱٤٥٫۳۸۲٫۹۷٦ 

)۳۹۷( ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة  - )۳۹۷(  )٥۹۷ ( )۲( )٥۹۹ ( 
  ------------------------------  ------------------------  ------------------------------  -------------------------------  ------------------------  ------------------------------ 
 ۱٤۹٫۱۹۲٫۰۷٦ ۲٫۹٦۸٫۲۲٥ ۱٥۲٫۱٦۰٫۳۰۱ ۱٤٤٫۱۱۷٫٥۰٥ ۱٫۲٦٤٫۸۷۲ ۱٤٥٫۳۸۲٫۳۷۷ 
  ============  ==========  ============  ============  ==========  ============ 
 

یونیو   ۳۰في  بلغت قیمة أدوات الدین بموجب اتفاقیات إعادة الشراء المدرجة تحت بند استثمارات لغیر أغراض المتاجرة  
 . ملیون درھم) ۳۰٫۹٥٦: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون درھم ( ۳۲٫٥۸۲ ما قیمتھ ۲۰۲۲

 
 

 االستثمارات العقاریة ۹
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۷٫٦۰۳٫۲۳۰ ٦٫۹٦۲٫٥۷٦ الرصید في بدایة الفترة 
 ۱۳٤٫۰۸۱ ٥۲۳٫۳٦۷ اإلضافات

 ) ۲٤٫۷۳٥(  -  االستبعادات 
 ) ۷٥۰٫۰۰۰(  -  تعدیل القیمة العادلة 

  -------------------------  ------------------------ 
 ٦٫۹٦۲٫٥۷٦ ۷٫٤۸٥٫۹٤۳ الرصید في نھایة الفترة 

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

 
دیسمبر  ۳۱كما في  تم تحدید القیمة العادلة للعقارات بناًء على التقییمات التي تم القیام بھا بواسطة شركات تقییم خارجیة

 . من النظام المتدرج لقیاس للقیمة العادلة ۳، وتقع جمیعھا ضمن المستوى ۲۰۲۱
 

 وجودات غیر الملموسة مال ۱۰
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۱۸٫٦۸٦٫۸۰۰ ۱۸٫٦۸٦٫۸۰۰  ۱الشھرة التجاریة
 ۱٫۷۸۱٫۸۷۱ ۱٫۷۸۱٫۸۷۱ عالقات العمالء
 ۷۰٤٫۳۳٦ ۷۰٤٫۳۳٦ الودائع األساسیة 

 ۳٦۸٫۷۰۰ ۳٦۸٫۷۰۰ الرخصة  
 ۲۲٫۰۰۰ ۲۲٫۰۰۰ التجاریة العالمة 

  -----------------------------  ----------------------- 
 ۲۱٫٥٦۳٫۷۰۷ ۲۱٫٥٦۳٫۷۰۷ 

 )۱٫۰۳۰٫۹۹٥( ) ۱٫۱۳٤٫٤۱۹(  اإلطفاء المتراكم 
  -----------------------------  ------------------------ 
 ۲۰٫٤۲۹٫۲۸۸ ۲۰٫٥۳۲٫۷۱۲ 
  =============  =========== 

 . )۳۲(ایضاح الناتجة عن دمج األعمال التجاریة  تتضمن الشھرة    ۱
 



    
 

۱۸ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة ۱۱
 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰ 
 درھم ألف   ألف درھم  
   

 ۲۱٫٦۳٥٫۲۰۷ ۳٦٫٥۹۸٫۸٥۰ البنوك والمؤسسات المالیة
 ۳٥٫۳٤۹٫۹۷۳ ٤۰٫٦۹۳٫۹۹۸ المصارف المركزیة

  ------------------------  ------------------------ 
 ۷۷٫۲۹۲٫۸٤۸ ٥٦٫۹۸٥٫۱۸۰ 
  ===========  =========== 

 

 األوراق التجاریة ۱۲
 

لدى البنك "برنامج أوراق    .ملیار دوالر أمریكي    ۳ .٥إلى    أوراق تجاریة بالیورو یصل مجموع سقفھ  لدى البنك برنامج
 .ملیارات دوالر أمریكي ۱۰تجاریة بالدوالر األمریكي" یصل سقفھ 

 
ملیون درھم)    ۳۹٫٦٦٤:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون درھم (  ۲۷٫۲٥٤بلغت السندات القائمة كما في نھایة تاریخ التقریر  

 .شھر  ۱۲وذات فترة استحقاق أقل من  
 

لم یكن لدى المجموعة أي حاالت تعثر في سداد أصل المدیونیة أو الفوائد أو أي انتھاكات أخرى بشأن برامج األوراق 
 . ۲۰۲۲ یونیو ۳۰المنتھیة في  فترة الستة أشھرالتجاریة خالل 

 
 حسابات العمالء وودائع أخرى  ۱۳

 (مدققة)  مدققة) (غیر   
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 

   حسب نوع الحساب: 
 ۲۷۳٫۸۳۰٫٦٥۹ ۲۷٥٫٦۷۹٫۸٤۹ حسابات جاریة
 ۱٤٫۰۲٦٫۱٦۱ ۱٥٫۷۸۱٫۸۹٦ حسابات توفیر 

 ۲٫۹۲٦٫۳٦۱ ۲٫۷٦۷٫۸٥۱ حسابات الھامش 
 ۲۷٥٫۳۰٤٫۸۳۷ ۳۲۰٫۳٤۲٫۷۲۹ ودائع بإشعار وودائع ألجل

  ---------------------------  -------------------------- 
 ٦۱٤٫٥۷۲٫۳۲٥٦٦٫ ٥۰۸۸٫۰۱۸ 

 ٤۸٫٥۸۱٫۸۷۲ ۳۳٫٥٥٦٫۱۷۱ شھادات إیداع
  ---------------------------  --------------------------- 
 ٦٤۸٫۱۲۸٫٤۹٦ ٦۱٤٫٦٦۹٫۸۹۰ 
  ============  ============ 

 
   حسب الطرف المقابل: 

 ۱۷۱٫۷٦۸٫۳۳٦ ۱۸۰٫۷۲۷٫۱٥۹ القطاع الحكومي
 ۹۳٫٤۲۱٫۷۲۳ ۷٦٫٥۲۷٫٥۲۰ القطاع العام

 ۱۹۸٫۸۳۰٫۷۰۸ ۲٦۱٫۳۱۹٫٥۹۰ قطاع الشركات/ القطاع الخاص 
 ۱۰۲٫۰٦۷٫۲٥۱ ۹٥٫۹۹۸٫۰٥٦ قطاع األفراد/ التجزئة 

  ----------------------------  -------------------------- 
 ٦۱٤٫٥۷۲٫۳۲٥٦٦٫ ٥۰۸۸٫۰۱۸ 

 ٤۸٫٥۸۱٫۸۷۲ ۳۳٫٥٥٦٫۱۷۱ شھادات إیداع
  ---------------------------  -------------------------- 
 ٦٤۸٫۱۲۸٫٤۹٦ ٦۱٤٫٦٦۹٫۸۹۰ 
  ============  ============ 

 



    
 

۱۹ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 قروض ألجل   ۱٤
 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲یونیو    ۳۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۷۱٫۰۲۳٫۹٥۹ ٥۸٫٦۷٥٫۰۰۱ تكلفة المطفأة بال
 ٦۱۹٫۸٥۷ ٤۸۱٫٥۱۹  األرباح أو الخسائرالقیمة العادلة خالل  

  -------------------------  ------------------------ 
 ٥۹٫۱٥٦٫٥۲۰ ۷۱٫٦٤۳٫۸۱٦ 
  ============  ============ 

 
 فیما یلي الحركة في القروض ألجل خالل الفترة:  .أصدر البنك خالل الفترة عدة سندات بمعدالت فائدة ثابتة ومتغیرة 

 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲یونیو    ۳۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ٦۲٫٤۳۷٫۱۰۳ ۷۱٫٦٤۳٫۸۱٦ بدایة الفترةالرصید في 
 ۱۷٫۱٤۸٫۸۳۳ ٥٫۳٤۹٫۹۹٦ إصدارات جدیدة

 ) ٥٫۸۲۷٫٥٦۰(  ) ۱۳٫۳۱٤٫۷٥٤( استردادات 
 ) ۲٫۱۱٤٫٥٦۰(  ) ٤٫٥۲۲٫٥۳۸( القیمة العادلة، تعدیالت الصرف وتعدیالت أخرى

  -------------------------  ------------------------ 
 ۷۱٫٦٤۳٫۸۱٦ ٥۹٫۱٥٦٫٥۲۰ نھایة الفترة 

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



    

۲۰ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 (تابع)  قروض ألجل ۱٤
 

 (مدققة)  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱  (غیر مدققة)  ۲۰۲۲ یونیو ۳۰  
  ٥أكثر من   ٥إلى  ۳ ۳إلى  ۱ أشھر  ۳ حتى   ٥أكثر من   ٥إلى  ۳ ۳إلى  ۱ أشھر  ۳ حتى  
 اإلجمالي  سنوات سنوات سنوات إلى سنة واحدة  أشھر  ۳  اإلجمالي  سنوات سنوات سنوات إلى سنة واحدة  أشھر  ۳  

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم معدل الفائدة  العملة 
               

   ۱۰۱٫٤٤٤   -   ۹۷٫٦٤٦  ۳٫۷۹۸   -  -    ۹٦٫٥٤۲ - ۹۲٫۸۸٤ ۳٫٦٥۸ - - ٪ سنویاً ٤. ۲۰ ٪ إلى٤. ۰۰معدل ثابت من  درھم إماراتي 
   ۱٦۸٫٦۹۹   -   ۱٦۸٫٦۹۹   -   -    -   ۱٤٦٫۱۳٥ - ۱٤٦٫۱۳٥ - - - ٪  ۳. ۱۷ إلى ٪۱. ۸۷  معدل ثابت من دوالر أسترالي 
من معدل مقایضة أذونات البنوك بالدوالر   أشھر ۳ دوالر أسترالي 

   ۱٫٥٦۲٫۳٤۸   ۷۹٫۸۰٦   ۱٫٤۱٥٫۹۸۱   -   -    ٦٦٫٥٦۱   ۱٫٤۱۷٫٥۲۱ ۷٥٫٤۸٤ ٤٥۷٫۱۲٤ ۸۸٤٫۹۱۳ - - ٪ سنویاً ۱. ۸۰٤ إلىاالسترالي +  
فرانك  

   ٦٫۰۲۰٫٦٤۸   ۱٫٦۰٤٫٤٤۲   ۱٫٤۰۰٫٦۲۹   ۲٫۲۰۹٫۲۰۷   ۸۰٦٫۳۷۰    -   ٥٫٥۲۳٫٦۹۰ ٥۲۰٫۸٤۸ ۲٫۹٤۲٫۳٤٥ ۲٫۰٦۰٫٤۹۷ - - ٪ سنویاً ۱. ۰٦۲٪ إلى ۰. ۰۷معدل ثابت من  سویسري 
   ٦٫۱۷۳٫۷٤۲   -   ٤٫۳۹۷٫۱۰۰   ۱٫۷۳٦٫۱٤۹   -    ٤۰٫٤۹۳   ٦٫۲۳۸٫٦۳٦ - ٤٫۳۷۳٫٤۷۱ ۱٫٦۷٥٫۰٤٦ ۱۹۰٫۱۱۹ - ٪ سنویاً ٤. ۸٪ إلى ۳معدل ثابت من  رنمینبي صیني 

