
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ي التجاري  كة مساهمة عامة –بنك أبوظيب �ش  
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فقة  احات ال ل اإل أ ٣٦إلى١م ت ءًا ال ی ة. ج ة ال ح ة ال حل ة ال ال مات ال عل ه ال م ه

٥

(غیر مدقق)بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر  
٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرتسعةاللفترة 

سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في تسعة السبتمبر ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 

إیضاحات 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٣٢٫٢١٨٫٥٠٣٢٫٥٤٤٫٢١٢٦٫٨٢٤٫٨٠٦٩٫١٥٧٫٦٩٨إیرادات الفوائد 
) ٣٫١٦٦٫٠٨١() ١٫٥٠١٫٣٩٧() ٧٢٠٫٣٢٦() ٤٩٦٫٨٠٣(٢٤مصاریف الفوائد 

١٫٧٢١٫٧٠٠١٫٨٢٣٫٨٨٦٥٫٣٢٣٫٤٠٩٥٫٩٩١٫٦١٧صافي إیرادات الفوائد 
٥٢١٫٥٥٤٥٧٠٫٢٣٣١٫٤٧٦٫٨٢٢١٫٨٧٥٫١٦٣والمنتجات االستثماریة اإلسالمیة إیرادات من التمویل اإلسالمي 

) ٤٤٦٫١٧٢() ١٨٦٫٦٧٦() ١٠٩٫٣٩٦() ٦٣٫٩٢٨(توزیعات على الودائع اإلسالمیة واألرباح المدفوعة لحاملي الصكوك 
صافي اإلیرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات االستثماریة  

٤٥٧٫٦٢٦٤٦٠٫٨٣٧١٫٢٩٠٫١٤٦١٫٤٢٨٫٩٩١اإلسالمیة 
الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي إیراداتإجمالي صافي 

٢٫١٧٩٫٣٢٦٢٫٢٨٤٫٧٢٣٦٫٦١٣٫٥٥٥٧٫٤٢٠٫٦٠٨والمنتجات االستثماریة اإلسالمیة   
٢٥٤٣٦٫٣٠٧٣٧٤٫٨٠٤١٫٣٨٠٫٢٣٤١٫١١٦٫٨٩٣إیرادات الرسوم والعموالت صافي 

٢٦١٤٩٫٠٠٨١٢٩٫٦٨٧٤٧٧٫٣٢٢٤٢٤٫٢١٦صافي إیرادات المتاجرة 
٢٧١٤٠٫٧٩٨٢٠١٫٥٩١٥١١٫٠٧٤٤٤٦٫٠٩٧إیرادات تشغیلیة أخرى 

٢٫٩٠٥٫٤٣٩٢٫٩٩٠٫٨٠٥٨٫٩٨٢٫١٨٥٩٫٤٠٧٫٨١٤إیرادات تشغیلیة 
) ٣٫٤٥٣٫٠٦٤() ٣٫١٢٨٫٧٧٨() ١٫١٠٢٫٤٦٤() ١٫٠١٣٫٠١٣(٢٨تشغیلیةمصاریف 

١٫٨٩٢٫٤٢٦١٫٨٨٨٫٣٤١٥٫٨٥٣٫٤٠٧٥٫٩٥٤٫٧٥٠أرباح تشغیلیة قبل رسوم االنخفاض في القیمة 
) ٣٫٠٥٤٫٧١٨() ١٫٩٧٧٫٥٧٠() ٥٠٣٫٩٤٥() ٥٩٦٫٠٥٣(٢٩رسوم االنخفاض في القیمة 

١٫٢٩٦٫٣٧٣١٫٣٨٤٫٣٩٦٣٫٨٧٥٫٨٣٧٢٫٩٠٠٫٠٣٢أرباح بعد رسوم االنخفاض في القیمة 
١٫٣٩٥١٣٫٥٧٣٦٫٩٨٥١٤٫١٨٣الحصة من ربح شركات زمیلة 

١٫٢٩٧٫٧٦٨١٫٣٩٧٫٩٦٩٣٫٨٨٢٫٨٢٢٢٫٩١٤٫٢١٥األرباح قبل الضریبة
) ٨٨٫٥٧٥() ٧٠٫٧٥١() ٢٨٫٠٨٩() ٢٤٫٠٥٢(رسوم ضریبة الدخل الخارجیة 

١٫٢٧٣٫٧١٦١٫٣٦٩٫٨٨٠٣٫٨١٢٫٠٧١٢٫٨٢٥٫٦٤٠المستمرة الربح للفترة من العملیات 
) ٢٣٫٧٣٧() ١٢٫٤٠٧() ٤٫٠٥٠(٢٫٢٠١من العملیات غیر المستمرة ) الخسارةالربح / (

١٫٢٧٥٫٩١٧١٫٣٦٥٫٨٣٠٣٫٧٩٩٫٦٦٤٢٫٨٠١٫٩٠٣الربح للفترة

العائد إلى: 
١٫٢٧٥٫٤٥٠١٫٣٦١٫٢١٥٣٫٧٩٨٫٥٦٦٢٫٧٩٧٫٠٤٢حاملي أسھم البنك 

٤٦٧٤٫٦١٥١٫٠٩٨٤٫٨٦١الحقوق غیر المسیطرة 
١٫٢٧٥٫٩١٧١٫٣٦٥٫٨٣٠٣٫٧٩٩٫٦٦٤٢٫٨٠١٫٩٠٣الربح للفترة

٣٠٠٫١٧٠٫١٨٠٫٥٢٠٫٣٦العوائد األساسیة والمخّفضة للسھم الواحد (درھم) 
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فقة  احات ال ل اإل أ ٣٦إلى١م ت ءًا ال ی ة. ج ة ال ح ة ال حل ة ال ال مات ال عل ه ال م ه

٦

(غیر مدقق)بیان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر  
٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرتسعةاللفترة 

سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في تسعة السبتمبر ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٫٢٧٥٫٩١٧١٫٣٦٥٫٨٣٠٣٫٧٩٩٫٦٦٤٢٫٨٠١٫٩٠٣الربح للفترة

البنود التي قد یتم إعادة تصنیفھا الحقًا إلى بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر 

) ١٢٫٢٧٨() ٣٫٩١٤(١٥٫٤٠٩) ٣٫٥٢٠() ٢١فروقات الصرف الناشئة عن تحویل العملیات األجنبیة (إیضاح 
) ١١٫٦٨٢() ٥٧٫٢٧٧() ٣٠٫٩٥٢(٨٤٫٢٥٣) ٢١تحوط التدفقات النقدیة (إیضاح  صافي الحركة في احتیاطي 

صافي الحركة في احتیاطي إعادة تقییم أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من 
) ٤٤٢٫٨٥٤() ٢٤٤٫١٩٠(٨٠٨٫٢٨٧) ٢٠٩٫٣٩٣() ٢١خالل الدخل الشامل اآلخر (إیضاح 

)٤٦٦٫٨١٤() ٣٠٥٫٣٨١(٧٩٢٫٧٤٤) ١٢٨٫٦٦٠ (
البنود التي قد ال یتم إعادة تصنیفھا الحقًا إلى بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر 

صافي الحركة في احتیاطي إعادة تقییم أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة 
) ٤٩٫٠٥٥(١٠٫١١٧٤٫٧٥٨) ٧٫٧٤٥() ٢١من خالل الدخل الشامل اآلخر (إیضاح 

) ٥١٥٫٨٦٩() ٣٠٠٫٦٢٣(٨٠٢٫٨٦١) ١٣٦٫٤٠٥(الشامل اآلخر للفترة الدخل / (الخسارة)

١٫١٣٩٫٥١٢٢٫١٦٨٫٦٩١٣٫٤٩٩٫٠٤١٢٫٢٨٦٫٠٣٤إجمالي الدخل الشامل للفترة 

العائد إلى: 
١٫١٣٩٫٠٣٤٢٫١٦٤٫٠٨٦٣٫٤٩٧٫٩٨٩٢٫٢٨١٫١٣٤حاملي أسھم البنك 

٤٧٨٤٫٦٠٥١٫٠٥٢٤٫٩٠٠المسیطرة الحقوق غیر 
١٫١٣٩٫٥١٢٢٫١٦٨٫٦٩١٣٫٤٩٩٫٠٤١٢٫٢٨٦٫٠٣٤إجمالي الدخل الشامل للفترة 
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فقة  احات ال ل اإل أ ٣٦إلى١م ت ءًا ال ی ة. ج ة ال ح ة ال حل ة ال ال مات ال عل ه ال م ه

٧

(غیر مدقق)بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموحد المختصر  
٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرتسعةاللفترة 

أرباح محتجزة احتیاطیات أخرى عالوة إصدار رأس المال 
سندات رأس  

المال 

حقوق الملكیة  
حاملي  العائدة إلى  

البنك أسھم
حقوق غیر  ال

المسیطرة 
إجمالي حقوق  

الملكیة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١٦٫٩٥٧٫٣٧٩١٧٫٨٧٨٫٨٨٢٩٫٨٦٥٫٤١٦١٥٫٨٩٥٫٦٩٢٦٫٠٠٠٫٠٠٠٥٦٫٥٩٧٫٣٦٩٤٫٠١٩٥٦٫٦٠١٫٣٨٨ینایر ١كما في 
٣٫٧٩٨٫٥٦٦١٫٠٩٨٣٫٧٩٩٫٦٦٤- ٣٫٧٩٨٫٥٦٦- - - الربح للفترة 

) ٣٠٠٫٦٢٣() ٤٦() ٣٠٠٫٥٧٧(- - ) ٣٠٠٫٥٧٧(- - ) ٢١الخسارة الشاملة األخرى للفترة (إیضاح 
١١٨٫٣٦٣- ١١٨٫٣٦٣- ٤٫٨٥٦١١٣٫٥٠٧- - تحركات أخرى 

مبالغ محولة ضمن حقوق الملكیة عند استبعاد أدوات حقوق الملكیة 
) ٤٥(- ) ٤٥(- ) ٤٥(- - - ) ٢١المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إیضاح 

) ١٫٨٧٨٫٤٩٢(- ) ١٫٨٧٨٫٤٩٢(- ) ١٫٨٧٨٫٤٩٢(- - - توزیعات أرباح مدفوعة لحاملي أسھم البنك 
) ١٧٣٫٦٩٨(- ) ١٧٣٫٦٩٨(- ) ١٧٣٫٦٩٨(- - - ) ٣٠قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إیضاح 

٢٠٢١٦٫٩٥٧٫٣٧٩١٧٫٨٧٨٫٨٨٢٩٫٥٦٩٫٦٩٥١٧٫٧٥٥٫٥٣٠٦٫٠٠٠٫٠٠٠٥٨٫١٦١٫٤٨٦٥٫٠٧١٥٨٫١٦٦٫٥٥٧سبتمبر ٣٠كما في 

٢٠٢٠٦٫٩٥٧٫٣٧٩١٧٫٨٧٨٫٨٨٢٩٫٢٥٧٫٩١٩١٥٫٥٤٤٫٢٠٧٦٫٠٠٠٫٠٠٠٥٥٫٦٣٨٫٣٨٧١٩٫٤٠٥٥٥٫٦٥٧٫٧٩٢ینایر ١كما في 
٢٫٧٩٧٫٠٤٢٤٫٨٦١٢٫٨٠١٫٩٠٣- ٢٫٧٩٧٫٠٤٢- - - الربح للفترة  

) ٥١٥٫٨٦٩(٣٩) ٥١٥٫٩٠٨(- - ) ٥١٥٫٩٠٨(- - ) ٢١(الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر للفترة (إیضاح  
٢٫٨٣٩- ٢٫٨٣٩- - ٢٫٨٣٩- - تحركات أخرى  

مبالغ محولة ضمن حقوق الملكیة عند استبعاد أدوات حقوق الملكیة 
١٩٫٩٥٣- ١٩٫٩٥٣- ١٩٫٩٥٣- - - ) ٢١المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إیضاح 

) ١٩٫٩٩٠() ١٨٫٢٦٧() ١٫٧٢٣(- ) ٢٫٩٣٩(١٫٢١٦- - تعدیالت ناشئة عن التغیرات في الحقوق غیر المسیطرة  
) ٢٫٦٤٣٫٨٠٤(- ) ٢٫٦٤٣٫٨٠٤(- ) ٢٫٦٤٣٫٨٠٤(- - - توزیعات أرباح مدفوعة لحاملي أسھم البنك 

) ٢٧٧٫٢٩٤(- ) ٢٧٧٫٢٩٤(- ) ٢٧٧٫٢٩٤(- - - ) ٣٠قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إیضاح 
٢٠٢٠٦٫٩٥٧٫٣٧٩١٧٫٨٧٨٫٨٨٢٨٫٧٤٦٫٠٦٦١٥٫٤٣٧٫١٦٥٦٫٠٠٠٫٠٠٠٥٥٫٠١٩٫٤٩٢٦٫٠٣٨٥٥٫٠٢٥٫٥٣٠سبتمبر ٣٠كما في 