 ۳٫۸۰۰٫۱٥۹   ۲۲۸٫۲۱٤ ۳٫٤٦۹٫۸۷۰   ۱۰۲٫۰۷٥   -    -   ٥٫۰۹٥٫٤۷۰ ۱٤۹٫٥۷۸ ٤٫۸٥٥٫۲۱۹ ۹۰٫٦۷۳ - - ٪ سنویاً ۳. ۰۰ ٪ إلى۰. ۱۲٥معدل ثابت من  یورو 
 ٥٫٥۳٤٫۳۱۸   ۹۹٫۷٤٦ ۳٫۲۱۳٫۰٥۳   ۲٫۲۲۱٫٥۱۹   -    -   ٤٫۸۱۳٫٦۱۱ ۸۱٫۱۳۱ ۲٫۷٤۸٫۹۳۸ - ۱٫۹۸۳٫٥٤۲ - ٪ سنویاً ۲. ۲۰٥ ٪ إلى۰. ۸۷٥معدل ثابت بواقع  جنیھ إسترلیني   
متوسط مؤشر الجنیھ اإلسترلیني للیوم الواحدة   جنیھ إسترلیني   

   ۹۹٫۸٥٤   -   -   -   -    ۹۹٫۸٥٤  - - - - - - ٪ سنویاً ۰. ۱۹۷+  أیام عمل ٥ –مرّكب  
دوالر ھونج  

   ۲٫۳٥٥٫٥٦۲   ۱۹٤٫۱٥۷   ۹٤۰٫۳۱۰   ٦۹۷٫۱۱٦   ۳۰۰٫۳۸٦    ۲۲۳٫٥۹۳   ۱٫۸٦۸٫۰۲٤ ۱۷٦٫۲٤۷ ٥٥۳٫۱۳٦ ۹۷۱٫۳٤٦ ۱٦۷٫۲۹٥ - ٪ سنویاً ٤. ۱۸٪ إلى ۰. ٤۷٥معدل ثابت من  كونج
   ۳۸۷٫۳٦۳   -   ۳۲۳٫٥٦٥   ٦۳٫۷۹۸   -    -   ۳۲٥٫۹۹٦ - ۲۷۲٫۱۹۸ ٥۳٫۷۹۸ - - ٪ سنویاً ۲. ٦۰٪ إلى ۰ .۲۳٥معدل ثابت بواقع  ین یاباني 

  ۷٫٤۳٤  ۷٫٤۳٤   -   -   -    -   ۷٫٥۱۹ ۷٫٥۱۹ - - - - ٪ سنویاً ۰ .٥۰ معدل ثابت بواقع بیسو مكسیكي 
    ۱٥۹٫۰۲٦   -   -   ۱٥۹٫۰۲٦   -    -   ۱٤۲٫٤۳۱ - - ۱٤۲٫٤۳۱ - - ٪ سنویاً ۳ .۸۰معدل ثابت بواقع  بیسو فلبیني 

  ۲٥٫۱۸۳٫٥۸۷ ٥٫۳۸۳٫۷٦٤ ٤٫۰۸۲٫۲۰۲ ۹٫۹۰٥٫۰٥٥ ٥٫٦۳٦٫٦۱۱ ۱۷٥٫۹٥٥ ٪ سنویاً ۸ .۱۲٥معدل ثابت إلى  دوالر أمریكي 
 

٦٫۹۹۳٫۲۷۲    ٤۹۸٫۱٥۰   ۱۱٫۹٦٤٫۷٤۹   ٦٫٥۰۷٫۷۰٦٫   ٤۲۸۰٫۳۳٥   ۳۲٫۲٤٤٫۲۱۰   
   ٤۹٥٫۸٥٥   ۷٫۸٦۳٫۹٥۷ ۱۸۳٫٦٥۱ ۱٫۷۸۰٫٤٤٤ ٥٫۸۲۳٫۸٤۱ ۷٦٫۰۲۱ - ٪ سنویاً ۲ .۱۹۷أشھر لیبور + إلى  ۳ دوالر أمریكي 

 
٤٫۱۰۹٫۰۲

۳  ٥٫۸٦۰٫۳٤۱   ۱٫۹۸۳٫٤٦۸   ۱۸۳٫٦٥۰   
۱۲٫٦۳۲٫۳۳

۷  
بالدوالر   التمویل المضمون للیوم الواحدسعر  دوالر أمریكي 

أیام   ٥ -األمریكي بقترة مالحظة تغیر ربع سنویة  
   ۳۹٦٫٦۷۲   -   ۲۱۳٫۰۳٤   ۱۸۳٫٦۳۸   -    -   ٤۳۳٫٤۰۱ - ٤۳۳٫٤۰۱ - - - ٪ سنویاً ۱. ۸٥٥ ىــ٪ إل۰. ۰٤۹ عمل +
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۲۱ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 السندات الثانویة ۱٥
 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

٪ بتاریخ ٤ .۷٥(معدل ثابت بنسبة  ۲۰۱۲دیسمبر  ۱۰إصدار 
 ٤٤۸٫۹۰۸ ٤۱۹٫٦۸۰ )۲۰۲۷دیسمبر  ۹استحقاق في 

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

لم یكن   .قام البنك بالتحوط بشأن التعرضات لمخاطر معدالت الفائدة ومخاطر العمالت األجنبیة من ھذه السندات الثانویة
أو الفوائد أو أي حاالت إخفاق أخرى فیما یتعلق بالسندات الثانویة خالل    أصل المبلغلدى البنك أي حاالت تعثر عن سداد  

 . ۲۰۲۲ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةفترة 
 

 ات یرأس المال واالحتیاط ۱٦
 

 رأس المال
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۱۰٫۹۲۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰٤۷٫٦۱۲ رأس المال المصدر 
  ===========  = ========== 

 ۱۰٫۹۲۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰٤۷٫٦۱۲ درھم للسھم  ۱أسھم عادیة بواقع  
  ===========  = ========== 

 ٦٫٤۳۰ ٦٫٥۰٥ درھم للسھم  ۱أسھم خزینة بواقع 
  =======  ======= 
 

باعتماد توزیعات أرباح   ۲۰۲۲فبرایر  ۲۸قام مساھمو البنك خالل االجتماع السنوي للجمعیة العمومیة الذي عقد بتاریخ 
بواقع   مبلغ    ۰  .٤۹نقدیة  بإجمالي  عادي  لكل سھم  درھم    ٥٫۳٥۱درھم  بواقع ملیون  أسھم  في شكل  أرباح          وتوزیعات 

درھم    ۰ .۷٤  : توزیعات أرباح نقدیة بواقع۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(ملیون درھم    ۲٫۲۹۳درھم لكل سھم عادي بمبلغ    ۰ .۲۱
   ملیون درھم). ۸٫۰۸۰بمبلغ عادي لكل سھم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

۲۲ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 (تابع)  رأس المال واالحتیاطیات ۱٦
 

 ات أخرى ی احتیاط
 

 

 
 

احتیاطي القیمة  
 العادلة 

 
 

 االحتیاطي  
 العام 

 
 احتیاطي تحویل 

 العمالت األجنبیة  

احتیاطي المعیار  
من المعاییر    ۹

الدولیة إلعداد  
  - المالیة  التقاریر  

 محدد 

احتیاطي المعیار  
من المعاییر    ۹

الدولیة إلعداد  
  - التقاریر المالیة  

 جماعي 

 
 
 

 اإلجمالي  
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
       

 ۳٫٥٦۹٫۱۸٥ ۱٫۲۸۷٫۷٥۹ ۱٫۲۲۱٫۹٦۹ )  ٥۳٥٫۰۲۳( ۲۲۸٫۲٦٥ ۱٫۳٦٦٫۲۱٥ ۲۰۲۲ینایر  ۱كما في 

 ) ۳٫٤۹۱٫٦٦۰( لخسائر الشاملة األخرى للفترة ا
 

- 
 
)٤۳۹٫۱٤٥ ( 

 
- 

 
- )۳٫۹۳۰٫۸۰٥ ( 

  -------------------------------  -----------------------------  ----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  ----------------------------- 
 ) ۳٦۱٫٦۲۰( ۱٫۲۸۷٫۷٥۹ ۱٫۲۲۱٫۹٦۹ ) ۹۷٤٫۱٦۸(   ۲۲۸٫۲٦٥ ) ۲٫۱۲٥٫٤٤٥( ۲۰۲۲ یونیو ۳۰الرصید في 

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

 ۲٫۸۸۲٫٤۲۱ ٦٤۲٫٦۲۲ ۱٫۲۲۰٫۹۹٦ )  ۳۷۷٫۸٥۱( ۲۲۸٫۲٦٥  ۱٫۱٦۸٫۳۸۹ ۲۰۲۱ینایر  ۱كما في 
الشاملة   )الخسائراإلیرادات/ (

 األخرى للفترة 
 

۳٦۳٫٦۳٥ 
 

- 
 
)۳۷۲٫۹٤٤ ( 

 
- 

 
- 

 
)۹٫۳۰۹ ( 

  ۹رقم  المعیارالتغیر في احتیاطي 
من المعاییر الدولیة إلعداد  

    ۹۷۳  - ۹۷۳  -  -  - التقاریر  المالیة 
األرباح المحققة من بیع استثمارات  

بالقیمة العادلة من خالل  
   ۳٫۳٦۸  -  -  -  -  ۳٫۳٦۸ اإلیرادات الشاملة األخرى 

  -------------------------------  -----------------------------  ----------------------------  -----------------------------  ---------------------------  ----------------------------- 
  ۲٫۸۷۷٫٤٥۳  ٦٤۲٫٦۲۲ ۱٫۲۲۱٫۹٦۹ )  ۷٥۰٫۷۹٥(  ۲۲۸٫۲٦٥ ۱٫٥۳٥٫۳۹۲ ۲۰۲۱ یونیو ۳۰الرصید في 

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

 سندات الشق األول من رأس المال  ۱۷
 (مدققة)  (غیر مدققة)   
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰  
 ألف درھم  ألف درھم العملة 
     

 سندات حكومة أبوظبي 
درھم  

 ۰۰۰٫۰۰۰٫۸ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ إماراتي
    ٪ سنویاً)۲ .۳أشھر زائداً  ٦(إیبور لمدة    

 ملیون دوالر أمریكي  ۷٥۰سندات بقیمة 
دوالر 
 ۲٫۷٥٤٫۷٥۰ ۲٫۷٥٤٫۷٥۰ أمریكي 

٪ معدل ثابت سنویاً ثم یتم إعادة تحدیده في أول تاریخ  ٤ .٥۰(  
ثم كل ست سنوات على أساس إجمالي الھامش ومعدل الست  

    تحدید السندات بالدوالر األمریكي) سنوات ذات الصلة بتاریخ 
   -------------------------  ----------------------- 
  ۱۰٫۷٥٤٫۷٥۰ ۷٥۰٫۷٥٤٫۱۰ 
   ===========  =========== 

 
من رأس المال ھي سندات دائمة ثانویة غیر مضمونة وتنطوي على عائد یتم سداده على أساس نصف    ۱سندات الشق  

ال یحق لحامل تلك السندات المطالبة بالعائد، وال   .یحتفظ البنك بحق عدم سداد أي عائد بناًء على تقدیره الخاص  .سنوي
ال یُسمح فیھا للبنك   ھناك حاالت  ذلكعالوة على    .یعد اختیار البنك عدم سداد العائد حالة من حاالت العجز عن السداد

 .خ دفع معینبسداد العائد في أي تاری
 
 
 
 
 



    
 

۲۳ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 (تابع)  سندات الشق األول من رأس المال ۱۷
 

في حال اختار البنك عدم السداد أو وقع حدث یستوجب عدم السداد، فإنھ ال یحق لھ: (أ) اإلعالن عن أو دفع أي توزیعات  
أو أرباح، أو (ب) استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفیض أو االستحواذ بأي وسیلة كانت على أي جزء من رأس المال أو 

سندات أو أقل منھا، باستثناء األوراق المالیة التي تنص بنودھا على اإللزام  أي أوراق مالیة من المجموعة تكون مساویة لل
إلى حقوق الملكیة، في كل الحاالت إال إذا تم، أو لحین أن یتم، سداد دفعتین متتالیتین كاملتین من  بالتعویض أو التحویل  

 .العوائد
 

 .ألف درھم)  ۱۸۱٫۷۰۰: ۲۰۲۱ یونیو ۳۰درھم (ألف  ۱۷۷٫٦٤۱خالل الفترة، اختار البنك سداد عوائد بقیمة 
 

  الدفع على أساس األسھم برنامج ۱۸
 

بإطالق برنامج سداد یرتكز على خیارات أسھم ("البرنامج") لنخبة من الموظفین بفترة    ۲۰۰۸قامت المجموعة في عام  
والشرط الرئیسي    .سنوات، ویمكن ممارسة ھذه الخیارات خالل الثالث سنوات الالحقة لفترة االستحقاقاستحقاق ثالث  

یسقط حق استخدام الخیارات    .لالستحقاق ھو أن یستمر حامل الخیار في عملھ لدى المجموعة حتى نھایة فترة االستحقاق
 .تمت ممارسة الخیار أم البعد مضي ست سنوات من تاریخ المنح، بصرف النظر عما إذا كان قد 

 
تعامل ھذه األسھم    .قامت المجموعة بتأسیس شركة تابعة إلصدار أسھم عند ممارسة الخیار المكتسب من قبل الموظف

  .معاملة أسھم الخزینة لحین ممارستھا من قبل حاملي خیارات األسھم
 

إلى  أسھم الخزینة    تم اعادة تخصیص  وبالتالي )،  ألف سھم  ۱٫٦٦٥ : ۲۰۲۱یونیو    ۳۰(  أي أسھممنح   تملم یخالل الفترة،  
 ۳۰( ال شيء  مبلغب وتم تعدیل عالوة إصدار األسھم  ،ألف درھم) ۱٫٦٦٥ :۲۰۲۱یونیو  ۳۰( رأس المال بمبلغ ال شيء 

 . على التوالي ألف درھم) ۱۲٫٦٤۳ : ۲۰۲۱یونیو 
 

 صافي أرباح صرف العمالت األجنبیة ۱۹
 

 مدققة) غیر  (  (غیر مدققة)  مدققة) غیر  (  (غیر مدققة)  

 

فترة الستة أشھر  
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۲یونیو    ۳۰

الستة أشھر    فترة 
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۱  یونیو   ۳۰

فترة الثالثة أشھر  
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۲یونیو    ۳۰

الثالثة أشھر    فترة 
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۱  یونیو   ۳۰
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

أرباح المتاجرة وإعادة (خسائر)/ 
تحویل العمالت األجنبیة 
 ٤۳٫٦٦۰ ) ۱۲۰٫۰۹٤( ۱۹۷٫۱۱۰ ) ٥۱۱٫۹۹۳( ۲، ۱والمشتقات ذات الصلة 

 ۱۷۲٫۱۲٥ ۳۰۹٫۹۹٦ ۳۳۷٫٤۹۷ ٥۳٥٫۱۷۳  تعامالت مع العمالء
  --------------------------  --------------------------  ------------------------  ------------------------ 
 ۲۳٫۱۸۰ ٥۳٤٫٦۰۷ ۱۸۹٫۹۰۲ ۲۱٥٫۷۸٥ 
  ============  ============  ============  ============ 

 

نظراً الستراتیجیات التحوط الفعالة، ینعكس تأثیر مقاصة أدوات التحوط في صافي األرباح من بیع االستثمارات غیر    ۱
 . التجاریة

 
ملیون درھم) ناتج عن ودائع لدى البنك    ۲٥۰:  ۲۰۲۱  یونیو  ۳۰ملیون درھم (  ۸٥تشتمل إیرادات فائدة سالبة بمبلغ    ۲

   .األوروبي المركزي
 
 
 



    
 

۲٤ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 صافي أرباح االستثمارات والمشتقات  ۲۰
 
 مدققة) غیر  (  (غیر مدققة)  مدققة) غیر  (  (غیر مدققة)  

 

فترة الستة أشھر  
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۲یونیو    ۳۰

فترة الستة أشھر  
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۱یونیو    ۳۰

فترة الثالثة أشھر  
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۲یونیو    ۳۰

فترة الثالثة أشھر  
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۱یونیو    ۳۰
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     
     

المحققة وغیر   صافي األرباح
من استثمارات بالقیمة   المحققة

العادلة من خالل األرباح أو 
 الخسائر والمشتقات 

۱٫۱۲٤٫۷۲٦ ۹۸٦٫٥۹۷ ٦۳۸٫۸۸۷ ۱٫۰۰۲٫۷٤۷ 

من بیع  (الخسائر) /صافي األرباح
 استثمارات لغیر غرض المتاجرة

۱۱۹٫٤۷۸ ۷٥٤٫۸۷٦ )۱٦٫۰۷۹ ( ۳۸۸٫۱۸۲ 

 ۱۰٫۹۰٦ ۱٥٫۰۷۷ ۱۸٫٤۲۱ ۲٥٫٤۸۰ إیرادات توزیعات األرباح 
  --------------------------  --------------------------  -------------------  -------------------------- 
 ۱٫۲٦۹٫٦۸٤ ۱٫۷٥۹٫۸۹٦ ٤۳۷٫۸۸٥ ۱٫٤۰۱٫۸۳٥ 
  ============  ============  =========  ============ 
 
 

 اإلیرادات التشغیلیة األخرى ۲۱
 

 مدققة) غیر  (  (غیر مدققة)  مدققة) غیر  (  (غیر مدققة)  

 

فترة الستة أشھر  
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۲یونیو    ۳۰

الستة أشھر  فترة  
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۱یونیو    ۳۰

فترة الثالثة أشھر  
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۲یونیو    ۳۰

فترة الثالثة أشھر  
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۱یونیو    ۳۰
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

 ۱۲۲ ۸۷ ۱٫٥۳٤ ۱۷۳ إیرادات العقارات االستثماریة
 ۳۲٫٦۷۱ ۳۳٫۰۲٥ ٦۲٫۰۳٤ ۷۸٫٦۱٤ إیرادات االیجار

 ٥۷ ۳٫۳٤٤ ۲۹٤٫۲۹۸ ۳٫٤۳۹ بیع ممتلكات ومعدات من أرباح 
 ) ۲۸٫۸۸۹( ۲۳٫٤٤۳ ۹٫۲۸۲ ٦۰٫٦۳۳ أخرى  (خسائر) /إیرادات

  --------------------------  --------------------------  -------------------  -------------------------- 
 ۱٤۲٫۸٥۹ ۳٦۷٫۱٤۸ ٥۹٫۸۹۹ ۳٫۹٦۱ 
  ============  ============  =========  ============ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

۲٥ 

(تابع)  إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة  
 

  األرباح من استبعاد حصة في شركة تابعة وأرباح القیمة العادلة من الحصة المحتفظ بھا ۲۲
 

  بیع وشراء مع بي سي بي في جروث أجریجیتر ال بي ("المشتري") المجموعة اتفاقیة    أبرمت،  ۲۰۲۲فبرایر    ۲٥في   
ماجناتي شركة الشخص  في شركتھا التابعة المملوكة بالكامل    ٪ ٦۰البالغة  بیع حصتھا المسیطرة    ھا علىمن خاللوافقت  

ضمن نتائج الستة أشھر المنتھیة    درھمملیار    ۳ .۱  تسجیل أرباح بمبلغب"ماجناتي" إلى المشتري. قام البنك  الواحد ذ.م.م  
 .نتیجة لھذا البیع ۲۰۲۲یونیو  ۳۰في 

 
 المصروفات العمومیة واإلداریة والمصرفات التشغیلیة األخرى ۲۳

 
 مدققة) غیر  (  (غیر مدققة)  مدققة) غیر  (  (غیر مدققة)  

 
فترة الستة أشھر  

 المنتھیة في 
 ۲۰۲۲یونیو    ۳۰

الستة أشھر    فترة 
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۱  یونیو   ۳۰

فترة الثالثة أشھر  
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۲یونیو    ۳۰

الثالثة أشھر    فترة 
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۱  یونیو   ۳۰
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

     

 ۷٦٦٫٤۸۳ ۷٦۷٫۳۷۹ ۱٫٤٥۸٫۱٦۲ ۱٫٥٤۳٫٦۱٦ تكالیف الموظفین 
 مصروفات عمومیة وإداریة

 ٤٥۷٫۳۷٦ ٥۷۲٫۹٤٥ ۸٥۱٫۸٤۳ ۱٫۰۳۳٫۲۹۲ أخرى 
 ۱٥۹٫۹٥۲ ۱۹۲٫۲۲٦ ۳۲۹٫۳۰۸ ٤۱۷٫۳٦۸ االستھالك  

 ٥۰٫۱٦۸ ٥۷٫۲۹٦ ۹۹٫۷۸٥ ۱۰۳٫٤۲٤ الموجودات غیر الملموسة إطفاء 
 ۱۷٫۱۷۱ ۱۳٫۰۲۰ ۳۱٫۰۸٦ ۲٦٫٥۲۷ رسوم رعایة وتبرعات

  --- -------------------  ----------------------  ----------------------  ---------------------- 
 ۳٫۱۲٤٫۲۲۷ ۲٫۷۷۰٫۱۸٤ ۱٫٦۰۲٫۸٦٦ ۱٫٤٥۱٫۱٥۰ 
  == ========  ==========  ==========  ========== 

 
 
 

 صافي مخصص انخفاض القیمة ۲٤
  

 مدققة) غیر  (  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  

 

فترة الستة أشھر  
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۲یونیو    ۳۰

الستة أشھر    فترة 
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۱  یونیو   ۳۰

فترة الثالثة أشھر  
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۲یونیو    ۳۰

الثالثة أشھر    فترة 
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۱  یونیو   ۳۰
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

     

     انخفاض قیمة   (عكس) /مخصص
 والتمویل  القروض والُسلف 

 ٦۱٦٫۰۱۰ ۷۰۱٫۲۱۷ ۱٫۰٤۳٫۱۷٤ ۱٫۱۳۹٫۱۳۲ اإلسالمي
 ٤۷٫۷۳٥ ) ۱٤٫٤۷٤( ۱۹٫۳۲۷ ) ۱٤٫۷۸٦( المالیة األخرى  الموجودات

 ) ٤۹٫۸٦۷( ) ۷۱٫٥۰٥( ۱۰۱٫۳۰۸ ) ٥۳٫۹٦٦( ة غیر الممول اتالتعرض
الموجودات غیر المالیة  

 - ۳ - ٥٫۳٤۱ األخرى
 ) ٥٥٫۹۰٦( ) ۷۲٫۱۹۲( ) ۱٥۹٫۹٤۱( ) ۱۳۱٫۹۳۹( االستردادات

  موجودات مالیة تعرضت شطب
 ۱۱۸٫۹۳٥ ۳۸٫۷۰۷ ۱٤۳٫۳۲۱ ۹٥٫۳۷٤ القیمةالنخفاض في 

  -------------------------  -------------------------  -------------------------  ------------------------- 
 ۱٫۰۳۹٫۱٥٦ ۱٫۱٤۷٫۱۸۹ ٥۸۱٫۷٦ ٥٦۷٦٫۹۰۷ 
  ============  ============  ============  ============ 

 
 
 



    
 

۲٦ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 ربحیة السھم ۲٥
 

 
یتم احتساب ربحیة السھم بقسمة صافي أرباح الفترة بعد اقتطاع دفعات سندات الشق األول من رأس المال على المتوسط 

 العادیة المصدرة خالل الفترة كما ھو موضح أدناه:المرجح لعدد األسھم 
 
 مدققة) غیر  (  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  

 

فترة الستة أشھر  
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۲یونیو    ۳۰

فترة الستة أشھر  
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۱یونیو    ۳۰

فترة الستة أشھر  
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۲یونیو    ۳۰

فترة الستة أشھر  
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۱یونیو    ۳۰
     ربحیة السھم األساسیة:

 ۲٫۸۷۸٫۱۹۱ ۲٫۹۰٥٫۷٦۸ ٥٫۳٥۳٫۸۱۸ ۸٫۰۲٦٫۰۳۱ صافي أرباح الفترة (ألف درھم)  
 ً   مالال رأسمن : دفعات سندات الشق األول ناقصا