درھم للسھم الواحد  ٠٫٢٧، بواقع ٢٠٢٠ألف درھم لسنة ١٫٨٧٨٫٤٩٢، وافق المساھمون على توزیعات أرباح نقدیة مقترحة بقیمة ٢٠٢١مارس٢٤بعد اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد بتاریخ 
من رأس المال المدفوع).٪٣٨درھم للسھم الواحد والتي تمثل ٠٫٣٨ألف درھم، بواقع ٢٫٦٤٣٫٨٠٤توزیعات أرباح نقدیة بقیمة –٢٠١٩من رأس المال المدفوع (لسنة ٪٢٧والتي تمثل 
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(غیر مدقق) بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد المختصر 
٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرتسعةاللفترة 

سبتمبر٣٠المنتھیة في  أشھر تسعةال
٢٠٢١٢٠٢٠

درھم ألف ألف درھم 
األنشطة التشغیلیة

٣٫٨٧٠٫٤١٥٢٫٨٩٠٫٤٧٨الربح قبل الضریبة بما في ذلك الخسارة من العملیات غیر المستمرة 
تعدیالت لـ:

٢٩٩٫٨٣٤٣٠٠٫٥٤١) ٢٨استھالك ممتلكات ومعدات (إیضاح 
٧١٫٧٦٨٧١٫٣٨٦) ٢٨إطفاء موجودات غیر ملموسة (إیضاح 

)٥٫٨٢٩(٦٨٨صافي الخسائر / (األرباح) من االستثمارات العقاریة  
٢٫٢٨٢٫٧٣٤٣٫٢٥٩٫٦٧٤رسوم االنخفاض في القیمة 

)١٤٫١٨٣() ٦٫٩٨٥(الحصة من ربح شركات زمیلة 
) ٤٩٨٫٢٥٤() ٢٧٥٫٦٨٣(عكس خصومات 

) ١٧٧٫٥٥٠() ٢٢٩٫٩٩٨() ٢٧صافي األرباح من استبعاد استثمارات في أوراق مالیة (إیضاح  
)١٫٥٩١٫٠٣٠() ١٫٥٥٠٫٢٠٩(إیرادات فوائد على استثمارات في أوراق مالیة 

)١٤٫٥١٢() ٢٠٫٦٩٥() ٢٧إیرادات توزیعات األرباح (إیضاح 
٦٨٨٫٠٤٢٩٤٤٫٢٦٠مصاریف فوائد على القروض واألوراق التجاریة بالیورو 

صافي (األرباح) / الخسائر من الموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  
٤٫٢٨٥) ٢٧٩() ٢٦الخسائر (إیضاح 

)٣٦٫٨٧٥(٢٫١٦٥) ٨خسائر  / (أرباح) (إیضاح –الجزء غیر الفّعال من التحوطات 
٤٫٢٧٢٢٫٨٣٩) ٢١مصاریف خطة حوافز الموظفین (إیضاح 

٥٫١٣٦٫٠٦٩٥٫١٣٥٫٢٣٠التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة
٤٫٠١٨٫٣٩٨-صافي الحركة في األرصدة لدى البنوك المركزیة 
١٫٣٧٨٫٥٨٣) ٨٫٨٣٨٫٠٤٩(صافي الحركة في المبالغ المستحقة من البنوك

) ٢٧٠٫١٩٦() ١٩١٫٤١١(المالیة المشتقة صافي الحركة في األدوات  
)٤٫٢٨٥() ١٫٣١٩٫٤٧٣(صافي مشتریات الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

١٫٧٠٥٫٠٤١) ٥٫٢٠٤٫٩٨١(صافي الحركة في القروض والسلفیات للعمالء
١٦٢٫٧٣٥٨٤٢٫٥٢٥صافي الحركة في الموجودات األخرى 

٢٫٣٨٢٫٠٦٤) ١٫٣٣٢٫٤٣٢(الحركة في المبالغ المستحقة إلى البنوك صافي 
-٤٥٫١٠٤صافي الحركة في المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

)١٨٫٦٣٥٫٣٥٨(٤٫٣٥٧٫٧١٢صافي الحركة في ودائع من العمالء 
) ٤٧٩٫٥٦٢() ١٣٠٫٩٩٧(صافي الحركة في المطلوبات األخرى 

)٣٫٩٢٧٫٥٦٠() ٧٫٣١٥٫٧٢٣(صافي النقد المستخدم في العملیات 
)٤٢٫٨٢٨() ٤٣٫٣٥٥(ضرائب دخل خارجیة مدفوعة 

)٣٫٩٧٠٫٣٨٨() ٧٫٣٥٩٫٠٧٨(صافي النقد (المستخدم في) / من األنشطة التشغیلیة 
األنشطة االستثماریة 

٢٢٫٠٦٥٫١٠٠٢١٫٠٤٧٫٥٢٠أوراق مالیة صافي متحصالت من استرداد / استبعاد استثمار في  
)٣٠٫٠٤٤٫٧٤٥() ٣٠٫٣٠٠٫٦٠٤(صافي مشتریات استثمار في أوراق مالیة 
١٫٤٧٠٫٢٤٤١٫٦٣٣٫٠٦٠فوائد مستلمة من استثمار في أوراق مالیة 

٢٠٫٦٩٥١٤٫٥١٢) ٢٧توزیعات أرباح مستلمة من استثمار في أوراق مالیة (إیضاح 
٩٢٢٩٫٦٤٦مستلمة من شركات زمیلة توزیعات أرباح  

-٧٧٫٠٠٠إجمالي المتحصالت من استبعاد موجودات محتفظ بھا للبیع  
١٧٫٥٠٥٢٫٦٦٧استبعاد استثمارات عقاریة  

) ١٦٦٫٣١٥() ١٩٣٫٢٥٨(صافي مشتریات ممتلكات ومعدات 
)٧٫٥٠٣٫٦٥٥() ٦٫٨٤٢٫٣٩٦(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

األنشطة التمویلیة
٢٫٣١٠٫٦٢٨٢٫٨٧٥٫٣٠١صافي الحركة في األوراق التجاریة بالیورو 

٢٠٫٩٦٨٫٢٤٦٢٩٫٣٦٢٫٦٤٧صافي المتحصالت من القروض 
)٢٢٫١٣٣٫١٦٨() ١٠٫٠٩١٫٤١١(تسدید قروض 

) ٣٥٠٫٥٤٦(٥٦٫٣٣٣الفوائد المستلمة / (المدفوعة) على القروض واألوراق التجاریة بالیورو 
)٧٠٫٢١٩() ٧٠٫٨٦٤(دفعات مطلوبات عقود اإلیجار 

)٢٫٦٤٣٫٨٠٤() ١٫٨٧٨٫٤٩٢(توزیعات أرباح مدفوعة إلى حاملي أسھم البنك 
)١٩٫٩٩٠(-االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة  

) ٢٧٧٫٢٩٤() ١٧٣٫٦٩٨() ٣٠قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إیضاح 
١١٫١٢٠٫٧٤٢٦٫٧٤٢٫٩٢٧األنشطة التمویلیةصافي النقد من 

)٤٫٧٣١٫١١٦() ٣٫٠٨٠٫٧٣٢(في النقد وما یعادلھ لنقصاصافي 

٣٢٫٦٧١٫٨٥١٢٢٫٨٥٦٫٢٧٣النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة 

٢٩٫٥٩١٫١١٩١٨٫١٢٥٫١٥٧النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة 
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(غیر مدقق) (تتمة) بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد المختصر 
٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرتسعةاللفترة 

النقد وما یعادلھ 

من المبالغ التالیة: المرحلي الموحد المختصرالمدرج في بیان التدفقات النقدیة النقد وما یعادلھ یتكون

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھم ألف درھم

٢٥٫١٠٣٫٠٧٨٢٩٫٦٠٢٫٠٧٢) ٥نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة (إیضاح 
١١٫٨٥١٫٣٨٠١٠٫٧٤٥٫٧٥٨)٦ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك (باستثناء قروض وسلفیات للبنوك) (إیضاح 

)٨٫٢٢٢٫٠٧١()٥٫٧٢٤٫٦٥١() ١٤مبالغ مستحقة للبنوك (إیضاح 
٣١٫٢٢٩٫٨٠٧٣٢٫١٢٥٫٧٥٩

ناقصاً: نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة وودائع وأرصدة مستحقة من البنوك،
)٥٫٠٢٥٫٠٢٠()٥٫٨٧٤٫٣٠٠(أشھر ٣بتواریخ استحقاق أصلیة ألكثر من –

٤٫٠٩٧٫٠٢٥٥٫٤٢٩٫٤٥٧أشھر٣أصلیة ألكثر من بتواریخ استحقاق  -زائدًا: مبالغ مستحقة للبنوك 
١٣٨٫٥٨٧١٤١٫٦٥٥زائدًا: النقد وما یعادلھ المدرج في الموجودات المحتفظ بھا للبیع

٢٩٫٥٩١٫١١٩٣٢٫٦٧١٫٨٥١إجمالي النقد وما یعادلھ 
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معلومات عامة ١

إمارة  في  مسجلة  المسؤولیة  محدودة  عامة  مساھمة  شركة  ھو  "البنك")  أو  التجاري"  ("بنك أبوظبي  ش.م.ع.  بنك أبوظبي التجاري  إن 
لخدمات أبوظبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. یتمثل النشاط الرئیسي للبنك وشركاتھ التابعة (ُیشار إلیھا معاً بـ "المجموعة") في تقدیم ا

لألفراد والشركات والخدمات المصرفیة اإلسالمیة والخدمات المالیة األخرى.  المصرفیة 

المعاییر  تتم األنشطة المصرفیة اإلسالمیة للمجموعة وفقاً لمبادئ الشریعة اإلسالمیة كما تفسرھا لجنة الرقابة الشرعیة الداخلیة باإلضافة إلى  
المركزي. اإلمارات العربیة المتحدة والقرارات الصادرة عن الھیئة الشرعیة العلیا لمصرف 

).ADCB: مؤشر أسھممدرج في سوق أبوظبي لألوراق المالیة (البنكإن 

-، شارع الشیخ زاید بن سلطان، قطعة جش.م.عإن عنوان المقر الرئیسي المسجل للبنك ھو مبنى الفرع الرئیسي لبنك أبوظبي التجاري
رات العربیة المتحدة.، أبوظبي، اإلما ٩٣٩، ص.ب ١١-، قطاع ھـ٣٣

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

أساس اإلعداد٢٫١

التقاریر المالیة  -٣٤لقد تم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وفقاً لمبدأ االستمراریة ووفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  
للمجموعةحدة المرحلیة، وال تشمل كافة المعلومات المطلوبة للبیانات المالیة السنویة الشاملة ویجب قراءتھا إلى جانب البیانات المالیة المو

، والتي تم إعدادھا وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  
التقاریر المالیة الدولیة.  

حلیة الموحدة المختصرة كما تم تطبیقھا في  تم اتباع نفس السیاسات المحاسبیة وطرق العرض واالحتساب في ھذه المعلومات المالیة المر 
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١إعداد وعرض البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

إفصاحات المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة للفترة  / أرقامتصنیف وإعادة ترتیب بعض إیضاحاتإعادة  تمت  
عرض الفترة الحالیة.  السابقة لتتوافق مع 

ال تعتبر بالضرورة مؤشرًا على النتائج المتوقعة للسنة المالیة التي سوف  ،  ٢٠٢١سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  تسعةإن النتائج لفترة ال
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١تنتھي في  

اإلمارات العربیة المتحدة (درھم)، وھو العملة الوظیفیة لقد تم إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وعرضھا بدرھم 
وعملة العرض للمجموعة، كما تم تقریبھا إلى أقرب ألف درھم ما لم ُیشار إلى خالف ذلك. 

ام وتقدیرات  یتطلب إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من اإلدارة وضع أحك
وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. قد تختلف النتائج  

الفعلیة عن ھذه التقدیرات. 

لموحدة المختصرة، بما في ذلك كانت الجوانب الرئیسیة لألحكام والتقدیرات واالفتراضات المطبقة في ھذه المعلومات المالیة المرحلیة ا
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في  للمجموعةالمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة مثل تلك المطبقة في البیانات المالیة الموحدة 
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) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٢

المالیة الجدیدة والمعدلة تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر ٢٫٢

٢٠٢١ینایر ١المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الفّعالة للفترات المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد ٢٫٢٫١

٣٩ر المحاسبة الدولي رقم  ومعیا ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  قامت المجموعة بتطبیق التعدیالت على  في الفترة الحالیة،  
والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٤والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٧المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  و

والتي تصبح  دولي للمعاییر المحاسبیةالصادرة عن المجلس الالمرحلة الثانیة  –إلى جانب التعدیالت المتعلقة بتعدیل معیار معدل الفائدة  ١٦
لتقاریر  عداد اتطبیق ھذه التعدیالت على المعاییر الدولیة إللم یكن ل.  ٢٠٢١ینایر  ١فّعالة بشكل إلزامي للفترة المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد  

أو الترتیبات المستقبلیة المعامالتمحاسبةالحالیة والفترات السابقة ولكن قد تؤثر على  للفترةالمالیة أي تأثیر مادي على المبالغ المدرجة  
للمجموعة.