 (ألف درھم)
 )۱۷۷٫٦٤۱ (  )۱۸۱٫۷۰۰ (  )٦۱٫۹۹۱ (  )٦۱٫۹۸۲ ( 

  ---------------------  ---------------------  ---------------------  --------------------- 
األول   صافي األرباح بعد خصم دفعات سندات الشق 

 ۲٫۸۱٦٫۲۰۹ ۲٫۸٤۳٫۷۷۷ ٥٫۱۷۲٫۱۱۸ ۷٫۸٤۸٫۳۹۰ مال (ألف درھم) ال رأسمن 

  ==========  ==========  ==========  ========== 
     المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة: 

  الفترةبدایة   فيعدد األسھم المصدرة/ المفترضة 
 )باآلالف(

۱۰٫۹۱۳٫٥۷۰ ۱۰٫۹۱۱٫۰۲۰ ۱۱٫۰٤۱٫۱۰۷ ۱۱٫۰۳۹٫۱٥۲ 

التأثیر نتیجة توزیعات أرباح في شكل أسھم صادرة  
 ۱۲۷٫٥۳۷ -  ۱۲۷٫٥۳۷ ۱۲۷٫٥۳۷ خالل الفترة (باآلالف) 

 التي تمت ممارستھاالمتوسط المرجح لعدد األسھم 
األسھم   برنامج الدفع على أساس ضمن

 ٥٥۳ -  ٦۷۲ -  (باآلالف)  
  ==========  ==========  ==========  ========== 

 ۱۱٫۰۳۹٫۷۰٥ ۱۱٫۰٤۱٫۱۰۷ ۱۱٫۰۳۹٫۲۲۹ ۱۱٫۰٤۱٫۱۰۷ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (باآلالف)
  ==== === ===  ==== === ===  ==== === ===  ==== === === 

 ۰٫۲٥ ۰٫۲٦ ۰٫٤۷ ۰٫۷۱ ربحیة السھم األساسیة (بالدرھم) 
  =======  =======  =======  ======= 

     ة: فربحیة السھم المخف
أرباح الفترة لغرض احتساب ربحیة السھم  صافي 

 ۲٫۸۱٦٫۲۰۹ ۲٫۸٤۳٫۷۷۷ ٥٫۱۷۲٫۱۱۸ ۷٫۸٤۸٫۳۹۰ (ألف درھم)  المخففة
  ==========  ==========  ==========  ========== 

 ۱۱٫۰۳۹٫۷۰٥ ۱۱٫۰٤۱٫۱۰۷ ۱۱٫۰۳۹٫۲۲۹ ۱۱٫۰٤۱٫۱۰۷ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (باآلالف)
     

برنامج   ضمنة  فالمخف المتوسط المرجح لعدد األسھم
 ۷۳۳ -  ۹۳۹ -  األسھم (باآلالف)الدفع على أساس 

  ---------------------  ---------------------  ---------------------  --------------------- 
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة  

 ۱۱٫۰٤۰٫٤۳۸ ۱۱٫۰٤۱٫۱۰۷ ۱۱٫۰٤۰٫۱٦۸ ۱۱٫۰٤۱٫۱۰۷ ة (باآلالف) فربحیة السھم المخف احتساب لغرض
  ==========  ==========  ==========  ========== 

 ۰  . ۲٥ ۰  . ۲٦ ۰  . ٤۷ ۰  . ۷۱ (بالدرھم) ةفربحیة السھم المخف
  =======  =======  =======  ======= 

 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

۲۷ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 النقد وما یعادلھ ۲٦
 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲یونیو    ۳۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۲٥۸٫۹۳٤٫۹۷۹ ۲۳۲٫۳۱٥٫۷۱۳ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
 ۱۹٫۳۸۳٫۳۰٦ ۲۲٫۷٥۲٫٦۹۷ مستحق من البنوك والمؤسسات مالیة

  --------------------------  -------------------------- 
 ۲٥٥٫۰٦۸٫٤۱۰ ۲۷۸٫۳۱۸٫۲۸٥ 

 ً البنوك المركزیة التي تستحق بعد  : األرصدة لدى  ناقصا
 ) ٥٫۳۸٤٫۲۳۹(  ) ۲٫٤۹۲٫۹۲۱( ثالثة أشھر من تاریخ اإلیداع

 ً : األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة التي  ناقصا
 ) ۱۱۹٫۹۲٦(  ) ٦۲٤٫۷۳٦( تستحق بعد ثالثة أشھر من تاریخ اإلیداع

  --------------------------  -------------------------- 
 ۲٥۱٫۹٥۰٫۷٥۳ ۱۲۰٫۸۱٤٫۲۷۲ 
  =============  ============= 
 

یشتمل النقد وما یعادلھ على األوراق النقدیة والعمالت النقدیة الموجودة واألرصدة غیر المشروطة المحتفظ بھا لدى البنوك 
 .االستحقاقات األصلیة لمدة ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ االستحواذ علیھاالمركزیة وموجودات مالیة عالیة السیولة ذات 

 
 االرتباطات وااللتزامات الطارئة ۲۷

 
مثل   االلتزامات  ببعض  التعھد  تتطلب  التي  المعامالت  من  العدید  بإبرام  االعتیادیة  األعمال  سیاق  في  المجموعة  تقوم 

 .والتزامات بقروض غیر مسحوبةاالعتمادات المستندیة والضمانات 
 

لم تكن ھناك تغیرات جوھریة أخرى في االرتباطات وااللتزامات المحتملة خالل الفترة بخالف تلك االلتزامات الناشئة في  
  .سیاق األعمال االعتیادیة

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲یونیو    ۳۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ٦۳٫٥۸۹٫٤٦۲ ٤۸٫۹۱۳٫٥۳٥ االعتماد خطابات 
 ۱۰۱٫۳٥۳٫۲۰۱ ۹۸٫۳۹۳٫٤۸۰ خطابات الضمان
 ۲۹۳٫٤٥۹ ٦۲۰٫٤٦۱ الضمانات المالیة 

 ٥۱٫٤۰۷٫٤۷۲ ٦۲٫۳۰٥٫۳۲۷ التزامات غیر مسحوبة وغیر قابلة لإللغاء 
 ۱٫۲۹۱٫٥٤٤ ۱٫٥۹۱٫۸٤۰ التزامات حقوق الملكیة الخاصة 

  --------------------------  -------------------------- 
 ۲۱۷٫۹۳٥٫۱۳۸ ۲۱۱٫۸۲٤٫٦٤۳ الطارئة وااللتزامات االرتباطات 

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



    
 

۲۸ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 معلومات القطاعات  ۲۸
   

یتألف الھیكل التشغیلي من أربع قطاعات أعمال رئیسیة موزعة على قطاعات جغرافیة أساسیة تدفع وتحرك استراتیجیة 
التواصل، وبناء عالقة مع العمالء باإلضافة إلى دعم األداء  األعمال، والعروض القیمة للعمالء، وتطویر المنتجات وقنوات  

 . المالي للمجموعة 
 

، قامت المجموعة بإعادة تنظیم نموذج أعمالھا بھدف إعادة تقسیم مجموعات الخدمات المصرفیة للشركات ۲۰۲۱خالل  
، و  لالستثمار  الخدمات المصرفیةواالستثمار والخدمات المصرفیة لألفراد إلى أربع مجموعات أعمال منفصلة؛ تتمثل في  

.  الخدمات المصرفیة الخاصة الدولیة  ، والخدمات المصرفیة لألفراد  الخدمات المصرفیة للشركات واألعمال التجاریة، و
أعمالاأل تمكین  إلى  الذي سیؤول  التمكن من مواءمة    المجموعة  مر  عن  العمالء، فضالً  أكثر على  بشكل  التركیز  من 

بھدف دفع القدرة التنافسیة المجموعة  خدمھا  تعروض المنتجات والخدمات المتخصصة مع قواعد العمالء ذات الصلة التي  
 وتعزیز مقومات إنتاج اإلیرادات.

 
 األعمالقطاعات 

 
   الخدمات المصرفیة لالستثمار

 
تمویل الشركات والتمویل    خدمات  حلوالً مصرفیة وتمویلیة، بما في ذلك  ھذا القطاع الخدمات المصرفیة لالستثمار  یقدم

اإلسالمي، وأسواق المال، والمعامالت المصرفیة، والتجارة، وخدمات إدارة السیولة والنقد إلى جانب مجموعة واسعة من 
الخدمات المصرفیة  ل إدارة المخاطر عبر منتجات االئتمان، واألسعار، والعمالت األجنبیة، وأسواق المال. یركز فریق  حلو

العمالء    لالستثمار المؤسساتعلى  المنتجات  من  تقدیم  العمالء    في  المتخصصة، ویعزز  تشمل ومختلف قطاعات  التي 
وصالقطاعات   العام  والقطاع  السیادي  والقطاع  الطبیعیة ی دانالحكومة  والموارد  المالیین  والرعاة  السیادیة  الثروة  ق 

 والصناعات العالمیة المتنوعة ومجموعة المؤسسات المالیة والشركات التابعة العالمیة.
 

  الخدمات المصرفیة للشركات واألعمال التجاریة
 

المتوسطة والصغیرة ذات المنتجات المتنوعة التي تقدم عبر القطاعات    والمؤسساتعلى الشركات الكبیرة    ھذا القطاعیركز  
 والخدمات المصرفیة التجاریة ومجموعة العمالء المتمیزین.   والمقاوالتالفرعیة التي تشمل الخدمات المصرفیة للشركات  

 
 الخدمات المصرفیة لألفراد 

 
إلسالمي. تشمل نطاقات المنتجات المعروضة المنتجات  یستھدف شریحة المستھلكین والنخبة عبر القطاعین التقلیدي وا

ذلك.   إلى  وما  الثروة  ومنتجات  والقروض  االئتمان  وبطاقات  والودائع  الجاریة  الحسابات  مثل  الیومیة  توفر  المصرفیة 
األعمال عدد من   والمبیعاتمجموعة  التوزیع  المحمول  المختلفة  قنوات  الھاتف  المصرفیة عبر  الخدمات  ذلك  في  بما   ،

للتمویل  األولالتابعة وھي شركة أبوظبي  المصرفیة واإلنترنت والفروع ووكالء المبیعات المباشرة ومن خالل الشركات
 اإلسالمي.

 
 الخدمات المصرفیة الخاصة الدولیة 

 
عبر القطاعین التقلیدي واإلسالمي. تشمل نطاقات المنتجات    الثروات الكبیرةاألعمال العمالء األثریاء وذوي    ھذه  تستھدف

المالیة. توفر  الوساطة واألوراق  استثماریة متطورة وخدمات  إلى حلول    المعروضة منتجات مصرفیة یومیة باإلضافة 
والمبیعات    عدد من   األعمالمجموعة   التوزیع  المالمختلفةقنوات  الھاتف  المصرفیة عبر  الخدمات  ذلك  في  بما  حمول  ، 

 األول لألوراقواإلنترنت والفروع ومدیري العالقات ومن خالل الشركات المصرفیة التابعة لھا بما في ذلك شركة أبوظبي  
 المالیة. 

 
 
 
 
 



    
 

۲۹ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 (تابع)  معلومات القطاعات ۲۸
 
 لمكتب الرئیسيا
 

والخدمات  توفر المجموعة الدعم المركزي من خالل أقسام الموارد البشریة وتكنولوجیا المعلومات والعملیات والتمویل  
وعالقات المستثمرین وإدارة المخاطر وإدارة االئتمان واالتصاالت المؤسسیة والشؤون القانونیة وااللتزام االستراتیجیة  

   خزینة والدعم اإلداري لكافة وحدات األعمال بالمجموعة.والتدقیق الداخلي والمشتریات وعملیات ال
 

الرئیسيیتضمن   أعمال متنوع  المكتب  إدارة   مدعوم  أیًضا نموذج  العقارات وخدمات  المقدمة عبر  التكمیلیة  بالعروض 
للمجموعة، وھي كلیًا  أو  المملوكة جزئیًا  التابعة  الشركات  من خالل  للعقارات    الممتلكات  األول  أبوظبي  و شركة بنك 

 أبوظبي الوطنیة للعقارات وشركة مسماك العقاریة.
 