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

المعاییر والتفسیرات الصادرة ولكنھا غیر فّعالة بعد ٢٫٢٫٢

صادرة ولكنھا غیر فّعالة بعد.تقاریر مالیة جدیدة ومعدلة عداد معاییر دولیة إلأیة لم تقم المجموعة بشكل مبكر بتطبیق 

: المجموعةعلى القابلة للتطبیقالمعاییر الجدیدة والتعدیالت الھامة على المعاییر 
السنویة  فّعالة للفترات 

التي تبدأ في أو بعد 

"دمج األعمال" والتي تعمل على تحدیث مرجع ٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
دون تغییر متطلباتھ بشكل كبیر. ٣إلعداد التقاریر المالیة رقم قدیم وارد في المعیار الدولي 

٢٠٢٢ینایر ١

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

اإلدارة. تحددھا بالطریقة التي 

٢٠٢٢ینایر ١

"المخصصات، المطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة" ٣٧عیار المحاسبة الدولي رقم  تعدیالت على م
عّدل المعیار المتعلق بالتكالیف التي یجب أن تدرجھا الشركة كتكلفة تنفیذ العقد عند تقییم ما إذا كان  توالتي

العقد مثقًال بااللتزامات.

٢٠٢٢ینایر ١

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

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

التقاریر المالیة. 

٢٠٢٣ینایر ١
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) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٢

)تتمةتطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ( ٢٫٢

) تتمة المعاییر والتفسیرات الصادرة ولكنھا غیر فّعالة بعد (٢٫٢٫٢

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

التي تبدأ في أو بعد 

عقود التأمین أن یتم قیاس مطلوبات التأمین بالقیمة ١٧المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  یتطلب  
الستیفاء االلتزامات، ویوفر نھجًا أكثر توحیدًا للقیاس والعرض لكافة عقود التأمین. تم تصمیم ھذه  الحالیة 

المتطلبات من أجل تحقیق ھدف قائم على مبدأ محاسبي متسق لعقود التأمین. یحل المعیار الدولي إلعداد 
١"عقود التأمین" اعتبارًا من  ٤م  محل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رق١٧التقاریر المالیة رقم  

.٢٠٢١ینایر 

٢٠٢٣ینایر ١

"عقود التأمین" الذي یتناول الشكوك والتحدیات  ١٧تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
. ٢٠١٧في  ١٧بعد إصدار المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم المحددةالمتعلقة بعملیة التطبیق 

٢٠٢٣ینایر ١

(تعدیالت على المعیار الدولي  ٩رقملتقاریر المالیةعداد االمعیار الدولي إلتمدید اإلعفاء المؤقت من تطبیق  
الوارد إلعفاء المؤقت  الثابت لالصالحیةتاریخ انتھاءبتغییر  التعدیل  یقوم).  ٤رقمإلعداد التقاریر المالیة
لتقاریر  عداد االمعیار الدولي إلن تطبیق ع "عقود التأمین"٤رقم  لتقاریر المالیة عداد افي المعیار الدولي إل

المالیة"٩رقمالمالیة تكون  "األدوات  بحیث  إل الشركات،  الدولي  المعیار  بتطبیق  امطالبة  لتقاریر  عداد 
.٢٠٢٣ینایر ١للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ٩رقمالمالیة

٢٠٢٣ینایر ١

المعیار  ة  مارسوبیان م١رقمالمحاسبة الدولياإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة (تعدیالت على معیار
) التي تتطلب أن تفصح المنشأة عن سیاساتھا المحاسبیة الجوھریة،  ٢رقمإلعداد التقاریر المالیةالدولي

الھامة.   المحاسبیة  سیاساتھا  من  البدًال  یمكن  توضح  كیف  التعدیالت  من  تحددللمنشأة مزید  سیاسة الأن 
جوھریة. المحاسبیة ال

٢٠٢٣ینایر ١

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

القیاس". تقوم لشكوك حولالتي تخضع  فإن التقدیرات المحاسبیة ھي "المبالغ النقدیة في البیانات المالیة  
المالیة  بوضعالمنشآت البیانات  في  بنود  قیاس  تتطلب  المحاسبیة  السیاسات  كانت  إذا  محاسبیة  تقدیرات 

حولبطریقة تنطوي على   عن  شكوك  القیاس. توضح التعدیالت أن التغییر في التقدیر المحاسبي الناتج 
لخطأ. اً حیحمعلومات جدیدة أو تطورات جدیدة ال یعد تص

٢٠٢٣ینایر ١

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

عقود اإلیجار والتزامات وقف التشغیل.للضرائب المؤجلة على المعامالت مثل 

٢٠٢٣ینایر ١

تقییم تأثیر ھذه تقوم اإلدارة حالیاً بإلزامیاً. ھا  المالیة في أول فترة یصبح فیھا تطبیقالمعلوماتفي  التعدیالتھذه  یتم تطبیق  تتوقع اإلدارة أن  
المعاییر والتعدیالت.
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) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٢

أساس التوحید ٢٫٣

بـ "المجموعة").معاً تتضمن ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة البیانات المالیة للبنك وشركاتھ التابعة (ُیشار إلیھا 

الشركات التابعة 
للعوائد المتغیرة  تكون معرضةً على منشأة ما عندما  تسیطر المجموعة.  المجموعةإن الشركات التابعة ھي المنشآت التي تخضع لسیطرة  

على المنشأة. یتم إدراج  ا على التأثیر على تلك العوائد من خالل سیطرتھا في المنشأة إضافة إلى قدرتھاحقوق فیھا نتیجة مشاركتھا أو لدیھ
رة اعتبارًا من تاریخ بدء السیطرة حتى تاریخ انتھاء البیانات المالیة للشركات التابعة ضمن المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختص

ھذه السیطرة. 

: ٢٠٢١سبتمبر٣٠فیما یلي قائمة الشركات التابعة كما في 
التأسیس

األنشطة الرئیسیة البلدالسنة نسبة الملكیة اسم الشركة التابعة 
الوساطة في تجارة األدوات المالیة واألسھم اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٥٪ ١٠٠أبوظبي التجاري لألوراق المالیة ذ.م.م 
إدارة العقارات والخدمات االستشاریة   اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٥٪ ١٠٠شركة أبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م 

االستثمارات المالیة اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٦٪ ١٠٠كینتك لتطویر البنیة التحتیة ذ.م.م  
تطویر العقارات اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٦٪ ١٠٠)١(شركة أبوظبي التجاري لتطویر للعقارات ذ.م.م 
الخدمات الھندسیة اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٧٪ ١٠٠شركة أبوظبي التجاري للخدمات الھندسیة ذ.م.م  

أنشطة تمویل الخزینةجزر الكایمان ٢٠٠٨٪ ١٠٠(كایمان) المحدودة بنك أبوظبي التجاري فایننس  
األنشطة المرتبطة بالخزینةجزر الكایمان ٢٠٠٨٪ ١٠٠أسواق بنك أبوظبي التجاري (كایمان) المحدودة  

االستثمار أنشطة أمناء جزیرة مان ٢٠٠٨حقوق مسیطرة بنك أبوظبي التجاري ال تي آي بي (آي أو ام) لیمتد 
بنك أبوظبي التجاري (مكتب تمثیل المملكة المتحدة)  

مكتب تمثیل في المملكة المتحدة ووكیل خدمات المملكة المتحدة ٢٠٠٨٪ ١٠٠) ٣) (٢(المحدودة 
للمجموعة تخلیص المعامالت والدعم اإلداري اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠١٠٪ ١٠٠إتمام للخدمات منطقة حرة ش.ذ.م.م  

االستثمار أنشطة أمناء البحرین ٢٠١٢٪ ٩٩٫٧٥أد ان ایھ سي فینتشرز ذ.م.م. 
تخلیص المعامالت والدعم اإلداري للمجموعة اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠١٣٪ ١٠٠إتمام للخدمات ش.ذ.م.م 

المشاركات والمصالح واستبعاد، تملك، إدارة االستحواذلوكسمبورغ ٢٠١٨٪ ١٠٠الخدمات المشتركة (اس ایھ آر ال) 
إدارة الثروات والخدمات المصرفیة الخاصة اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠١٨٪ ١٠٠بنك أبوظبي التجاري إلدارة األصول المحدودة 

اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٦٪ ٩٠٫٠٨شركة الوفاق للتمویل ش.م.خ. 
متوافقة مع أحكام الشریعة  منتجات وخدمات تمویلیة  

اإلسالمیة
وكیل في تداول األدوات المالیة واألسھم. اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٢٪ ١٠٠)٢(شركة االتحاد للوساطة ذ.م.م.
خدمات إدارة التسویق اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٧٪ ٩٩) ٢(انجاز إلدارة التسویق ذ.م.م.

بنك  مصر (المعروف سابقًا باسم –بنك أبوظبي التجاري  
األعمال التجاریة المصرفیة مصر ١٩٨١٪ ٩٩٫٧٨) مصر – االتحاد الوطني 

األنشطة المصرفیة اإلسالمیة اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٧٪ ١٠٠مصرف الھالل ش.م.ع. 
األنشطة المصرفیة اإلسالمیة كازاخستان ٢٠١٠٪ ١٠٠مصرف الھالل اإلسالمي ش.م.ع. 

عملیات التأجیر المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة كازاخستان ٢٠١١٪ ١٠٠الھالل للتأجیر ال ال بي 

اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٩٪ ١٠٠)٣()٢(الھالل للسیارات ذ.م.م 
التداول المتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة في  

السیارات الجدیدة والمستعملة 
أنشطة تمویل الخزینةجزر الكایمان ٢٠١١حقوق مسیطرة شركة مصرف الھالل للصكوك لیمتد 

خدمات الرعایة الصحیة  مصر ١٩٨٣٪ ٥١٫٥٤)٣(اس ایھ ايمركز اإلسكندریة الطبي الجدید 
) غیر عاملة ١(
تحت التصفیة ) ٢(
/ محتفظ بھا للبیع عملیات غیر مستمرة )  ٣(

شركة تابعة لھا حقوق غیر مسیطرة ھامة. ةال یوجد لدى المجموعة أی
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) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٢

) تتمة أساس التوحید (٢٫٣

إدارة الصنادیق 
بالنیابة عن المستثمرین. ال یتم إدراج البیانات  یقوم البنك بإدارة واإلشراف على الموجودات المحتفظ بھا في صنادیق حصص االستثمار  

ر أعاله. كِ المالیة لھذه المنشآت ضمن المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إال إذا كان البنك مسیطرًا على المنشأة، كما ذُ 

فقدان السیطرة
السیطرة،   فقدان  المجموعةعند  الملكیة تقوم  حقوق  ومكونات  مسیطرة  حقوق غیر  وأیة  التابعة  الشركة  ومطلوبات  موجودات  باستبعاد 

. إذا  بیان الدخل المرحلي الموحد المختصراألخرى المتعلقة بالشركة التابعة. یتم إدراج أي فائض أو عجز ناتج عن فقدان السیطرة ضمن 
فقدان السیطرة. یتم الحقاً احتساب عندة، یتم قیاس ھذه الحصص بالقیمة العادلة بأیة حصص في الشركة التابعة السابقت المجموعة احتفظ

بالنسبة لألدوات المالیة وذلك للمجموعةھذه الحصص كجھة مستثمر فیھا محتسبة وفقاً لطریقة حقوق الملكیة أو وفقاً للسیاسة المحاسبیة  
استنادًا إلى مستوى النفوذ المحتفظ بھ. 

المعامالت المستبعدة عند التوحید 
د. یتم استبعاد كافة األرصدة واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة الناتجة عن المعامالت ما بین شركات المجموعة بالكامل عند التوحی

زمیلة  ات استثمار في شرك
ھا. إن النفوذ الجوھري ھو القدرة على المشاركة في إن الشركات الزمیلة ھي تلك المنشآت التي یكون لدى المجموعة نفوذ جوھري علی

قرارات السیاسة المالیة والتشغیلیة في الجھة المستثمر فیھا ولكن لیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على تلك السیاسات.  

با مبدئیًا  حقوق الملكیة ویتم إدراجھا  الشركات الزمیلة باستخدام طریقة  االستثمارات في  احتساب  تتضمن تكلفة االستثمارات  یتم  لتكلفة. 
تكالیف المعامالت.

تتضمن المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة حصة المجموعة من الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لالستثمار في شركات 
الجوھري وحتى تاریخ توقف النفوذ الجوھري.زمیلة، بعد التعدیالت لتتوافق مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة، من تاریخ بدایة النفوذ 

عندما تتجاوز حصة المجموعة من الخسائر حصتھا في الجھات المستثمر فیھا المحتسبة وفقًا لطریقة حقوق الملكیة، عندھا یتم تخفیض 
أیة خسائر إضافیة أخرى  یتوقف إدراج.ستثمار، والتي تتضمن أیة حصص طویلة األجل تشكل جزءًا منھا، إلى صفرالقیمة الدفتریة لال

إال إلى الحد الذي یكون فیھ لدى المجموعة التزامات أو قدمت دفعات بالنیابة عن الجھة المستثمر فیھا.  

ترتیبات مشتركة  
إن الترتیبات المشتركة ھي الترتیبات التي تمتلك المجموعة سیطرة مشتركة علیھا، والتي تم إنشاؤھا من خالل العقود التي تتطلب موافقة 

باإلجماع على القرارات حول األنشطة التي یكون لھا تأثیر جوھري على عوائد الترتیبات. یتم تصنیف واحتساب الترتیبات كما یلي: 

عندما یكون للمجموعة حقوق في الموجودات والتزامات في المطلوبات المتعلقة بترتیب ما، تقوم المجموعة باحتساب –شتركة العملیة الم
موجوداتھا ومطلوباتھا ومعامالتھا، بما في ذلك حصتھا في تلك المحتفظ بھا أو المتكبدة بشكٍل مشترك، فیما یتعلق بالعملیة المشتركة. 