 القطاعات الجغرافیة
 

تدیر المجموعة قطاعات أعمالھا المختلفة من خالل شبكة من الفروع والشركات التابعة والمكاتب التمثیلیة ضمن قطاعین  
 الدولي. القطاع اإلمارات العربیة المتحدة وقطاع جغرافیین محددین وھما 



    
 

30 

 )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 
 )تابع( معلومات القطاعات  82

 

 القطاعات الجغرافية   قطاعات األعمال  

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

 
الخدمات المصرفية  

 لالستثمار 

مجموعة الخدمات  
المصرفية للشركات  

 التجارية واألعمال  

الخدمات  
المصرفية  

 لألفراد 

الخدمات  
المصرفية  

 العالمية 

 
 
 

 الرئيسي المركز  

 
 
 

  اإلجمالي 

 
 

اإلمارات العربية  
 المتحدة 

 
 
 

 الدولي 

 
 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 أشهر المنتهية    الستةلفترة  
           )غير مدققة(  2022  يونيو 30في 

التمويل اإلسالمي  صافي إيرادات الفائدة واإليرادات من 
 6.524.728 1.502.045 5.022.683  6.524.728 348.711 369.357 1.928.964 1.412.903 2.464.793 والمنتجات االستثمارية

 2.910.482 621.462 2.289.020  2.910.482 185.194 117.958 237.459 838.297 1.531.574 صافي اإليرادات باستثناء إيرادات الفائدة 
  ------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------  ------------------------------------  ---------------------------------    ------------------------------------------  ---------------------------------  

 9.435.210 2.123.507 7.311.703  9.435.210 533.905 487.315 2.166.423 2.251.200 3.996.367 اإليرادات التشغيلية

األرباح من استبعاد حصة في شركة تابعة وأرباح القيمة  
 3.093.703 -  3.093.703  3.093.703 -  -  3.093.703 -  -  الحصة المحتفظ بهاالعادلة من 

  ------------------------------------  ------------------------------------  ------------------------------------  ------------------------------------  ------------------------------------    ------------------------------------  ------------------------------------  
األرباح من استبعاد حصة  إجمالي اإليرادات بما في ذلك 

في شركة تابعة وأرباح القيمة العادلة من الحصة المحتفظ  
 12.528.913 2.123.507 10.405.406  12.528.913 533.905 487.315 5.260.126 2.251.200 3.996.367 بها 
           

 3.124.227 836.296 2.287.931  3.124.227 485.520 192.877 1.102.007 503.611 840.212 مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات تشغيلية أخرى 
           

 1.039.156 541.101 498.055  1.039.156 ( 12.191)  5.745 262.223 641.648 141.731 انخفاض القيمة   )عكس( /صافي مخصص 
  ------------------------------------  ------------------------------------  ------------------------------------  ------------------------------------  ------------------------------------    ------------------------------------  ------------------------------------  

 8.365.530 746.110 7.619.420  8.365.530 60.576 288.693 3.895.896 1.105.941 3.014.424 قبل الضريبة   / األرباح 
           

 334.405 284.059 50.346  334.405 73.670 17.347 ( 6.238)  37.668 211.958 مصروفات ضريبة الدخل
  ------------------------------------  ------------------------------------  ------------------------------------  ------------------------------------  ------------------------------------    ------------------------------------  ------------------------------------  

 8.031.125 462.051 7.569.074  8.031.125 ( 13.094)  271.346 3.902.134 1.068.273 2.802.466 الفترة  / )خسائر( صافي أرباح 
  =============  =============  =============  =============  ============    =============  ============  

           )غير مدققة(  2022  يونيو 30كما في 
 1.174.916.455 376.375.877 798.540.578  1.066.372.971 105.083.149 30.797.946 69.346.029 150.421.523 710.724.324 إجمالي موجودات القطاع 

  =============  =============  =============  =============  ============    ================  =============  
 ( 132.635.920)     ( 24.092.436)       أرصدة فيما بين القطاعات 

       ------------------------------------------     ------------------------------------------- 
 1.042.280.535    1.042.280.535      إجمالي الموجودات 

       ===============     ================ 
 1.063.524.270 343.799.069 719.725.201  954.980.786 111.084.514 27.990.943 69.173.537 125.923.813 620.807.979 إجمالي مطلوبات القطاع

  ============  =============  =============  =============  =============    ===============  =============  
 ( 132.635.920)     ( 24.092.436)       أرصدة فيما بين القطاعات 

       -----------------------------------     ------------------------------------------- 
 930.888.350    930.888.350      إجمالي المطلوبات

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



    
 

۳۱ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 (تابع) معلومات القطاعات  ۲۸
 
 

 القطاعات الجغرافیة   قطاعات األعمال  
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
الخدمات المصرفیة  

 لالستثمار

مجموعة الخدمات  
المصرفیة للشركات  
والخدمات المصرفیة  

 التجاریة

الخدمات  
المصرفیة  

 لألفراد 

الخدمات  
المصرفیة  

 العالمیة 

 
 
 

 المركز الرئیسي 

 
 
 

  اإلجمالي 

 
 

اإلمارات العربیة  
 المتحدة

 
 
 

 الدولي 

 
 
 

 اإلجمالي 
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

 أشھر المنتھیة  الستة لفترة  
           (غیر مدققة)  ۲۰۲۱ یونیو ۳۰في 

واإلیرادات من التمویل اإلسالمي  صافي إیرادات الفائدة 
 ٥٫٤۸۱٫٦۷۲ ۱٫٤۲۰٫۹۹۷ ٤٫۰٦۰٫٦۷٥  ٥٫٤۸۱٫٦۷۲ ) ۹۱٫۱۷۸(  ۳۷۳٫۰۰٤ ۱٫۹۹۲٫۳٦۲ ۹۸٦٫٥۲٤ ۲٫۲۲۰٫۹٦۰ والمنتجات االستثماریة

 ٤٫۰۹۳٫۲۷٦ ۳۷۹٫۰٦۰ ۳٫۷۱٤٫۲۱٦  ٤٫۰۹۳٫۲۷٦ ۳٦٦٫٥۲۳ ۱۰۹٫٥۸٤ ۳۹۳٫٤۲۰ ٦۳٥٫۹۲٥ ۲٫٥۸۷٫۸۲٤ صافي اإلیرادات باستثناء إیرادات الفائدة 
   

 ۹٫٥۷٤٫۹٤۸ ۱٫۸۰۰٫۰٥۷ ۷٫۷۷٤٫۸۹۱  ۹٫٥۷٤٫۹٤۸ ۲۷٥٫۳٤٥ ٤۸۲٫٥۸۸ ۲٫۳۸٥٫۷۸۲ ۱٫٦۲۲٫٤٤۹ ٤٫۸۰۸٫۷۸٤ اإلیرادات التشغیلیة
  ------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------  ------------------------------------  ---------------------------------    ------------------------------------------  ---------------------------------  

 ۲٫۷۷۰٫۱۸٤ ٦٤۷٫۹۷۱ ۲٫۱۲۲٫۲۱۳  ۲٫۷۷۰٫۱۸٤ ۲۹۱٫۰۷۰ ۱۷۲٫٦۷۷ ۱٫۱۱۲٫۹۳۰ ٤٦۰٫٥۲٤ ۷۳۲٫۹۸۳ مصروفات عمومیة وإداریة ومصروفات تشغیلیة أخرى 
           

 ۱٫۱٤۷٫۱۸۹ ۱۸٦٫٦۰۳ ۹٦۰٫٥۸٦  ۱٫۱٤۷٫۱۸۹ ٥۱٫۱٦۷ ٦٤٦ ٥٥٤٫۰٤۷ ٤۹۰٫۲۹٤ ٥۱٫۰۳٥ صافي مخصص انخفاض القیمة
  ------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------  ------------------------------------  ---------------------------------    ------------------------------------------  ---------------------------------  

 ٥٫٦٥۷٫٥۷٥ ۹٦٥٫٤۸۳ ٤٫٦۹۲٫۰۹۲  ٥٫٦٥۷٫٥۷٥ ) ٦٦٫۸۹۲(  ۳۰۹٫۲٦٥ ۷۱۸٫۸۰٥ ٦۷۱٫٦۳۱ ٤٫۰۲٤٫۷٦٦ قبل الضریبة  / (الخسائر) األرباح
 ۲۹۹٫۰٥۱ ۲٦۷٫۸۲٦ ۳۱٫۲۲٥  ۲۹۹٫۰٥۱ ۳۸٫٤۱٤ ۲۷٫٦۸۷ ) ٥٫۹۰۲(  ۳٦٫۱٦۳ ۲۰۲٫٦۸۹ مصروفات ضریبة الدخل

  ------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------  ------------------------------------  ---------------------------------    ------------------------------------------  ---------------------------------  
 ٥٫۳٥۸٫٥۲٤ ٦۹۷٫٦٥۷ ٤٫٦٦۰٫۸٦۷  ٥٫۳٥۸٫٥۲٤ ) ۱۰٥٫۳۰٦(  ۲۸۱٫٥۷۸ ۷۲٤٫۷۰۷ ٦۳٥٫٤٦۸ ۳٫۸۲۲٫۰۷۷ الفترة   (الخسائر) / رباحاألصافي 

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

           (مدققة)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 ۱٫۱٤٥٫۰۰٥٫۲۷۳ ۳۷۸٫٥۷٥٫۸۲٦ ۷٦٦٫٤۲۹٫٤٤۷  ۱٫۰۲٦٫۳۸۷٫٤۷۹ ۱۱۹٫٦۱۷٫٦٦۲ ۳۱٫۸۷۹٫۹٥۸ ۷٦٫٦۷۹٫۷۱۳ ۱۱٤٫٤۷۹٫٤۲۸ ٦۸۳٫۷۳۰٫۷۱۸ إجمالي موجودات القطاع 

  =============  =============  =============  =============  ============    ================  =============  
 ) ۱٤٤٫۰۱٦٫٤٥۷(     ) ۲٥٫۳۹۸٫٦٦۳(       أرصدة فیما بین القطاعات 

       ------------------------------------------     ------------------------------------------ 
 ۱٫۰۰۰٫۹۸۸٫۸۱٦    ۱٫۰۰۰٫۹۸۸٫۸۱٦      إجمالي الموجودات 

       ===============     ================ 
 ۱٫۰۳۲٫۱۷٥٫۷۰۰ ۳٥٤٫٥۰۰٫۸۷۷ ٦۷۷٫٦۷٤٫۸۲۳  ۹۱۳٫٥٥۷٫۹۰٦ ۹۹٫۳۲۷٫۹۹٦ ۲٤٫۸۸۳٫۰٥٤ ٦۱٫۸۹٦٫۷٥۰ ۱۳۹٫۸۳۸٫٦۹۳ ٥۸۷٫٦۱۱٫٤۱۳ إجمالي مطلوبات القطاع

  ============  =============  =============  =============  =============    ===============  =============  
 ) ۱٤٤٫۰۱٦٫٤٥۷(     ) ۲٥٫۳۹۸٫٦٦۳(       أرصدة فیما بین القطاعات 

       -----------------------------------     ------------------------------------------- 
 ۸۸۸٫۱٥۹٫۲٤۳    ۸۸۸٫۱٥۹٫۲٤۳      إجمالي المطلوبات

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



    
 

۳۲ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 األطراف ذات العالقة  ۲۹
 

تعتبر األطراف أطرافاً ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثیر ھام  
تشتمل األطراف ذات العالقة على المساھمین األساسیین وأعضاء مجلس   .علیھ عند اتخاذ القرارات المالیة أو التشغیلیة

یتألف موظفي اإلدارة الرئیسیین من أعضاء اللجنة التنفیذیة بالمجموعة   .اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین بالمجموعة
مجموعة باعتماد شروط ھذه  تقوم إدارة ال  .الذین یشاركون في عملیة التخطیط االستراتیجي واتخاذ القرارات بالمجموعة