دما یكون للمجموعة حقوق فقط في صافي موجودات الترتیبات، تقوم المجموعة باحتساب حصتھا باستخدام طریقة عن–شركات االئتالف 
حقوق الملكیة، كما في حالة الشركات الزمیلة.
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) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٢

اتفاقیات البیع وإعادة الشراء ٢٫٤

شراء)، یستمر إدراج األوراق المالیة الُمباعة التي تخضع اللتزام بإعادة شرائھا بسعر محدد سلفاً في تاریخ مستقبلي محدد (اتفاقیات إعادة ال
فأة ویتم إدراج التزام فیما یتعلق باالعتبار المستلم ضمن القروض المدرجة بالتكلفة المطالمختصر الموحد المرحلي في بیان المركز المالي 

المطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، المحتفظ بھا للمتاجرة. یتم التعامل مع الفرق بین سعر ضمنأو  
لتكلفة البیع وسعر إعادة الشراء كمصاریف فائدة باستخدام طریقة العائد لمعدل الفائدة الفعلي على مدى فترة اتفاقیة إعادة الشراء المدرجة با

كز مطفأة. ال یتم إدراج الموجودات الُمشتراة مع التزام مقابل بإعادة البیع في تاریخ مستقبلي محدد (إعادة الشراء العكسي) في بیان المرال
. یتم إدراج المبالغ المودعة بموجب ھذه االتفاقیات ضمن إیداعات إعادة الشراء العكسي في بیان المركز  المرحلي الموحد المختصرالمالي  

والتي یتم إدراجھا بالتكلفة المطفأة أو ضمن الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح  المرحلي الموحد المختصر  الي  الم
لي  الفعأو الخسائر، والمحتفظ بھا للمتاجرة. یتم التعامل مع الفرق بین سعر الشراء وسعر إعادة البیع كإیرادات فوائد باستخدام طریقة العائد 

إعادة الشراء العكسي المدرجة بالتكلفة المطفأة. على مدى عمر اتفاقیة

باعتبار إعادة الشراء  اتاتفاقی مع  إعادة الشراء العكسي المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  إیداعاتمطابقة  بشكل عام  تتم  
المتاجرة في بیان الدخل  إیراداتضمن صافي  لھذه األدوات  القیم العادلة  غیر في التصافيإدراجالمتاجرة معألغراض یتم االحتفاظ بھا  أنھ

. المرحلي الموحد المختصر

تحدیث على التغیرات المرتقبة في المعدالت المرجعیة (ایبور) ٣

والمعیار  "األدوات المالیة"  ٩، قامت المجموعة بتطبیق التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٢٠٢٠ینایر  ١اعتبارًا من  
ولى من  تتناول المرحلة األ."المتعلقة بتعدیالت معیار معدل الفائدةاالفصاحات–"األدوات المالیة  ٧الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

الناشئة قبل   التحوط  محاسبة  متطلبات  البنوكاستبدال  التعدیالت  بین  العرض  المؤقتة ("إیبور")  معدل  التحوط  محاسبة  من  واإلعفاءات 
من اتقامت المجموعة بتطبیق اإلعفاءالمقترحة لتمكین محاسبة التحوط من االستمرار خالل فترة الشكوك قبل استبدال معدالت إیبور.

توفر البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة .٢٠٢١بعد عام الحالیة وما بموجب التعدیالت خالل فترة الشكوك ةالتحوط المتاح محاسبة 
.١فیما یتعلق بتعدیالت المرحلة مزیدًا من التفاصیل حول عملیة االنتقال إلى معدالت مرجعیة بدیلة٢٠٢٠دیسمبر ٣١المنتھیة في 

والمعیار الدولي إلعداد ٩على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  من التعدیالت  تتطلب المرحلة الثانیة  ،  ٢٠٢١ینایر  ١من  اعتبارًا  
ة  من المجموع("التعدیالت") المتعلقة  بتعدیالت معیار معدل الفائدة ١٦والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٧التقاریر المالیة رقم 

وكیفیة إدارة  المجموعةتقدیم إفصاحات تسمح للمستخدمین بفھم طبیعة ومدى المخاطر الناشئة عن تعدیل معدل إیبور التي تتعرض لھا  
معدالت مرجعیة بدیلة، إلى في االنتقال من معدل العرض بین البنوك المجموعةلتلك المخاطر باإلضافة إلى التقدم الذي تحرزه المجموعة

سوف یتم اإلفصاح عن المعلومات الكمیة المطلوبة بموجب المرحلة الثانیة من التعدیالت في البیانات ھذا االنتقال.لمجموعةاتدیروكیف
. ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في السنویة للمجموعةالموحدةالمالیة

المخاطر على   خالیة من  معدالت ایبورز بمعدالت بدیلة  استبدال  رئیسي. لدى ال یزال تأثیر  مجال تركیز  وخدمات المجموعة  منتجات 
حیث یكون من ٢٠٢١المجموعة حجم كبیر ومتنامي من العقود التي تستند إلى إیبورز مثل لیبور وایبور، والتي تمتد إلى ما بعد سنة  

جموعة یھدف إلى تقلیل حجم ھذه العقود المحتمل أن یتوقف إصدار معدالت ایبورز ھذه. تنفذ اإلدارة مشروعاً لتنسیق األنشطة االنتقالیة للم
روع القائمة عند إیقاف معدالت ایبورز ھذه، وبالتالي ما ینتج عن ذلك من تعطیل للتدفقات المالیة والخسائر االقتصادیة المحتملة. یعد المش

عّرض عملیة تبني معدالت مرجعیة ھاماً من حیث الحجم والتعقید وسوف یؤثر على العدید من المنتجات والعمالت واألنظمة والعملیات. تُ 
تواصل   التحوط.  محاسبة  في  والتغیرات  العقود  تعدیالت  عن  الناتجة  األرباح  تقلبات  مثل  والمالیة  التشغیلیة  للمخاطر  المجموعة  جدیدة 

قالیة؛ ویشمل ذلك  المجموعة العمل مع مختلف أصحاب المصالح لدعم االنتقال المنتظم والتخفیف من المخاطر الناتجة عن العملیة االنت
استراتیجیة التواصل مع العمالء واستضافة المعلومات األساسیة على الموقع اإللكتروني للبنك. 
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بنك أبوظبي التجاري) وتأثیره على مجموعة ١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

اقتصادي. في حین خفت شدة المرحلة األولیة الحادة لألزمة المالیة، في أزمة بشریة وصحیة غیر مسبوقة وبتأثیر ١٩تسببت جائحة كوفید  
ال یزال صانعو السیاسات والشركات قلقون بشأن مجموعة من المخاطر التي یمكن أن تشكل تھدیدًا لالستقرار المالي واالنتعاش االقتصادي 

في نھایة المطاف. 

من المتوقع  .  إجراءات في اإلمارات لدعم األعمال التجاریة واألسرالعربیة المتحدة المركزيمصرف اإلمارات  لھذه األزمة، اتخذ  استجابةً 
عض تمت مناقشة بحتى التاریخ الذي أعلنھ مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي كما ھو مذكور أدناه. أن تظل ھذه التدابیر ساریة 

، والتي ستخفف من تأثیر الموجھةبموجب خطة الدعم االقتصادي  تحدة المركزي  مصرف اإلمارات العربیة المالتدابیر التي أعلن عنھا  
. أدناه١٩كوفید 

للعمالءإعفاء مؤقت .أ

الربح على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والشركات الصغیرة  /أو الفائدة  /إعفاء مؤقت من مدفوعات المبلغ األساسي و  
من أجل تحفیز البنوك اإلماراتیة على المشاركة في .  ١٩والمتوسطة واألفراد المقیمین في اإلمارات العربیة المتحدة المتضررین من كوفید  

خطة الدعم االقتصادي الموجھة:برنامج

العربیة  ◄ بقیمة  منح مصرف اإلمارات  الوقائي  المال  درھم لكامل قطاع البنوك حتى  ٥٠المتحدة المركزي تمدیدًا لرأس  ٣١ملیار 
. سوف یسھل ذلك من قدرة اإلقراض اإلضافیة للبنوك.٢٠٢١دیسمبر 

خطة الدعم ضمن برنامج االسترداد  بموجبلتسھیالت التمویل بتكلفة صفریة  مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي تمدیداً منح◄
. ٢٠٢٢یونیو٣٠حتى  االقتصادي الموجھة 

حتى نھایة ت السداد بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجھةبرنامج تأجیاللاً تمدیدالمركزيمنح مصرف اإلمارات العربیة المتحدة◄
على أن یتم اإللغاء ،  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠٪ من الحد المخصص لكل مؤسسة مالیة بحلول  ٥٠تجاوز  یبإلغاء تدریجي، أي ال  ٢٠٢١عام  

.٢٠٢١دیسمبر ٣١بحلول التدریجي التام

حزمة السیولة وتحفیز رأس المال . ب 

تتدخل  .  للمراقبة المستمرةوھي خاضعةالتمویل ومخاطر رأس المال ومحفظة النظام المصرفي  /تتصاعد آثار ھذه األزمة على السیولة  
قّدم مصرف اإلمارات العربیة  .الحكومات في جمیع أنحاء العالم لتقدیم مجموعة متنوعة من الحوافز للتخفیف من اآلثار السلبیة لألزمة

اإلمارات العربیة المتحدة  دولةفيقطاع المصارفحزمة التحفیز التالیة المتعلقة بالسیولة ومتطلبات رأس المال لدعم  ي  المتحدة المركز
: للعمالء النھائیینبالكاملذات الصلة منافع خطة الدعم االقتصادي الموجھة، بالنسبة للبنوك التي تمرر االضطرابخالل ھذا 

٪ ٧٠معدل تغطیة السیولة بنسبة  متطلبات الحفاظ على الحد األدنى منمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي من خّفض◄
من نسبة األصول السائلة والحد األدنى)،٪١٠٠(من  ٪٩٠الثابت بنسبة  ، والحد األدنى من صافي معدل التمویل  )٪١٠٠(من  

ھذه السیولة للتعویض عن تأثیر تقدیم الضمانات المطلوبة من قبل برنامج خطة یمكن استخدام  ).  ٪١٠من  (٪ ٧بنسبة المؤھلة  
.الدعم االقتصادي الموجھة

نسبة االحتیاطي اإللزامي مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  ض  تحسین السیولة داخل النظام المصرفي اإلماراتي، خفّ بھدف  ◄
. ٪٧٪ إلى ١٤البنوك من لكافةتحت الطلب من الودائع 
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

) تتمة حزمة السیولة وتحفیز رأس المال (. ب 

مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي ق المالیة وتأثیرھا على رأس المال التنظیمي، أصدر  اسومواجھة التقلبات في األمن أجل  ◄
المعیار الدولي المتوقعة بموجب  االئتمانمخصصات خسائراحترازي على  تقییمتطبیق عامل  من أجل  البنوك  لكافةمتطلبات جدیدة  

إلى رأس المال التنظیمي، اً  جزئی ٢٠١٩دیسمبر  ٣١بـ  أي زیادة في المخصصات مقارنةً إعادةتتم  وف  س.  ٩لتقاریر المالیة رقم  عداد ا إل
خالل فترة خمس سنوات تنتھي في على مراحل  ٩لتقاریر المالیة  عداد اتطبیق مخصصات المعیار الدولي إلاً  یتم تدریجیوف  بینما س
.  ٢٠٢٤دیسمبر ٣١

كذلك البنوك المحلیة ذات األھمیة احتیاطي رأس المال وغطاء  للبنوك باالستفادة من  مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  سمح◄
.٢٠٢١دیسمبر ٣١٪ على التوالي حتى ١٠٠٪ و٦٠إلى حد  النظامیة 

) والربع الثاني من عام ٢الجزء ٣(بازل ٢٠٢١عامحتى نھایة٣سوف یتم تأجیل التنفیذ المخطط لھ لبعض متطلبات رأسمال بازل ◄
. )٣الجزء ٣(بازل ٢٠٢٢

على المدى القصیر، إال أنھا سوف تخفف  ١٩كوفید  على الرغم من أن التدابیر المذكورة أعاله لیست شاملة وقد ال تتعارض تماماً مع تأثیر
.  من التأثیر السلبي طویل المدى للوباء

متطلبات السیولة والتمویل واالستجابة لھا من خالل خطة الطوارئ للسیولة كافة واالستجایة لرصد علىالبنكیعملاستجابًة لھذه األزمة، 
كما في تاریخ التقاریر المالیة، ظلت معدالت السیولة والتمویل والوضع  .  واختبارات الجھد التي تعكس السیناریوھات االقتصادیة الحالیة

. اليالرأسمالي للبنك قویة وھي في وضع جید الستیعاب تأثیر االضطراب الح 

وسلطة مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  إرشادات المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة واإلرشادات المشتركة الصادرة عن  
دبي للخدمات المالیة وسلطة تنظیم الخدمات المالیة  

یخضع لمستویات وف  سو،  ١٩لوباء كوفید  لتقدیر التأثیر الكلي  خسائر االئتمان المتوقعةأي تغییرات تم إجراؤھا على  إدراج  البنك ب یقوم
التي یمكن االعتماد علیھا والتي تستند إلیھا والقابلة للدعمسوى القلیل من المعلومات المعقولة اً حیث ال یتوفر حالی الشكوكعالیة للغایة من 
االئتمان المتوقعةخسائرإدراجألن  ھاماً للغایةئتمان المتوقعة قویة  خسائر االاحتسابعملیةیجعل مسألة بقاءھذا األمر  إن  .  ھذه التغییرات
تأثیر اقتصادي مفیدةغیر ضروریاتؤدي إلى تشدیدییمكن أن  بمبالغ أكبر وبناًء على ذلك، .  في شروط االئتمان التي قد ال یكون لھا 

ة االقتصادیالشكوكوالھیئات التنظیمیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة تدابیر معینة إلدارة تأثیر  الدولي للمعاییر المحاسبیةمجلسالاقترح  
.التقاریر المالیةالدولیة إلعداد لمعاییر  لعلى خسائر االئتمان المتوقعة مع االستمرار في االمتثال  

الشكوك  المتوقعة في ضوء  االئتماناحتساب خسائر  شادیة بشأن  مذكرة إرالمجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة، أصدر  ٢٠٢٠مارس٢٧في  
یتطلب تطبیق  سوف  ٩رقم  لتقاریر المالیة  عداد اعلى أن المعیار الدولي إلاإلرشادیةمذكرة  التنص  .١٩الحالیة الناجمة عن وباء كوفید  

تبقى العدید منلن  ربما  .  تحدید خسائر االئتمان المتوقعة في ظروف مختلفةطرقھا فيبتعدیل  للشركات وكالھما یتطلب ویسمح  األحكام
الشركات ال یجب على  .  في البیئة الحالیةالمتوقعة حتى تاریخھ موجودًا  خسائر االئتماناحتساببكیفیةالمتعلقةاالفتراضات والروابط  

. آليبشكلالحالیة خسائر االئتمان المتوقعةاالستمرار في تطبیق منھجیة 
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

إرشادات المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة واإلرشادات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي وسلطة 
) تتمة(دبي للخدمات المالیة وسلطة تنظیم الخدمات المالیة 

رة االئتمان المتوقعة الواردة في خسا ، أصدر مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي توجیھات بشأن معالجة٢٠٢٠أبریل  ٢٢في  
تحدید العمالء الذین تأثروا بشكل  البنوكتتطلب التوجیھات من . ١٩في ظل أزمة وباء كوفید ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم

كما تتطلب ).  ٢المجموعة  (بشكٍل كبیر على المدى الطویل  ١٩وباء كوفید  أثر علیھموالذین  )  ١المجموعة  (١٩مؤقت وخفیف بوباء كوفید
الكلي تأثیر متغیرات االقتصاد  مراجعة عامل تحویل االئتمان، وتنفیذ السیناریوھات للتأكد من  البنك  أبوظبي .  التوجیھات من  اتخذ بنك 

.التجاري الخطوات الالزمة لالمتثال لھذه اإلرشادات

مارات العربیة المتحدة المركزي مزیدًا من التوجیھات التي تتطلب تحویل كافة الحسابات التي  ، أصدر مصرف اإل٢٠٢٠أكتوبر  ٢٧في  
. تتطلب التوجیھات المعّدلة من البنوك اإلفصاح عن كافة عملیات تأجیل  ٢) إلى المرحلة  ٢(المجموعة  ١٩تأثرت بشكل كبیر بجائحة كوفید  

إذا كان قد تم تقدیم ھذه التأجیالت بموجب برنامج خطة الدعم االقتصادي الموجھة أو  السداد المقدمة لجمیع العمالء بغض النظر عن ما  
خارجھا. 

على مجموعة بنك أبوظبي التجاري ١٩كوفیدوباءتأثیر 

الصغیرة والمتوسطة   لعمالئھ من األفراد والشركات  الموجھة  الدعم االقتصادي  خطة  بموجب  سداد  قدم بنك أبوظبي التجاري تأجیالت 
. ومع ذلك، منذ الربع الرابع ٢٠٢٠من عام  الثالثة أرباع األولىفي  ١٩وعمالئھ من الشركات خالل ذروة الشكوك المتعلقة بجائحة كوفید 

حلول طویلة األجل للعمالء الذین تعرضوا لخسارة مؤقتة في اإلیرادات نتیجًة  ، ركز ٢٠٢٠من عام   بنك أبوظبي التجاري على توفیر 
كوفید   بسداد ١٩لجائحة  أبوظبي التجاري  بنك  وقام  تدریجي  بشكل  الموجھة  الدعم االقتصادي  خطة  بموجب  السداد  تأجیالت  تقلیل  تم   .

حصول علیھا من مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. األموال ذات التكلفة الصفریة التي تم ال 

وفقًا  ٢أو المجموعة رقم  ١كالمجموعة رقم  كافة العمالء الذین استفادوا من التأجیل بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجھةتم تصنیف
ویتم مراقبة عملیات السداد الالحقة / أداء خطة الدعم االقتصادي الموجھة  تم منح العمالء تأجیالت بموجب.  البنكللتعریفات الواردة من  

. الحساب بعد نھایة فترة التأجیل

كوفید   مؤقتة في اإلیرادات نتیجًة لجائحة  لخسارة  جدیدة للعمالء الذین تعرضوا  وتسھیالت  ، ١٩كما قدم بنك أبوظبي التجاري قروضاً 
ادي جید وفقاً لبرنامج التعافي الوارد ضمن خطة الدعم االقتصادي الموجھة الصادرة عن مصرف  ولكنھم بخالف ذلك یتمتعون بوضع اقتص

اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. 

خسارة االئتمان المتوقعة التأثیر على

لدى إدارة المخاطر  . نماذج داخلیة قویةعلىلبنك أبوظبي التجاريالمطبق٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم إطار عمل یعتمد
والتحقق  الضبط /تشرف على إعادة التطویر  والتي  من النماذج تحقق  الو النماذجتطویر  مستقلة لفي مجموعة بنك أبوظبي التجاري فرق  

النموذج الخارجي لضمان  على التحقق من صحة  كذلكیعتمد بنك أبوظبي التجاري  .  بشكل متكرر وفقاً لما تحدده السیاسةمن صحة النموذج  
.  أن مخرجات خسائر االئتمان المتوقعة ذات صلة وتعكس أحدث تكوین لمخاطر المحفظة

. تضمن ھذه التغییرات أن تعكس تكلفة خسائر  منتظمیقوم بنك أبوظبي التجاري بتحدیث توقعات االقتصاد الكلي الخاصة بھ على أساس  
صافي رسوم االنخفاض في القیمة ضمناالئتمان المتوقعة بشكل كامل سیناریو االقتصاد الكلي السائد حالیًا. تم إدراج تأثیر ھذه التغیرات  

ملیون درھم.١٫٩٧٨بمبلغ 
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) تتمةأبوظبي التجاري () وتأثیره على مجموعة بنك ١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

تأجیالت السداد  

المخصصة لھا، حیث خطة الدعم االقتصادي الموجھة  ألف درھم من األموال المتعلقة ب٨٫٨٨١٫٧٤٥قامت المجموعة بسحب مبلغ بقیمة
مبلغ بتقدیم ألف درھم منھا حتى تاریخ اعتماد ھذه البیانات المالیة. باإلضافة إلى ذلك، قامت المجموعة  ٥٫١٣٩٫٣٧٣تم سداد ما قیمتھ  

ألف درھم للعمالء عن طریق عملیات تأجیل السداد بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجھة، حیث تمت تسویة مبلغ  ١٢٫٠٩٤٫٩٦٤بقیمة
تم منح تأجیالت السداد لعمالء الشركات والشركات .  ٢٠٢١سبتمبر٣٠ألف درھم منھا الحقاً من قبل العمالء كما في٨٫٧٥٧٫٠٢٦بقیمة  

ى مع لوائح مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي لضمان دعم العمالء المتأثرین بوباء كوفید الصغیرة والمتوسطة واألفراد بما یتماش
.من خالل تأجیل السداد المؤقت١٩

١٩ألف درھم للعمالء المتأثرین بكوفید  ٥٧٢٫٢٠٢باإلضافة إلى تأجیالت السداد المذكورة أعاله، قامت المجموعة كذلك بتقدیم مبلغ بقیمة  
عن طریق تمویل إضافي بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجھة وفقاً ألحدث اإلرشادات الصادرة عن مصرف اإلمارات العربیة المتحدة 

. ٢٠٢١سبتمبر٣٠ألف درھم منھا الحقاً من قبل العمالء كما في ١٢١٫٩٨٠المركزي، والتي تمت تسویة مبلغ بقیمة 

فیما یلي ملخص عملیات تأجیل السداد (بما في ذلك تأجیالت السداد بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجھة وتأجیالت السداد األخرى): 

(غیر مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في 
الخدمات المصرفیة 

للشركات  
الخدمات المصرفیة 

اإلجمالي لألفراد  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

تأجیالت السداد بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجھة التي تم  
١٠٫٨٢٤٫٧٦٤١٫٢٧٠٫٢٠٠١٢٫٠٩٤٫٩٦٤تمدیدھا  

٢٫٤٥٥٫٦٩٠٣٥٦٢٫٤٥٦٫٠٤٦تأجیالت السداد األخرى التي تم تمدیدھا  
١٣٫٢٨٠٫٤٥٤١٫٢٧٠٫٥٥٦١٤٫٥٥١٫٠١٠إجمالي تأجیالت السداد التي تم تمدیدھا  

)١٠٫٠٩٧٫٣٥١() ١٫٢٥٠٫٨٦٩() ٨٫٨٤٦٫٤٨٢(تأجیالت السداد التي تمت تسویتھا ناقصاً: 
٤٫٤٣٣٫٩٧٢١٩٫٦٨٧٤٫٤٥٣٫٦٥٩تأجیالت السداد القائمة  

: حسب المنتجالقائم، والتعرض ومخصص االنخفاض قي القیمة السدادعملیات تأجیلملخص فیما یلي

(غیر مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في 

التعرض تأجیالت السداد  
مخصص االنخفاض  

في القیمة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٤٫٢٢٤١٤٫١٥٥٣٫٠٥٩السحوبات على المكشوف من البنوك (الشركات)
١٩٫٦٨٧٢٢٩٫٩٧٣٣٧٫٨٠٤(بما في ذلك بطاقات االئتمان) قروض األفراد 

٣٫٦٨٦٫٠٥٢٢٧٫٧٣٤٫٣٨٩٨٤٨٫٣١٢قروض الشركات  
٧٣٣٫٦٩٦٧٢٩٫٨٥٤٥١٫٤٢١تسھیالت أخرى 

٤٫٤٥٣٫٦٥٩٢٨٫٧٠٨٫٣٧١٩٤٠٫٥٩٦اإلجمالي 
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

) تتمة(تأجیالت السداد 

:تصنیف قروض األفراد حسب المنتج
(غیر مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في 

التعرض تأجیالت السداد  
مخصص االنخفاض  

في القیمة  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٦٫٤٧٤١٠٨٫١٦١١٨٫٢٠٨قروض شخصیة (بما في ذلك بطاقات االئتمان)  
٣٫١٩٣١٢١٫٤٢٠١٩٫٢٦٠قروض عقاریة 

٢٠٣٩٢٣٣٦قروض سیارات  
١٩٫٦٨٧٢٢٩٫٩٧٣٣٧٫٨٠٤اإلجمالي  

حسب القطاع االقتصادي: القائمي القیمة ف ، والتعرض ومخصص االنخفاض السدادفیما یلي ملخص عملیات تأجیل 

(غیر مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في 

التعرض تأجیالت السداد  
مخصص االنخفاض  

في القیمة  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم قطاع النشاط االقتصادي  

٥٢٨٥٢٨١الزراعة
٥٢٫٥٦٧٣٨٨٫٦٢٧٦٫٩٧٣الطاقة  

٤٢٩٫٧٧٤٤٨٨٫٠٧٣٨٫٤٤٩التجارة  
٢٫٣٣٢٫٣٨٥١٢٫٣٢٢٫٨٩١٤٣٧٫١٦٤االستثمار العقاري 

٥٦١٫٩٥٣٤٫٥١٢٫٠١٨٣٢٥٫٠٣٦الضیافة 
٤٦٫٣٤١٢٤٠٫٥٣٨٧٫٤٥٠المواصالت واالتصاالت  

١٨٣٫٤٤٣٩٧٨٫٣٠٠٣٧٫٨٥٠شخصي 
١٣٠٫٧٥٠٢٫٠٧٤٫٤٣٠١٫١٥٧القطاع العام الشركات الحكومیة وشركات 

١٠٨٫٥٦٢٤٦١٫٨٥٨٩٨٫٦٧١التصنیع 
٧٨٫٥٢٤٢٠٧٫٥٠٠٤٫٣٣٨الخدمات 
٥٢٨٫٨٣٢٧٫٠٣٣٫٦٠٨١٣٫٥٠٧أخرى

٤٫٤٥٣٫٦٥٩٢٨٫٧٠٨٫٣٧١٩٤٠٫٥٩٦اإلجمالي  

:ضمن فئتینالسدادتتطلب اإلرشادات المشتركة أن یتم تجمیع كافة العمالء المستفیدین من عملیات تأجیل 