 . مجلس اإلدارة أو اإلدارةأعضاء المعامالت مع األطراف ذات العالقة، ویتم تنفیذھا وفقاً للشروط المتفق علیھا من قبل 
 

یعمل بنك أبوظبي األول في سوق تسیطر علیھ جھات تخضع لحكومة أبوظبي بشكل مباشر أو غیر مباشر من خالل  
ت والشركات التابعة والمؤسسات األخرى الخاصة بھا، ویشار إلیھا مجتمعة باسم "الجھات ذات  الھیئات الحكومیة والوكاال 

العالقة بالحكومة". یوجد لدى البنك معامالت مع جھات أخرى ذات العالقة بالحكومة ویتم إجراء ھذه المعامالت في سیاق 
 ة.األعمال االعتیادیة للبنك ووفقاً للشروط المعتمدة من مجلس اإلدار

 

 

 
 ۲۰۲۲ یونیو ۳۰

 (غیر مدققة) 

 دیسمبر ۳۱
۲۰۲۱ 
 (مدققة)

 مجلس اإلدارة 
 المساھمین   

 الرئیسیین 
اإلدارة 
 العلیا 

الشركات 
 اإلجمالي اإلجمالي الزمیلة

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

 بتاریخ التقریر: فیما یلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة 
       

 ۳٤٫۲۸۲٫٦٤۲ ٤۷٫٤٥٥٫۷٤۷ ۱ ٦۱٫۲۰٤ ۳٤٫۸٦۳٫٤۲٦ ۱۲٫٥۳۱٫۱۱٦ موجودات مالیة
  ======== =  ===========  ====== =  ===========  ===========  =========== 

 ٥۷٫۷۷۹٫٥٦٥ ٥۳٫٤۹۲٫۱٥۸ ۲۸۲٫۸۰۱ ۲۹٫۲٦٦ ۳۳٫٤٦۸٫٤۰۲ ۱۹٫۷۱۱٫٦۸۹ مطلوبات مالیة 
  =========  ============  =======  ===========  ===========  =========== 

 ۲۱٫۷۰۲٫٥٤٦ ۱۱٫۳۸٦٫۱۳۳ ۱۸٤ - ۹٫۳۷۱٫۸۱۷ ۲٫۰۱٤٫۱۳۲ التزامات محتملة
  =========  ============  =======  ======= ====  ===========  =========== 
       

 أشھر مع األطراف ذات العالقة: الستةفیما یلي المعامالت المبرمة خالل فترة 
       

    
 

 
 ۲۰۲۱ یونیو ۳۰

 (غیر مدققة)
       

 الفوائد  إیرادات 
 ٤۹٦٫۹۹٤ ٤۲٦٫۲٤۲ ۷٫٤۸٥ ٥۲۱ ۲٤۳٫۸٦۳ ۱۷٤٫۳۷۳ أخرى    إیراداتو  
  =========  ========  =======  =======  ========  ======== 

 فوائدالمصروفات 
 ۱۹٤٫٥۳٥ ۱٦۲٫۳۰۱ ۲۱٫۲۲۹ ۱۲۷ ٤۷٫۲۳٥ ۹۳٫۷۱۰ ومصروفات أخرى

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

 فیما یلي تفاصیل تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین:
 

 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱  یونیو   ۳۰ ۲۰۲۲یونیو    ۳۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۳۸٫۸۳۳ ۳۱٫۸۸٥ رواتب وامتیازات أخرى
  ===========  =========== 
 
 

 . أرصدة األطراف ذات العالقة على أشھر ستة فترة الخالل لم یتم تحمیل خسائر ائتمان متوقعة 



    
 

۳۳ 

(تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة   
 

 إدارة المخاطر المالیة  ۳۰
 

 مخاطر االئتمان
 

الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة مما یؤدي إلى في  عمیل أو طرف مقابل في أداة مالیة  مخاطر إخفاقتتمثل مخاطر االئتمان في 
المجموعة خسار القروض والُسلف والتمویل اإلسالمي والمبالغ   ةتكبد  مالیة. تنشأ مخاطر االئتمان بصورة رئیسیة من 

الدین لغیر أغراض المتاجرة    في  ستثماراتاالتفاقیات إعادة الشراء العكسي والمستحقة من البنوك والمؤسسات المالیة وا
 واألدوات المالیة المشتقة، وبعض الموجودات األخرى. 

 
 وخسائر االئتمان المتوقعة ۱۹- كوفید

 
العالمیة رسمیاً عن فیروس كورونا كوباء عالمي۲۰۲۰مارس    ۱۱في   لتفشي فیروس    .، أعلنت منظمة الصحة  نظراً 
ونا بشكل متسارع في جمیع أنحاء العالم، واجھت مختلف االقتصادات والقطاعات اضطرابات شدیدة وحاالت عدم كور

 .في ھذا السیاق، اتخذت الحكومات والسلطات مجموعة من التدابیر الحتواء أو الحد من تفشي الفیروس .یقین جوھري
 

ا العالمیة األخرى، قام مصرف  التنظیمیة  الجھات  مع  الدعم  تماشیاً  المركزي، في إطار خطة  المتحدة  العربیة  إلمارات 
توفیر إعفاء مؤقت أو تأجیل دفعات أصل الدین و/ أو الفائدة/ الربح على القروض القائمة لكافة شركات االقتصادي الموجھ،  

 القطاع الخاص المتضررة، ال سیما الشركات الصغیرة والمتوسطة والعمالء من األفراد بشروط محددة. 
 

، ولكنھ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱قام مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بإنھاء خطة الدعم االقتصادي الموجھ بنھایة  
قام بتمدید فترة اإلعفاءات الممنوحة بموجب الخطة بشأن متطلبات رأس المال والسیولة والتمویل المستقر لجمیع البنوك  

 .  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰حتى  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱ذلك من  العاملة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة و
 

، ومع ذلك ، قام مصرف  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ كما في  بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجھال یوجد حالیًا أي إعفاء مؤجل 
المتحدة   العربیة  بموجب  اإلمارات  الممنوح  اإلعفاء  بتمدید  تقدیم   الخطةالمركزي  التمویل  للبنوك وشركات  حیث یمكن 

أو أي تمویل آخر جدید لشركات القطاع الخاص والشركات جدیدة  عامل جدیدة أو قروض مرحلیة  المال  الرأس  قروض  
برنامج   إطار  في  المتحدة  العربیة  اإلمارات  دولة  في  واألفراد  والمتوسطة  الدعم    سترداداالالصغیرة  بخطة  الخاص 

الموجھ وذلك التعا  االقتصادي  العمالء ومساعدتھم في  یونیو  حتى    ۱۹-كوفید  سلبًا بتداعیات  في من تأثرھمتسھیالً على 
برنامج التعافي في ظل خطة الدعم االقتصادي  أي تعرضات جدیدة ممنوحة بموجب ال یوجد لدى المجوعة حالیاً . ۲۰۲۲

 .۲۰۲۲ یونیو ۳۰ الموجھ كما في
 
 عن كثب على محفظة البنك. ۱۹-كوفیدواصل المجموعة مراقبة تأثیر ت
 

 العمالء اإلماراتیین دفعاتتأجیل 
 

  ۳۱درھم (  ملیون  ۱٤٫٤٤۷  ۱۹-لعمالء نتیجة لكوفید  إلى ا، بلغ إجمالي التأجیالت المقدمة    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰  كما في
 .وفقاً لسیاسة البنك في نھایة الفترة الحالیة جمیع عملیات التأجیل  . وقد تمت تسویة  درھم  ملیون   ۱٤٫۳٦۰:  ۲۰۲۱دیسمبر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

۳٤ 

 (تابع)  إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة
 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ۳۰
 

  (تابع)مخاطر االئتمان 
 

إلى القیمة الدفتریة اإلجمالیة   المبالغ التي تتم مقاصتھا والفوائد المعلقة وخسائر انخفاض للموجودات المالیة  تقوم المجموعة أیضاً بقیاس تعرضھا لمخاطر االئتمان استناداً  ناقصاً 
   .تعرض لمخاطر االئتمانللقصى الحد األتمثل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة  .القیمة، إن وجدت

 
في   یونیو    ۳۰كما 

۲۰۲۲ 
 (غیر مدققة)  

 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 
مشتراة أو تعرضت أصالً  

 اإلجمالي    ٤ائتماني النخفاض 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
 مخصص ال تعرض ال مخصص ال تعرض ال مخصص ال تعرض ال مخصص ال تعرض ال مخصص ال تعرض ال 
           

األرصدة لدى البنوك  
 ۱۹۱٫۲۸۷ ۲۳۰٫۳۸۹٫۷٦٦ - - - - ۱۱۸٫۰٦۳ ۱٫۰٦۹٫۳۲٤ ۷۳٫۲۲٤ ۲۲۹٫۳۲۰٫٤٤۲ المركزیة

المستحق من البنوك  
 ٦۸٫۳۸۱ ۲۲٫۷٥۲٫٦۹۷ - - - - ٤۰٫٦۳۰ ۱٫۱۲۳٫۰۷۹ ۲۷٫۷٥۱ ۲۱٫٦۲۹٫٦۱۸ والمؤسسات المالیة 
اتفاقیات إعادة الشراء  

 ۲۹٫۱۷۹ ٤۲٫۰۰۳٫٥۸۳ - - - - - - ۲۹٫۱۷۹ ٤۲٫۰۰۳٫٥۸۳ العكسي
  القروض والُسلف

 ۱۳٫۳۸٥٫۰٥٤ ٤۷۷٫۹۳۳٫۹۹۸ ۱٫۰۹۲٫٥۱۳ ٥٫٦۹٥٫۲۲٥ ۷٫۲۲٤٫۳۳۰ ۱۷٫۲۸۳٫۲۱۷ ۳٫٤٦۰٫۲۰۰ ۱٦٫٥٥۸٫۱۸۳ ۱٫٦۰۸٫۰۱۱ ٤۳۸٫۳۹۷٫۳۷۳ ۱  والتمویل اإلسالمي
استثمارات لغیر  

           أغراض المتاجرة 
 ۳۹۷ ٤٫۸٤۹٫٥۰٦ - - - - - - ۳۹۷ ٤٫۸٤۹٫٥۰٦ التكلفة المطفأة   
دین بالقیمة العادلة    

من خالل 
اإلیرادات الشاملة  

 ۱۸۹٫۸۱٤ ۱٤٤٫۷٥۷٫۸٤۹ - - - - ۷٫٤۱٤ ۱۲۱٫٤۰٤ ۱۸۲٫٤۰۰ ۱٤٤٫٦۳٦٫٤٤٥ ۲األخرى 
 ۹۸٫۳٤۱ ۱٤٫٦۰۲٫٤۷۱ - - ٤۰٦ ٦٦۷ ۳۷۳ ۱٤٫٤٦۳ ۹۷٫٥٦۲ ۱٤٫٥۸۷٫۳٤۱ ۳موجودات أخرى  

 ۷۸٦٫۷٥۹ ۲۱۰٫۲۳۲٫۸۰۳ ۹٫۲۲٦ ۱۱٫۲۷٥ ٤۰٦٫۲۷۳ ۹۱۲٫۸۷۷ ۲٥۸٫۹۱۳ ٥٫۰۲۹٫٦۷۸ ۱۱۲٫۳٤۷ ۲۰٤٫۲۷۸٫۹۷۳ تعرض غیر ممول 
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 . والتمویل اإلسالمي  التعرض یمثل إجمالي القروض والُسلف  ۱
 . احتیاطي القیمة العادلة  مدرج ضمن من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  المخصص لألدوات المالیة المصنفة على أنھا بالقیمة العادلة  ۲
 . ۱تم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بطریقة مبسطة لبعض الموجودات المدرجة كجزء من الموجودات األخرى، وتم بیانھا كجزء من المرحلة  ۳

 ٤ قامت المجموعة، بناًء على تقییمھا الداخلي لجودة االئتمان باحتساب مبلغ ٥٫٥۰۹ ملیون درھم على قدم المساواة مع معامالت القروض والُسلف والتمویل اإلسالمي المتعثرة.. 