١مجموعة رقمال

فّعالة وبالتالي ال یتوقع أن تتأثر  السدادبالنسبة لھؤالء العمالء، ُیعتقد بأن تأجیالت  .  ١٩كوفید  العمالء المتأثرون بشكل مؤقت وخفیف بأزمة
جوھري بشكل  للمنشآت  االقتصادیة  الجدارة  .  القیمة  في  كبیرة  تغییرات  دون  السیولة  على  قیودًا  العمالء  ھؤالء  یواجھ  أن  المتوقع  من 

.االئتمانیة
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

) تتمة(تأجیالت السداد 

٢المجموعة رقم

.العمالء الذي من المتوقع أن یواجھوا تغییرات جوھریة في جدارتھم االئتمانیة تتجاوز إصدارات السیولة

على أساس كل حالة على حدة  الشركات٪ من تعرضات  ٧٠المتثال للمتطلبات المذكورة أعاله، قامت المجموعة بمراجعة أعلى  بھدف ا
التصنیف الصحیح   تبنت المجموعة نھج .  ٢و١المجموعة  اتتعرض ضمن  لضمان  المحفظة،  الصناعة  اً قائماً بالنسبة لبقیة  على قطاع 

تمت مراجعة سیاسة التجمیع والموافقة علیھا من . بضمان الموجوداتالقرض إلى القیمة للتمویل بة نسوالتصنیف الداخلي الحالي ومعاییر 
.االئتمان بالبنكالمخاطر وإدارة قبل لجنة 

كما یلي:تأجیالت السدادمن المستفیدونبناًء على االعتبارات المذكورة أعاله، تم تصنیف العمالء 

مدققة) (غیر  ٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في  

التعرض  تأجیالت السداد  عدد العمالء  

مخصص  
االنخفاض في  

الضماناتالقیمة 
ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم المجموعةالقطاع 

١٩٣٢٫٩١٨٫٠٢٣٢٢٫٨٧٤٫٣٧٠١٦٧٫٤١٤٣٢٫٨٨٨٫٠٥٠المجموعة (*) الخدمات المصرفیة للشركات 
٢٧٣١٫٥١٥٫٩٤٩٥٫٦٠٤٫٠٢٨٧٣٥٫٣٧٨٤٫٧٣٠٫٩٤٥المجموعة 

١٦٦٤٫٤٣٣٫٩٧٢٢٨٫٤٧٨٫٣٩٨٩٠٢٫٧٩٢٣٧٫٦١٨٫٩٩٥

١٢٤٦٩٫٢٣٢١١٥٫٤٢١٢٦٤٥١٫٧٩٢المجموعة الخدمات المصرفیة لألفراد 
٢٤٢٥١٠٫٤٥٥١١٤٫٥٥٢٣٧٫٥٤٠١٠٦٫٢٤٩المجموعة 

٦٧١١٩٫٦٨٧٢٢٩٫٩٧٣٣٧٫٨٠٤١٥٨٫٠٤١
٨٣٧٤٫٤٥٣٫٦٥٩٢٨٫٧٠٨٫٣٧١٩٤٠٫٥٩٦٣٧٫٧٧٧٫٠٣٦اإلجمالي

ضمن الخدمات المصرفیة للشركات وأعمالھم التجاریة عمالء من أصحاب الثروات الكبیرة ال لغرض ھذا اإلفصاح، یتم إدراج (*) 

السداد تأجیلعملیات  في ضوء  احترازیةال تزالخسائر االئتمان المتوقعة  ممارساتاتخذت المجموعة الخطوات التالیة للتأكد من أن  
. للعمیلالممنوحة

التغیرات في متغیرات االقتصاد الكلي  ◄

المصرف  توجیھات  على  وبناًء  ذلك،  ومع  المستقبلیة.  االفتراضات  أساس  على  المتوقعة  االئتمان  خسائر  نماذج  المجموعة  تدیر 
االئتمان المتوقعة لتعكس الوضع االقتصادي الحالي. المركزي، تم تحدیث آخر متغیرات وتوقعات االقتصاد الكلي ضمن نماذج خسائر  

.١٩باإلضافة إلى ذلك، یواصل البنك االحتفاظ بإحالالت تم تخصیصھا لتغطیة تأثیر جائحة كوفید 

احتمالیة التعثر عن السداد (تغییرات التصنیف) ◄
مالء من ذوي الخصائص المالیة الضعیفة لخفض تستمر المجموعة في تقییم عمالئھا باستخدام نماذجھا الداخلیة، كما سوف یخضع الع

ھذا األمر لضمان أن أیة خسارة ائتمان متوقعة وإضافیة یأتي.  وخسارة االئتمان المتوقعةاحتمالیة التعثر  التصنیف، مما یؤثر على
.ان المتوقعةمطلوبة نتیجة لتدھور احتمالیة التعثر في السداد قد تم أخذھا في االعتبار أثناء احتساب خسارة االئتم



ار  ي ال ة عامة -ب أب اه ة م ش
ل  احات ح ةإ ة ال ح ة ال حل ة ال ال مات ال عل ال

ة في  ه عة أشه ال ة ال ٢٠٢١س ٣٠لف

٢٢

) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

) تتمة(تأجیالت السداد 
: التأجیالتالمستفیدین من منافع للعمالء احتمالیة التعثر عن السداد والخسارة الناتجة عن التعثر متوسط

المتوسط المرجح للخسارة الناتجة عن التعثر السداد المتوسط المرجح الحتمالیة التعثر عن 

المجموعة 
الخدمات المصرفیة  

للشركات 
الخدمات المصرفیة  

لألفراد
الخدمات المصرفیة  

للشركات 
الخدمات المصرفیة  

لألفراد
٪٦٠٫٨٨٪٦٫٩٣٪١٫٢٦٪١٤٫٤٩المجموعة 
٪٤٠٫٦٣٪١٤٫٤١٪٤٢٫٥١٪٢٢٨٫٢٠المجموعة 

٪٥٠٫٨٦٪٨٫٤٠٪٢١٫٦٨٪٩٫١٦القطاع متوسط 

الترحیل المرحلي ◄
تسمح لوائح مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي ببقاء تصنیف عمالء المجموعة األولى دون تغییر طوال مدة األزمة. وبالمثل، 

من غیر المتوقع أن یكون تأثیر وباء كوفید بناًء على أدائھم المالي حیث أنھ  ٣إلى المرحلة  ٢لن یتم عادًة ترحیل عمالء المجموعة  
دائماً بطبیعتھ. لقد طبق البنك ھذه المبادئ، ومع ذلك فقد تم تخفیض تصنیف بعض مراحل العمالء بعد نھایة فترة التأجیل. باإلضافة ١٩

إلرشادات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، تم ترحیل عمالء المجموعة   ١ي كانوا ضمن المرحلة  الذ٢إلى ذلك، وفقاً 
.٢إلى المرحلة 

:)حسب قطاع األعمال( تصنیف العمالء المستفیدون من تأجیالت السداد حسب المرحلة 

(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في 

التعرضتأجیالت السداد  
مخصص االنخفاض في  

القیمة  
درھم ألف ألف درھم ألف درھم المجموعة المرحلة القطاع 

١٢٫٣٥٥٫٤٩٣٢٠٫٧٦٢٫٨٠٨٥٨٫٣٦٦المجموعة ١المرحلة  الخدمات المصرفیة للشركات 
- - - ٢المجموعة 

٢٫٣٥٥٫٤٩٣٢٠٫٧٦٢٫٨٠٨٥٨٫٣٦٦
١٥٦٢٫٥٣٠٢٫١١١٫٥٦٢١٠٩٫٠٤٨المجموعة ٢المرحلة  

٢١٫٢٦٣٫٧٢٣٤٫٦٧٣٫٥٦٩٦٠٠٫٠٨٠المجموعة 
١٫٨٢٦٫٢٥٣٦٫٧٨٥٫١٣١٧٠٩٫١٢٨

- - - ١المجموعة ٣المرحلة  
٢٢٢٦٫٠٦٧٧٤٣٫٤٨٩١٣١٫٦٢٨المجموعة 

٢٢٦٫٠٦٧٧٤٣٫٤٨٩١٣١٫٦٢٨
منخفضة القیمة  

االئتمانیة التي تم  
- - - ١المجموعة شراؤھا أو تولیدھا 

٢٢٦٫١٥٩١٨٦٫٩٧٠٣٫٦٧٠المجموعة 
٢٦٫١٥٩١٨٦٫٩٧٠٣٫٦٧٠

٤٫٤٣٣٫٩٧٢٢٨٫٤٧٨٫٣٩٨٩٠٢٫٧٩٢اإلجمالي 

١٩٫٢٣٢١١٥٫٤٢١٢٦٤المجموعة ١المرحلة  الخدمات المصرفیة لألفراد 
- - - ٢المجموعة 

٩٫٢٣٢١١٥٫٤٢١٢٦٤
- - - ١المجموعة ٢المرحلة  

٢٣٫٥٦٦٢٦٫٧٦٩٣٫٣١١المجموعة 
٣٫٥٦٦٢٦٫٧٦٩٣٫٣١١

- - - ١المجموعة ٣المرحلة  
٢٦٫٨٨٩٨٧٫٧٨٣٣٤٫٢٢٩المجموعة 

٦٫٨٨٩٨٧٫٧٨٣٣٤٫٢٢٩
١٩٫٦٨٧٢٢٩٫٩٧٣٣٧٫٨٠٤اإلجمالي 

٤٫٤٥٣٫٦٥٩٢٨٫٧٠٨٫٣٧١٩٤٠٫٥٩٦المجموع الكلي 
. تم الحقاً ترحیل بعض التعرضات ٢و١االقتصادي الموجھة فقط لقروض المرحلتین  وفقاً إلرشادات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، قامت المجموعة بتمدید تأجیالت السداد بموجب خطة الدعم  

في ظروف استثنائیة حیث كان من المتوقع أن تتأثر القدرة على  سداد الدیون للعمالء بشكٍل دائم.٣إلى المرحلة  
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٢٣

) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

) تتمة(تأجیالت السداد 

٣٠كما في  للعمالء المستفیدین من عملیات تأجیل السداد  ٢٠٢١ینایر  ١منذ  (حسب قطاع األعمال)عملیات الترحیل المرحلي للتعرض
: ٢٠٢١سبتمبر 

(*) ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

منخفضة القیمة 
االئتمانیة التي تم 

اإلجماليشراؤھا أو تولیدھا 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم الخدمات المصرفیة للشركات  

٢٠٢١ینایر ١كما في  
٢٢١٫٦٦٩٫٣٤٠٥٫٦٥١٫٥٩٩٥٥٤٫٤٣٧١٩٠٫٥٢٥٢٨٫٠٦٥٫٩٠١إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة -
---١٫١٠٤٫٢٠٢) ١٫١٠٤٫٢٠٢(٣إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة -
--١٦١٫٩٣٨-) ١٦١٫٩٣٨(١إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
---) ١٤٨٫١٠٤(٣١٤٨٫١٠٤إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
--٤١٧٫٦٥٦) ٤١٧٫٦٥٦(-٢إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة -

--) ٤٦٢٫٠٩١(٤٦٢٫٠٩١-التغیرات في التعرض في نفس المرحلة 
٤١٢٫٤٩٧) ٣٫٥٥٥(٢١١٫٥٠٤١٣٢٫٩٩٩٧١٫٥٤٩

٢٠٫٧٦٢٫٨٠٨٦٫٧٨٥٫١٣١٧٤٣٫٤٨٩١٨٦٫٩٧٠٢٨٫٤٧٨٫٣٩٨(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في  

(*) ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

منخفضة القیمة 
االئتمانیة التي تم 

اإلجماليشراؤھا أو تولیدھا 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم الخدمات المصرفیة لألفراد  

٢٠٢١ینایر ١كما في  
٢٣٤٫١٢٦-٢١٤٦٫٤٧٥٧٠٫١٩٥١٧٫٤٥٦إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة -
---١٠٫١١٨) ١٠٫١١٨(٣إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة -
--٢٧٫٣٣١-) ٢٧٫٣٣١(١المرحلة إلى ٢تحویل من المرحلة -
---) ٧٫٨٩٩(٣٧٫٨٩٩إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
--٤٥٫٢٢٣) ٤٥٫٢٢٣(-٢إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة -

--) ١٨٢(١٨٢-التغیرات في التعرض في نفس المرحلة 
)٤٫١٥٣(-) ٢٫٠٤٥() ٦٠٤() ١٫٥٠٤ (

٢٢٩٫٩٧٣-١١٥٫٤٢١٢٦٫٧٦٩٨٧٫٧٨٣(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في  
إلرشادات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، قامت المجموعة بتمدید تأجیالت السداد بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجھة ف(*)   ترحیل بعض  ٢و١قط لقروض المرحلتین  وفقاً  . تم الحقاً 

ع أن تتأثر القدرة على  سداد الدیون للعمالء بشكٍل دائم. في ظروف استثنائیة حیث كان من المتوق٣التعرضات إلى المرحلة  
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٢٤

) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

) تتمة(تأجیالت السداد 

(غیر مدققة): ٢٠٢١سبتمبر٣٠للعمالء المستفیدین من عملیات تأجیل السداد كما في التصنیف الداخلي 

اإلجمالي ٢المجموعة ١المجموعة 

التعرض تأجیالت السدادالتقییم الداخلي 
مخصص االنخفاض  

التعرض تأجیالت السداد  في القیمة 
مخصص االنخفاض  

التعرض تأجیالت السداد  في القیمة 
مخصص االنخفاض  

في القیمة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٤٣٢٦٫٩٦٥٣٫٥٧٦٫٩٣٦٤٫٢٤٢٥٦٫٤٥٠٢٥٢٫١٢٢٣٠١٣٨٣٫٤١٥٣٫٨٢٩٫٠٥٨٤٫٥٤٣-١الدرجات من 
٦٢٫١٩٦٫٧٧٣١٨٫٢٠٤٫٩٢١٨٦٫٩٦٨٤٩٠٫١١٠٢٫٩٤٣٫٦٣٨٣٨٨٫٧٧٩٢٫٦٨٦٫٨٨٣٢١٫١٤٨٫٥٥٩٤٧٥٫٧٤٧-٥الدرجات من 

٧٣٩٤٫٠٣٣١٫٠٩٢٫٠٠٣٧٦٫٢٠٤٧١٦٫٧٥٩١٫٤٧٥٫٢٧٢٢١٠٫٩٨٦١٫١١٠٫٧٩٢٢٫٥٦٧٫٢٧٥٢٨٧٫١٩٠الدرجة 
٢٥٢٫١١٥٩٢٩٫٨٧٣١٣٤٫٧٣٤٢٥٢٫١١٥٩٢٩٫٨٧٣١٣٤٫٧٣٤---١٠–٨الدرجت من  
٩٫٤٨٤١١٥٫٩٣١٢٦٤١٠٫٩٧٠١١٧٫٦٧٥٣٨٫١١٨٢٠٫٤٥٤٢٣٣٫٦٠٦٣٨٫٣٨٢غیر مصنفة 

٢٫٩٢٧٫٢٥٥٢٢٫٩٨٩٫٧٩١١٦٧٫٦٧٨١٫٥٢٦٫٤٠٤٥٫٧١٨٫٥٨٠٧٧٢٫٩١٨٤٫٤٥٣٫٦٥٩٢٨٫٧٠٨٫٣٧١٩٤٠٫٥٩٦اإلجمالي 



ار  ي ال ة عامة -ب أب اه ة م ش
ة  ال مات ال عل ل ال احات ح ةإ ة ال ح ة ال حل ال

ة  عةلف ة في أشهال ه ٢٠٢١س ٣٠ال

٢٥

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة، صافي ٥

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھم ألف درھم

١٫٧٣٦٫٨٤٥١٫٦٨٢٫٠٣٥نقد في الصندوق 
١٠٫٥٩١٫٩٦٠١٧٫٦٠٨٫٣٩٠أرصدة لدى البنوك المركزیة (*)

١١٫٧٢٥٫٨٦٥١٠٫٠٨٣٫٤٤٦احتیاطیات محتفظ بھا لدى البنوك المركزیة
١٫٠٤٨٫٤٠٨٢٢٨٫٢٠١شھادات إیداع لدى البنوك المركزیة 

٢٥٫١٠٣٫٠٧٨٢٩٫٦٠٢٫٠٧٢إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة 
)٤٦٥()٥٢١() ١١ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٢٥٫١٠٢٫٥٥٧٢٩٫٦٠١٫٦٠٧إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة، صافي 
إن التركیزات الجغرافیة ھي كما یلي:
٢٣٫٢٢١٫٧٥٤٢٨٫٥٩٢٫٤٥٣داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
١٫٨٨١٫٣٢٤١٫٠٠٩٫٦١٩خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

٢٥٫١٠٣٫٠٧٨٢٩٫٦٠٢٫٠٧٢
)٤٦٥()٥٢١() ١١ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٢٥٫١٠٢٫٥٥٧٢٩٫٦٠١٫٦٠٧
المودعة  ألف درھم١٧٫٠٠٠٫٠٠٠–٢٠٢٠دیسمبر  ٣١( ٪ سنویاً ٠٫١٥المودعة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بمعدل  ألف درھم ٨٫٤٠٠٫٠٠٠تتضمن ودائع اللیلة الواحدة بقیمة (*) 

)  ٪ سنویاً ٠٫١٠لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بمعدل 

المركزیة بنسب محددة فیما یتعلق بالودائع تحت الطلب وودائع  تمثل االحتیاطیات المحتفظ بھا لدى البنوك المركزیة ودائع لدى البنوك  
التوفیر والودائع ألجل والودائع األخرى. إن ھذه االحتیاطیات متاحة للعملیات الیومیة فقط بموجب بعض الشروط المحددة.

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي ٦

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھم ألف درھم

٦١١٫١٢٥١٫١٩٤٫٨٨٠أرصدة حساب البنك بعملة أجنبیة 
١٫٥٣١٫٢٩٣٢٫٧٣٥٫٠٠٢ودائع ھامشیة 
٧٫٦٨٥٫٥٩٩٥٫٠٧١٫٢٠١ودائع ألجل
١٫٤٦٩٫٢٠٠١٫٧٤٤٫٦٧٥ودائع وكالة 

-٥٥٤٫١٦٣ودائع مرابحة 
١٨٫٨٤٦٫٦٣٦١٠٫٨٣٦٫٢٥٣قروض وسلفیات إلى البنوك 

٣٠٫٦٩٨٫٠١٦٢١٫٥٨٢٫٠١١إجمالي الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك 
) ٤٦٫٥٦٩()٩١٫٩٢٩() ١١ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٣٠٫٦٠٦٫٠٨٧٢١٫٥٣٥٫٤٤٢إجمالي الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك، صافي 
التركیزات الجغرافیة ھي كما یلي:إن 

٦٫٨٧٤٫٧٢٥٦٫٥٣٥٫٢٩٦داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
٢٣٫٨٢٣٫٢٩١١٥٫٠٤٦٫٧١٥خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

٣٠٫٦٩٨٫٠١٦٢١٫٥٨٢٫٠١١
) ٤٦٫٥٦٩()٩١٫٩٢٩() ١١ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٣٠٫٦٠٦٫٠٨٧٢١٫٥٣٥٫٤٤٢
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الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ٧

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھم ألف درھم

أوراق مالیة تجاریة  
-١٫٢٥٠٫٧٩٣سندات 

-٢٧٫٢٣٧ملكیةأدوات حقوق 
١٫٢٧٨٫٠٣٠

-٤٠٫٤٣١اتفاقیة إعادة الشراء العكسي بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
-١٫٣١٨٫٤٦١إجمالي الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسار

إن التركیز الجغرافي ھو كما یلي:
-٦١٥٫٩٦٠العربیة المتحدة داخل دولة اإلمارات 

-٧٠٢٫٥٠١خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
١٫٣١٨٫٤٦١-

العام. الحكومي والقطاع االستثمار في سندات القطاع بشكل رئیسيالتجاریة السنداتتتضمن

كضمان ال شيء) -٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم (٤٦٫٩٨٦المجموعة سندات بقیمة عادلة تبلغ  استلمت،  ٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في  
. تظل المخاطر والمنافع المتعلقة بھذه السندات مع األطراف  مقابل اتفاقیات إعادة الشراء العكسي بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

ضمانات نقدیة  باستالمباإلضافة إلى ذلك، قامت المجموعة كذلك .ة الشراء الرئیسیة العالمیةالمقابلة. تخضع ھذه الضمانات التفاقیات إعاد
.ودائع ھامشیةألف درھم مقابل ١٫٦٠١بقیمة 
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أدوات مالیة مشتقة ٨

المشتقة.یبین الجدول التالي القیم العادلة الموجبة (الموجودات) والسالبة (المطلوبات) لألدوات المالیة 

القیم العادلة 
سمیةالقیم االالمطلوبات الموجودات 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

)غیر مدققة(٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في 
مشتقات محتفظ بھا أو صادرة للتداول 

٧٣٢٫٥٢٦٤٦٩٫٩١٢٣٠١٫٧١٥٫٧٧١مشتقات صرف أجنبي 
٤٫٦٦٤٫٣٩٠٤٫٤٤٤٫٣٧٢٢١٤٫٠٧٤٫٦٩٣عقود تبادل معدالت الفائدة والعمالت المتقاطعة 

٥٨٥٫٦٢٥٤٥٦٫٩٩٤٦٣٫٠٤٢٫١٢٤عقود خیارات معدالت الفائدة والسلع 
٨٢٤٦١١١٫٤٦٩٫١٩٥العقود المستقبلیة (المتداولة في البورصة)

٣٫٨٠٤٩٤٤٨٩٣٫٧٥٤إجمالي عقود تبادل العائد 
٥٩٫٥٣٤٥٨٫٠٣٢٤٩٢٫١٢٤عقود تبادل السلع والطاقة

٢٥٤٫٩٦٧١٦٨٫٩٢٨٧٢٫٨٨٣٫٠٧٣خیارات عقود التبادل
٦٫٣٠١٫٦٧٠٥٫٥٩٩٫٧٩٣٦٥٤٫٥٧٠٫٧٣٤إجمالي المشتقات المحتفظ بھا أو الصادرة للتداول 

مشتقات محتفظ بھا كتحوطات للقیمة العادلة 
١٫٢٩٢٫٤٢٤١٫٧١٣٫٦٧٩٧٩٫٠١٦٫٥٦١عقود تبادل معدالت الفائدة والعمالت المتقاطعة 
مشتقات محتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیة
٤٠٫٥٢٢١٢٧٫٥٢٥٣٫٦٥٧٫٢٨٨عقود تبادل معدالت الفائدة والعمالت المتقاطعة 

٧٫٥٣٠١٩٣٫٤١٤٧٫٧٣٣٫٥٣٢عقود صرف أجنبي آجلة 
٤٨٫٠٥٢٣٢٠٫٩٣٩١١٫٣٩٠٫٨٢٠المشتقات المحتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیةإجمالي 

٧٫٦٤٢٫١٤٦٧٫٦٣٤٫٤١١٧٤٤٫٩٧٨٫١١٥إجمالي األدوات المالیة المشتقة 

)مدققة(٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
مشتقات محتفظ بھا أو صادرة للتداول 

٥٢٦٫٤٩٨٤٢١٫٥٠٧٣٠٤٫١٩٥٫٧٥١مشتقات صرف أجنبي 
٦٫٢٩٨٫٣٣٦٦٫٢٥٨٫٠٣٠٢٣٢٫٤٣٧٫١٠٤عقود تبادل معدالت الفائدة والعمالت المتقاطعة 

٨٩٥٫٧٧٦٦٥٦٫٤٨٠٦٤٫٠٠٨٫٣١٠عقود خیارات معدالت الفائدة والسلع 
٧٦٤٨٢٧٫٢٤٨٫١٢٠اتفاقیات معدالت آجلة 

١٣٦٫٢٠٢١٢٦٫١٥١١٫٥٦٣٫٤٢٧عقود تبادل السلع والطاقة
٥٧٧٫١١١٤٩٣٫٦٢١٧٢٫٩٣٨٫٣٢٧خیارات عقود التبادل

٨٫٤٣٣٫٩٩٩٧٫٩٥٦٫٢٧١٦٨٢٫٣٩١٫٠٣٩إجمالي المشتقات المحتفظ بھا أو الصادرة للتداول 
مشتقات محتفظ بھا كتحوطات للقیمة العادلة 

٢٫٣٤٠٫٧٩٤٢٫٧٧٤٫٧٩١٧٣٫٠٢٣٫٣٤٢عقود تبادل معدالت الفائدة والعمالت المتقاطعة 
مشتقات محتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیة
٥٧٫٣٦١١١٠٫٥٨٥٣٫٩٤٢٫٣٧٥عقود تبادل معدالت الفائدة والعمالت المتقاطعة 

٣١٤٫٢٤٢١٣٫٤٠١٩٫٢٩٧٫٥٣٥عقود صرف أجنبي آجلة 
٣٧١٫٦٠٣١٢٣٫٩٨٦١٣٫٢٣٩٫٩١٠المشتقات المحتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیةإجمالي 

١١٫١٤٦٫٣٩٦١٠٫٨٥٥٫٠٤٨٧٦٨٫٦٥٤٫٢٩١إجمالي األدوات المالیة المشتقة 

تشیر القیم االسمیة إلى حجم المعامالت وال تعتبر مؤشرًا على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان. 

لفترة  ألف درھم (٢٫١٦٥من عدم فاعلیة التحوطات والمتعلقة بتحوطات القیمة العادلة والتدفقات النقدیة بقیمة  الخسائر تم إدراج صافي  
ألف درھم) في بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر. ٣٦٫٨٧٥بقیمة أرباحصافي –٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرتسعةال
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) تتمةأدوات مالیة مشتقة (٨

١٫٦٩٠٫٠٩٩–٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم (١٫٠١٣٫٧٧٤، حصلت المجموعة على ضمان نقدي بقیمة  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في  
ألف درھم) مقابل التعرض ٩٢٢٫٨٦٣–٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درھم (٣٠٠٫٠٥٣ألف درھم) وحصلت على سندات بقیمة عادلة تبلغ 

اإلیجابي للمشتقات. 