    
 

۳٥ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ۳۰
 

  (تابع)مخاطر االئتمان 
 

  ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱كما في 
 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة   (مدققة)

المشتراة أو الموجودات المالیة 
الناشئة التي تعرضت النخفاض  

 جمالياإل              ٤ائتماني 
 المخصص التعرض  المخصص التعرض  المخصص التعرض  المخصص التعرض  المخصص التعرض  
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
           

األرصدة لدى البنوك   
 ۲۰۲٫۲۰۳ ۲٥۷٬۰۳۱٬۸۲۲ - - - - ۱۱۸٬۰٦٤ ۱٬٤۹٥٬۷٦۳ ۸٤٫۱۳۹ ۲٥٥٬٥۳٦٬۰٥۹ المركزیة 

المستحق من البنوك    
 ٦٤٫٤٥۹ ۱۹٬۳۸۳٬۳۰٦ - - - - ٤۰٬٦۳۷ ۸۷٤٬۷۱٦ ۲۳٫۸۲۲ ۱۸٬٥۰۸٬٥۹۰ والمؤسسات المالیة 

اتفاقیات إعادة الشراء  
 ۲۷٬۳٦۰ ٤٦٬۲۸۸٬۰۰٥ - - - - - - ۲۷٬۳٦۰ ٤٦٬۲۸۸٬۰۰٥ العكسي

القروض والُسلف والتمویل  
 ۱۳٫۸٤۹٫٦۱۳ ٤۲۸٫۸٤۰٫٤۱۱ ۱٫۰۲۸٫۳۷۹ ٥٬٦۹۲٬۹۷۹ ۷٫٥۳۱٫٤۲۸ ۱٦٬۸۰۷٬۱۸۸ ۳٫٤۸۸٫۸۰۸ ۱۸٬۳۲٤٬۸۷۱ ۱٫۸۰۰٫۹۹۸ ۳۸۸٫۰۱٥٫۳۷۳ ۱اإلسالمي 

االستثمارات لغیر أغراض  
           المتاجرة 

 ٥۹۹ ٤٬٥۰٤٬۲۰٥ - - - - - - ٥۹۹ ٤٬٥۰٤٬۲۰٥ التكلفة المطفأة 
 لدین بالقیمة العادلة من ا

 خالل اإلیرادات الشاملة 
 ۲۱٤٬۰۲٥ ۱۳۹٬۸۷٥٫٤٤۲ - - - - ۷٬٥۲۲ ۷۲٬۹٤۱ ۲۰٦٬٥۰۳ ۱۳۹٬۸۰۲٬٥۰۱ ۲األخرى 

 ۸۹٬٤۰۲ ۱۳٫٥٥۰٫٤۷۹ - - ۳۹۹ ٦٦۷ ۱٬۲۲۲ ۳٤٤٬۷٤٦ ۸۷٬۷۸۱ ۱۳٫۲۰٥٫۰٦٦ ۳موجودات أخرى 
 ۸٤۳٫۷۹۲ ۲۱٦٬٦٤۳٬٥۹٤ ۱۰٫٥۱۲ ۷٬۹۸٦ ٤۲۱٫۳٥۲ ۱٬۱۸۸٬۹٤۹ ۲٥٥٫۸٤۸ ٤٬٦۹٤٬۹۲٦ ۱٥٦٫۰۸۰ ۲۱۰٬۷٥۱٬۷۳۳ التعرض غیر الممول 
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 التعرض یمثل إجمالي القروض والُسلف والتمویل اإلسالمي.  ۱
 بعد تسویتھ مقابل احتیاطي القیمة العادلة.  من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  المخصص لألدوات المالیة المصنفة على أنھا بالقیمة العادلة  ۲
 . ۱تم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بطریقة مبسطة لبعض الموجودات المدرجة كجزء من الموجودات األخرى، وتم بیانھا كجزء من المرحلة  ۳
 المتعثرة.ف والتمویل اإلسالمي والُسلالقروض  معامالت ملیون درھم على قدم المساواة مع  ٥٫٥٦۳قامت المجموعة، بناًء على تقییمھا الداخلي لجودة االئتمان باحتساب مبلغ  ٤
 
 

 



    
 

۳٦ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ۳۰
 

  (تابع)مخاطر االئتمان 
 

 فیما یلي الحركة في مخصص انخفاض القیمة خالل الفترة:
 

 (غیر مدققة) مدققة) (غیر  

 
فترة الستة أشھر 

 المنتھیة في
أشھر   الستةفترة 

 المنتھیة في
 ۲۰۲۱ یونیو ۳۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۱۳٫٦۰۱٫٦٦٤ ۱٥٫۲۹۱٫٤٥۳ الرصید في بدایة الفترة
 ۱٫۲٦٦٫٤۷۸ - تخصیص ثمن الشراء الزیادة نتیجة االستحواذ / 

 ۱٫۱٦۳٫۸۰۹ ۱٫۰۷۰٫۳۸۰ صافي مخصص انخفاض قیمة األدوات المالیة  
 ) ۹۲٥٫۰٥۷( ) ۱٫٦۱۲٫٦۲۱( مبالغ مشطوبة وتعدیالت أخرى 

  ------------------------  ------------------------ 
 ۱٥٫۱۰٦٫۸۹٤ ۱٤٫۷٤۹٫۲۱۲ الرصید في نھایة الفترة

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

مخاطر االئتمان لدى المجموعة من حیث الطرف المقابل لألوراق المالیة ألغراض المتاجرة واالستثمارات فیما یلي تركیز  
 لغیر أغراض المتاجرة:

 

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل   
 استثمارات لغیر أغراض المتاجرة    األرباح أو الخسائر 

     
 (مدققة)  (غیر مدققة)  (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰ 
 ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
     

 ۹۳٫۸٦۱٫۳۷۷ ۱۰۳٫۲٥۰٫۰۲۳ ۲۸٫۸۳٥٫۹۳۲ ۲۱٫٦۰٥٫۰۷۹ القطاع الحكومي 
 ٦۳٤٫۱۳٦ ٥۹٥٫٥۲۲ ۲٫۰٦٥٫۹٤۲ ٤۲۱٫۳٦۷ المؤسسات الدولیة 

 ۱٥٫۳۳۷٫٤٥۳ ۱٥٫۷۸۷٫۱۹۸ ۷۳۷٫۷٥۳ ۷۱۷٫۱۰٤ القطاع العام 
 ۲۸٫۰٦۲٫٤۹۲ ۲٤٫۲٥٥٫۰٤۱ ٤٫٤٦۱٫۷٥٥ ۱٫۹۸۷٫۱۷۷ القطاع المصرفي 

 ۷٫٤۸۷٫٥۱۸ ۸٫۲۷۲٫۹۱٤ ۹٫٤۷۰٫۸۷۰ ۸٫۷٤۹٫۹٥۳ قطاع الشركات/ القطاع الخاص 
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ناقصا: مخصص انخفاض القیمة  
(خسائر االئتمان المتوقعة) لألوراق  

 )٥۹۹( ) ۳۹۷( - - المالیة بالتكلفة المطفأة 
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۳۷ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ۳۰
 

  (تابع)مخاطر االئتمان 
 

 فیما یلي التصنیفات الخارجیة لألوراق المالیة ألغراض المتاجرة واالستثمارات لغیر أغراض المتاجرة:  
 

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل   
 استثمارات لغیر أغراض المتاجرة  األرباح أو الخسائر 

     
 (مدققة)  (غیر مدققة)  (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰ 
 ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
     

AAA ۱۳۳٫۳۹۷ ۷۲۲٫٦۷۳ ٤۰٫٦٦٦٫۸۸۱ ۳۰٫۲۸۱٫۹۲٥ 
AA  إلىA ۱۳٫۰۱۷٫٤۹۲ ۱۷٫۱۸۹٫۹۷۹ ۷۱٫٤۰٥٫۷۹۱ ۷۹٫۰۹٦٫۷٤۸ 

BBB  ۳۲٫۳۰۹٫۱۷۸ ۳٥٫۰۹۷٫٦۹٥ ۱۷٫۷۲٥٫۹۰۸ ۱۰٫٥۲۷٫۰۲۱ فأقل 
CCC  ۱٤۲٫٥۰۸ ۱۰٦٫۳۳۱ ۸۲٫٤۷۹ ۲۲٫۸۹۰ فأقل 

 ۳٫٥٥۲٫٦۱۷ ٤٫۸۸٤٫۰۰۰ ۹٫۸٥۱٫۲۱۳ ۹٫۷۷۹٫۸۸۰ غیر مصنفة 
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 ناقصاً: مخصص انخفاض القیمة  
 (خسائر االئتمان المتوقعة) لألوراق     
 ) ۳۹۷( - - المالیة بالتكلفة المطفأة   

 
)٥۹۹( 
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تشتمل االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على استثمارات في أدوات ملكیة واستثمارات في صنادیق  
 . )٦(راجع اإلیضاح ائتمان  الملكیة الخاصة التي ال تنطوي على مخاطر

 

 الموجودات والمطلوبات المالیة ۳۱
 

 النظام المتدرج لقیاس القیمة العادلة  –األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة 
 

المستوى في النظام المتدرج  حسب  ألدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر،  ل  الجدول أدناه تحلیالً   یقدم
 للقیمة العادلة الذي یتم في إطاره تصنیف قیاسات القیمة العادلة: 

 

 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

     (غیر مدققة)   ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰كما في  
     

 ۳۳٫٤۸۰٫٦۸۰ ٦٫۱۲۸٫۲٥٦ ۲۳٫۲٦۹٫۱۲۲ ٤٫۰۸۳٫۳۰۲ استثمار بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  -   اإلیرادات الشاملة األخرىالقیمة العادلة من خالل  

 ۱٤٤٫۷٥۷٫۸٤۹ ۱٫٦۷۱٫۰۱٥ ۳۸٫۱۳۷٫۷٤۰ ۱۰٤٫۹٤۹٫۰۹٤ مع إعادة تحویلھا إلى األرباح أو الخسائر 
  -   اإلیرادات الشاملة األخرىالقیمة العادلة من خالل  

 ۱٫۰۳٤٫۲۳۲ ۲۰٤٫٥٥۷ ۲۱٫۲٥۰ ۸۰۸٫٤۲٥ دون إعادة تحویلھا إلى األرباح أو الخسائر 
 ٤٥٫٤۳۳٫۸۱٤ ۱٫۳۱۸ ٤٥٫۱٦۰٫۹۰۷ ۲۷۱٫٥۸۹ (موجودات) أدوات مالیة مشتقة  
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۳۸ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 (تابع) الموجودات والمطلوبات المالیة  ۳۱
 

 (تابع) النظام المتدرج لقیاس القیمة العادلة  –األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة 
 

 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

     (مدققة)   ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  
 ٤٥٫٥۷۲٫۲٥۲ ۸٫٦۲۸٫۱۱۱ ۲۷٫۹۲۱٫٦۱۲ ۹٫۰۲۲٫٥۲۹ استثمار بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 القیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة  
 األرباح أو الخسائر  إعادة تحویلھا إلى    مع  – األخرى      

۱۰۷٫۰۱۱٫۹۲٦ ۳۰٫٥۷٥٫۸۰۲ ۲٫۲۸۷٫۷۱٤ ۱۳۹٫۸۷٥٫٤٤۲ 

    – القیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  
 األرباح أو الخسائر   دون إعادة تحویلھا إلى      

۷۲۲٫٤۲٦ - ۲۰٥٫۱٥۸ ۹۲۷٫٥۸٤ 
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 النظام المتدرج للقیمة العادلة:  ما بین مستویاتفی   التحویالتالجدول أدناه  یوضح
 

 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

     (غیر مدققة)    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  
     استثمار بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 ٤۲٫۸٦٦ - ٤۲٫۸٦٦ - ۲إلى المستوى    ۱  ى االنتقال من المستو 
 ٤۲٫٤۸۷ - - ٤۲٫٤۸۷ ۱إلى المستوى    ۲  ى االنتقال من المستو 
 ٤٫٤۲٦ - ٤٫٤۲٦ - ۲إلى المستوى    ۳  ى االنتقال من المستو 

     
     المتاجرة االستثمارات لغیر أغراض 

 ٦٫۱۰۸٫٦۳٥ - ٦٫۱۰۸٫٦۳٥ - ۲إلى المستوى    ۱  ى االنتقال من المستو 
 ۱٫۹۳۷٫٥۲۱ - - ۱٫۹۳۷٫٥۲۱ ۱إلى المستوى    ۲  ى االنتقال من المستو 
 ۱۳٫٦۷۰ ۱۳٫٦۷۰ - - ۳إلى المستوى    ۲  ى االنتقال من المستو 
 ٤٤٦٫۲۳۲ - ٤٤٦٫۲۳۲ - ۲إلى المستوى    ۳  ى االنتقال من المستو 
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     (مدققة)    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  
     استثمار بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 ۹۰٫۲٦۲ - ۹۰٫۲٦۲ - ۲إلى المستوى    ۱االنتقال من المستوى  
 ۱۷٫۷۹٥ - - ۱۷٫۷۹٥ ۱إلى المستوى    ۲االنتقال من المستوى  
 ٤٫۷۳٦ - - ٤٫۷۳٦ ۱إلى المستوى    ۳االنتقال من المستوى  
 ٥۳٤ - ٥۳٤ - ۲إلى المستوى    ۳االنتقال من المستوى  

     
     االستثمارات لغیر أغراض المتاجرة 

 ٤٫۹۰۷٫۱۷٦ - ٤٫۹۰۷٫۱۷٦ - ۲إلى المستوى    ۱االنتقال من المستوى  
 ۷۷٤٫٤۱٤ - - ۷۷٤٫٤۱٤ ۱إلى المستوى    ۲االنتقال من المستوى  
 ۳۷٫۸۲۰ - - ۳۷٫۸۲۰ ۱إلى المستوى    ۳االنتقال من المستوى  
 ۷۰۷٫۷٥۸ - ۷۰۷٫۷٥۸ - ۲ستوى  إلى الم   ۳االنتقال من المستوى  
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۳۹ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 (تابع) الموجودات والمطلوبات المالیة  ۳۱
 

 (تابع) النظام المتدرج لقیاس القیمة العادلة  –األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة 
 

اإلدارة أن القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة المعترف بھا في البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة    ترى
 . عن قیمتھا العادلة بصورة جوھریةال تختلف 

 
التقییم   أسالیب  الموحدة    والمدخالت إن  الموجزة  المرحلیة  المالیة  البیانات  ھذه  في  سالیب  األ  تلكل  مشابھةالمستخدمة 

   .ذلك التاریخ وللسنة المنتھیة في ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المستخدمة من قبل المجموعة كما في  والمدخالت
 

 دمج األعمال ۳۲
 

)، فرع بنك العربیة  مصرجمھوریة  ٪ من رأس مال بنك عوده ش.م.م (۱۰۰على    ۲۰۲۲أبریل    ۲۸استحوذ البنك في  
تنفیذ ھذا  تم  .المستحوذ علیھاإلى الشركة   المستحوذةلنقد من الشركة االستحواذ من خالل تحویل ا ھذا عوده في مصر. تم 

  من شأن ھذا االستحواذ زیادة.  المرتقبمجموعة بنك أبوظبي األول في السوق  ل  لدفع عجلة األعمال التوسعیةاالستحواذ  
على  لوصول إلى العمالء  حضور أكبر ل، مما یضیف عمق وبشكل جوھريحجم ونطاق وخبرة بنك أبوظبي األول مصر  

 . المستوى المحلي والعالمي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 الشراء ثمن  -أ
 

ملیون    ۲٫۲۰۳والر أمریكي (ما یعادل  ملیون د  ٦۰۰٪ من األسھم  ۱۰۰الشراء المدفوع مقابل االستحواذ على    بلغ ثمن
 درھم).

 
 بدمج العملیاتالتكالیف المتعلقة  -ب

 
  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰المنتھیة في    الستة أشھر  لفترة  ملیون درھم  ٦۸  بلغت  بدمج العملیاتتكبدت المجموعة تكالیف متعلقة  

.  الفحص النافي للجھالةالخارجیة وتكالیف  باألتعاب االستشاریة والقانونیة  تعلق  فیما یملیون درھم)    ٥٥  :۲۰۲۱یونیو    ۳۰(
التكالیف    إدراج تم   األخرى "   ضمن ھذه  التشغیلیة  العمومیة واإلداریة والمصروفات  بیان  المصروفات  في  أو  "  األرباح 

 المرحلي الموجز الموحد. الخسائر
  



    
 

٤۰ 

 (تابع) وحدة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الم
 

 (تابع)  دمج األعمال ۳۲
 

 التقییم  تطرق ومنھجیا -ج
 
 عالقة العمالء 
 
تقدیر القیمة العادلة لعالقات عمالء بنك عوده كأصل غیر ملموس كما في تاریخ المعاملة.   فيالدخل  طریقةتم استخدام  

العمر االقتصادي   على مدى تحقیقھاالدخل عالقة العمیل على أنھا القیمة الحالیة لألرباح المستقبلیة المتوقع  طریقة تعتبر
الدخل، تم استخدام طریقة األرباح الزائدة متعددة الفترات وھي طریقة مقبولة بشكل   طریقةبموجب المتبقي. اإلنتاجي 

 عام لتقییم عالقات العمالء.
  
 الودائع األساسیة  
 
على   ذلكیتم احتساب والدخل، وطریقة المصدر المفضل لألموال للوصول إلى قیمة الودائع األساسیة.  طریقةتم استخدام  

والتي    مفضلة التمویل من مصادر بدیلة  فرق بین تكلفة الودائع األساسیة الحالیة وتكلفة الحصول على  أساس القیمة الحالیة لل
 على مدى العمر اإلنتاجي المحدد لقاعدة الودائع األساسیة. تمثل التمویل الھامشي الذي یمكن للبنك الوصول إلیھ

 
 محفظة القروض  
 
 معدل االسترداد  وطریقة القیمة الحالیة وطریقة التدفق النقدي المتوقع  طریقةتحدید تقییم القروض ، تم استخدام  عند 

 
 األصول العقاریة 
 
باستخدام  العقاریة  األصول  تقییم  الدخ  تم  ومنھجیة  السوق  التقییممنھجیة  تحلیل  إجراء  تم  الملكي   ل.  المعھد  لتقییم  وفقاً 

مع   توافقت والتي("الكتاب األحمر")  معاییر التقییم الصادرة عن المعھد الملكي للمساحین القانونیین -نیین للمساحین القانو
 .معاییر التقییم الدولیة

 
 ودائع العمالء   
 
الدخل حیث تم استخدام أسعار المنشأ على الودائع لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة   منھجیةتم تقییم ودائع العمالء باستخدام   

 المرتبطة بھا بناء على متوسط سعر الفائدة المرجح. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

٤۱ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 
 (تابع)  دمج األعمال ۳۲

 
 الموجودات القابلة للتحدید المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة - د

 
 في تاریخ االستحواذ:یلخص الجدول التالي القیمة العادلة للموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات 

 
 ۲۰۲۱أبریل  ۲۸  
 ألف درھم  

   الموجودات
 ٥٫٥٥۰٫۸۷٦  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

 ۳٫۲٤٤٫٤٦۷  مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالیة
 ۷٫۳۹۸  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر استثمارات بالقیمة 

 ٤۹۰٫۸٤۳  إعادة شراء عكسي  ةاتفاقی
 ۳۰  أدوات مالیة مشتقة

 ٦٫٤۳٦٫۰٥۰  وتمویل إسالمي قروض وُسلف
 

 استثمارات لغیر أغراض المتاجرة
 ٦٫٦۱۳٫۳۷۲ 

 ۳٦٤٫۷۱۲  موجودات أخرى
 ۱۱۸٫۱٥٦  موجودات غیر ملموسة

 ٥۹۰٫۹۲۸  ممتلكات ومعدات 
   ------------------------------ 

 ۲۳٫٤۱٦٫۸۳۲  إجمالي الموجودات
   ============= 

   المطلوبات 
 ۷۹٫٥٦۷  مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالیة

 ۳  أدوات مالیة مشتقة
 ۳٫۳٥٥  إعادة الشراء  ةاتفاقی

 ۲۱٫۳۷٥٫۹٦۱  حسابات العمالء وودائع أخرى
 ۱٫۰۷۰٫٦۹۷  مطلوبات أخرى

   ------------------------------ 
 ۲۲٫٥۲۹٫٥۸۳  إجمالي المطلوبات 

   ============= 
 ۸۸۷٫۲٤۹  المشتركة صافي الموجودات كما في تاریخ االستحواذ المنسوبة إلى حاملي األسھم  

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

لتعكس التعدیالت على المبالغ الدفتریة    ۲۰۲۱المعلومات المقارنة لعام    بیانالشراء، تمت إعادة    ثمننتیجة لعملیة تخصیص  
 أعاله. مبینالمفترضة، كما ھو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
 

٤۲ 

 (تابع) إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
 

 (تابع)  دمج األعمال ۳۲
 

 الشھرة التجاریة والموجودات غیر الملموسة  -ھـ
 

تخصیص   عملیة  اكتملت  الفترة،  وبالتالي    ثمنخالل  تعدیلالشراء،  الدفتریة    تم  علیھا القیمة  المستحوذ  للموجودات 
  ۹۷٤بلغ  ت الشھرة التجاریة بمنتیجة لذلك زاد  من المبالغ المؤقتة إلى القیمة العادلة.   االستحواذفي تاریخ    كماوااللتزامات  

لشھرة التجاریة على  ا   ةقیمإلى  الشراء    ثمنتخصیص    عملیةعن  تم تعدیل التأثیر النتاتج    . تالمؤقملیون درھم عن المبلغ  
 النحو التالي: 

 
 ألف درھم  
   

 ۲٫۲۰۳٫۸۰۰  إجمالي الثمن 
 ) ۸۸۷٫۲٤۹(  (مصر)  بنك عوده ش.م.مصافي قیمة موجودات 

   ------------------------------ 
 ۱٫۳۱٦٫٥٥۱  الشھرة التجاریة 

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

على  واشتملت تلك األعمال    ،شھر من تاریخ االستحواذ ۱۲تخصیص ثمن شراء شامل خالل   أعمال  مجموعةال  استكملت
 ما یلي:

 
 تقییم الموجودات غیر الملموسة؛  -
 تقییم الممتلكات والمعدات؛  -
 التعدیالت على تقییم الموجودات والمطلوبات المالیة وغیر المالیة األخرى المتعرف بھا؛ و -
 والتمویل األسالمي.  التعدیالت المبدئیة على القیمة العادلة للقروض والُسلف -
 

 ب.وقع تحقیقھ في أعقاب االستحواذ في السوق المرتقتترجع الشھرة التجاریة بشكل أساسي إلى مردود التضافر الم
 

 التأثیر على نتائج المجموعة -و
 

موحدة للفترة ـال  یةتشغیلـیرادات الاإلاألرباح و  بلغتـل  ۲۰۲۱ینایر    ۱تمت عملیة االستحواذ في    في حالتـرى اإلدارة أنـھ  
عند تحدید ھذه المبالغ،    . ۲۰۲۱یونیو    ۳۰حتى    ۲۰۲۱ینایر    ۱للفترة من    ملیون درھم على التوالي  ۸۷و  ملیون درھم   ٤٦۸

أن تعدیالت القیمة العادلة التي تم تحدیھا مؤقتاً، في تاریخ االستحواذ سوف تكون نفسھا في حال تمت    افترضت المجموعة
 . ۲۰۲۱ینایر  ۱عملیة االستحواذ في  

 
 أرقام المقارنة ۳۳

 
حلیة مع العرض المتبع في ھذه البیانات المالیة المر  لكي تتوافقتمت إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة حیثما كان مناسباً  

 .الموجزة الموحدة
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