٢٫٧٤٨٫٥٨٨–٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم (١٫٤٩٩٫١٢٩قامت المجموعة بإیداع ضمان نقدي بقیمة  ،٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في  
سندات بقیمة وكذلك  درھم)  درھم (٣٫٠٨٥٫٢٧١عادلة تبلغألف  صافي ٣٫٣١٣٫٧٣٥–٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف  مقابل  درھم)  ألف 

الضمان بموجب اتفاقیات الجمعیة الدولیة لعقود التبادل والمشتقات.التعرض السلبي للمشتقات. تخضع ھذه الضمانات التفاقیات خدمة 

استثمارات في أوراق مالیة ٩

دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة 

دول أخرى في  
مجلس التعاون  

اإلجماليباقي دول العالم الخلیجي (*) 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

) مدققةغیر  (٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في  
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

مدرجة: 
١٥٫٣٨١٫٦٤٨١٤٫٢٦٦٫٣٧٣١١٫٣٣٤٫٤٧١٤٠٫٩٨٢٫٤٩٢أوراق مالیة حكومیة 

٨٫٩٣٩٫٦٧٩٢٫٩٩٩٫٥٨٤٥٫٣٣٦٫٩٢٣١٧٫٢٧٦٫١٨٦قطاع عام - سندات مالیة 
٤٫٢٨٤٫٦١٦٤٨٩٫١١٧٣٫٥٢٩٫٢٥١٨٫٣٠٢٫٩٨٤بنوك ومؤّسسات مالیة - سندات مالیة 
١٫٢٠٨٫٨٤٢٦٩٧٫٤٥٩١٩٠٫٢٦٠٢٫٠٩٦٫٥٦١شركات –سندات مالیة 

٢٠٠٫٣٥٤٣٥٫٦٧٩٢٩٤٫٦٠٣٥٣٠٫٦٣٦أدوات حقوق الملكیة (**) 
١٠٨٫٤٦٨١٠٨٫٤٦٨--صنادیق مشتركة 

٣٠٫٠١٥٫١٣٩١٨٫٤٨٨٫٢١٢٢٠٫٧٩٣٫٩٧٦٦٩٫٢٩٧٫٣٢٧المدرجةإجمالي االستثمارات 
غیر مدرجة:

٣٨٫١٨٩١٧٥٫٥٩٥-١٣٧٫٤٠٦أدوات حقوق الملكیة 
١٫٣٠٥٣٨٦١٫٦٩١-صنادیق مشتركة 

١٣٧٫٤٠٦١٫٣٠٥٣٨٫٥٧٥١٧٧٫٢٨٦إجمالي االستثمارات غیر المدرجة 
إجمالي االستثمارات في األوراق المالیة بالقیمة العادلة من خالل  

٣٠٫١٥٢٫٥٤٥١٨٫٤٨٩٫٥١٧٢٠٫٨٣٢٫٥٥١٦٩٫٤٧٤٫٦١٣الدخل الشامل اآلخر 

بالتكلفة المطفأة
مدرجة: 

٦٫٩٣٣٫٩٥٥٥٫٠٧٨٫٤٥٩٤٫٦٢٠٫٨٥٥١٦٫٦٣٣٫٢٦٩أوراق مالیة حكومیة 
٢٫٦٤٢٫٧٨٦١٫٥١٣٫٤٥٩٢٫٢٤٥٫٠٦٨٦٫٤٠١٫٣١٣قطاع عام - سندات مالیة 
١٥٧٫٨٤٥١٨٫٢٧٤٥٣٤٫٤٢٨٧١٠٫٥٤٧بنوك ومؤّسسات مالیة - سندات مالیة 
١٩٫٨٤٤٢٫٢٧٣٫٤٠٤-٢٫٢٥٣٫٥٦٠شركات –سندات مالیة 

١١٫٩٨٨٫١٤٦٦٫٦١٠٫١٩٢٧٫٤٢٠٫١٩٥٢٦٫٠١٨٫٥٣٣إجمالي االستثمارات المدرجة
)١١٫٠٧٧() ٧٫٤١٢() ١٫٠٤٩() ٢٫٦١٦() ١١ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

١١٫٩٨٥٫٥٣٠٦٫٦٠٩٫١٤٣٧٫٤١٢٫٧٨٣٢٦٫٠٠٧٫٤٥٦إجمالي االستثمارات في األوراق المالیة بالتكلفة المطفأة 
٤٢٫١٣٨٫٠٧٥٢٥٫٠٩٨٫٦٦٠٢٨٫٢٤٥٫٣٣٤٩٥٫٤٨٢٫٠٦٩إجمالي االستثمارات في األوراق المالیة

(*) مجلس التعاون الخلیجي 

(**) تشمل االستثمارات في السندات الدائمة الصادرة عن البنوك األخرى 
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) تتمةاستثمارات في أوراق مالیة (٩

دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة 

دول أخرى في  
مجلس التعاون  

اإلجماليباقي دول العالم الخلیجي (*) 
ألف درھم ألف درھم درھم ألف ألف درھم 

) مدققة( ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في  
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

مدرجة: 
١٦٫٧٥٢٫٠٩٧١٤٫٤٠٤٫٢٤٦٧٫٧٤٢٫٣٥٨٣٨٫٨٩٨٫٧٠١أوراق مالیة حكومیة 

٩٫٨٢٢٫٧٤٧١٫٩١٤٫٧١٥٤٫٣١٢٫٩٧٩١٦٫٠٥٠٫٤٤١قطاع عام - سندات مالیة 
٣٫٩٩٣٫٦٧٦٥٩٠٫٩٩٤٤٫٣٤٠٫٠٣٦٨٫٩٢٤٫٧٠٦بنوك ومؤّسسات مالیة - سندات مالیة 
١٫١١٣٫٨٤٧٣٩٤٫٦٨٩١٩٤٫٦٢٤١٫٧٠٣٫١٦٠شركات –سندات مالیة 

٢٦١٫٣٣٦١١٠٫٠٧٧٣١٢٫٩٠١٦٨٤٫٣١٤أدوات حقوق الملكیة (**) 
٨٤٫٨٥٣٨٤٫٨٥٣--صنادیق مشتركة 

٣١٫٩٤٣٫٧٠٣١٧٫٤١٤٫٧٢١١٦٫٩٨٧٫٧٥١٦٦٫٣٤٦٫١٧٥المدرجةإجمالي االستثمارات 
غیر مدرجة:

٣٧٫٥٥٠٢٠٤٫٠٩٨-١٦٦٫٥٤٨أدوات حقوق الملكیة 
١٫٣٣٧٥٤٦١٫٨٨٣-صنادیق مشتركة 

١٦٦٫٥٤٨١٫٣٣٧٣٨٫٠٩٦٢٠٥٫٩٨١إجمالي االستثمارات غیر المدرجة 
إجمالي االستثمارات في األوراق المالیة بالقیمة العادلة من خالل  

٣٢٫١١٠٫٢٥١١٧٫٤١٦٫٠٥٨١٧٫٠٢٥٫٨٤٧٦٦٫٥٥٢٫١٥٦الدخل الشامل اآلخر 

بالتكلفة المطفأة
مدرجة: 

٥٫٠٠٩٫٥٢٦٤٫٣٦٨٫٨٢٠٤٫١٥٠٫٦٥٥١٣٫٥٢٩٫٠٠١أوراق مالیة حكومیة 
٢٫٥٣٦٫٣٨٧١٫٢٥٣٫٧١٢٢٫٢٠٦٫٥٥٨٥٫٩٩٦٫٦٥٧قطاع عام - سندات مالیة 
٣٦٦٫٣٩٥٥١٥٫٤٢١-١٤٩٫٠٢٦بنوك ومؤّسسات مالیة - سندات مالیة 
٢٠٫٠٥٤١٫٦٢٤٫٥٩٥-١٫٦٠٤٫٥٤١شركات –سندات مالیة 

٩٫٢٩٩٫٤٨٠٥٫٦٢٢٫٥٣٢٦٫٧٤٣٫٦٦٢٢١٫٦٦٥٫٦٧٤إجمالي االستثمارات المدرجة
)١١٫٨٤٦()٨٫٠٨١()١٫٥١٢()٢٫٢٥٣() ١١ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٩٫٢٩٧٫٢٢٧٥٫٦٢١٫٠٢٠٦٫٧٣٥٫٥٨١٢١٫٦٥٣٫٨٢٨إجمالي االستثمارات في األوراق المالیة بالتكلفة المطفأة 

٤١٫٤٠٧٫٤٧٨٢٣٫٠٣٧٫٠٧٨٢٣٫٧٦١٫٤٢٨٨٨٫٢٠٥٫٩٨٤إجمالي االستثمارات في األوراق المالیة
(*) مجلس التعاون الخلیجي 

(**) تشمل االستثمارات في السندات الدائمة الصادرة عن البنوك األخرى 

، تم إدراج مخصص لالنخفاض في قیمة أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في  
) في احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات المدرجة ١١ألف درھم) (إیضاح ٢٢٩٫٨٢٠–٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درھم (١٢٨٫٩١٣بمبلغ 

وتم إدراجھ في الدخل الشامل اآلخر. بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تتحوط المجموعة ضد مخاطر معدالت الفائدة والعمالت األجنبیة على بعض االستثمارات ذات المعدالت الثابتة والمتغیرة من خالل عقود 
كتحوطات للقیمة العادلة والتدفقات ھذه األدوات  وتقوم بتصنیف  تبادل العمالت،  وعقود  معدالت الفائدة  التوالي. بلغ تبادل  النقدیة، على 

بلغ  –٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم (١٫٣٢٦٫٢٣٠ما قیمتھ  ٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  كما  صافي القیمة العادلة السالبة لعقود التبادل ھذه  
ن الدخل  ألف درھم). تم إدراج أرباح وخسائر عدم فاعلیة ھذه التحوطات ضمن بیا ٢٫٧٥٣٫٩٧٢صافي القیمة العادلة السالبة ما قیمتھ  

المرحلي الموحد المختصر.
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) تتمةاستثمارات في أوراق مالیة (٩

أبرمت المجموعة اتفاقیات إعادة شراء حیث تم بموجبھا رھن السندات واالحتفاظ بھا لدى األطراف المقابلة كضمانات. تحتفظ المجموعة  
تخضع   المرھونة.  باالستثمارات  المتعلقة  والمنافع  الرئیسیة بالمخاطر  العكسي  الشراء  إعادة  التفاقیات  كضمانات  بھا  المحتفظ  السندات 

العالمیة. یبین الجدول التالي القیمة الدفتریة لھذه السندات والمطلوبات المالیة المتعلقة بھا: 

(مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في ) غیر مدققة(٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في  
لألوراق  القیمة الدفتریة 
المالیة المرھونة

القیمة الدفتریة 
للمطلوبات المتعلقة بھا  

القیمة الدفتریة لألوراق  
المالیة المرھونة 

القیمة الدفتریة  
للمطلوبات المتعلقة بھا 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٤٫٢١٦٫٩٣٣٢١٫٤١٠٫٤٩٦١٥٫٠٦٠٫٢٩٨١٣٫٠٢٧٫٨١٩تمویل إعادة الشراء 

٣٫٣١٣٫٧٣٥–٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درھم (٣٫٣٢٣٫٨٤٩قامت المجموعة كذلك برھن استثمارات في أوراق مالیة بقیمة عادلة تبلغ 
ألف درھم) كضمان مقابل طلبات الھامش. ال تزال المجموعة محتفظة بالمخاطر والمنافع المتعلقة باالستثمارات المرھونة.

قروض وسلفیات للعمالء، صافي ١٠

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققة غیر مدققة 
ألف درھم ألف درھم

٩٫٠٢٩٫٧٧٩٩٫٨٣٤٫٩٠١سحوبات على المكشوف (أفراد وشركات) 
١١٫٠١٩٫٣٩٢١٠٫٤٠٩٫٧٩٠الرھون العقاریة –قروض أفراد 
٣٢٫١٠٦٫١٥٨٣٢٫٧٦٧٫٠٨٦أخرى –قروض أفراد 

١٨٢٫٠٩٧٫٣٥٢١٨٣٫٨٩٨٫٣٣٢قروض شركات 
٤٫١١٩٫٨٧٥٤٫٢٥٢٫٢٦٦بطاقات ائتمان 
١٣٫٥٩٤٫٣٤٢٩٫٢٩٠٫٨٥٥تسھیالت أخرى

٢٥١٫٩٦٦٫٨٩٨٢٥٠٫٤٥٣٫٢٣٠إجمالي القروض والسلفیات للعمالء
)١١٫٤٧٧٫٥٢٨()١٠٫٠٥٥٫١٢٠() ١١ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٢٤١٫٩١١٫٧٧٨٢٣٨٫٩٧٥٫٧٠٢إجمالي القروض والسلفیات للعمالء، صافي 

إن موجودات التمویل اإلسالمي المدرجة في الجدول أعاله ھي كما یلي: 

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققة غیر مدققة 
ألف درھم ألف درھم

٢٠٫٤٤٩٫١٧٧٢٢٫٠٧٠٫٩٦٤المرابحة 
١٧٫١٦٣٫١٩٣١٨٫٤٢٧٫٠٨٥تمویل إجارة 

١٫٨٠٥٫٩٧٦٣٫٦٢٤٫١٧٠الَسلم
٣٩٨٫٦٤٧٤٣٤٫٤٥٩أخرى 

٣٩٫٨١٦٫٩٩٣٤٤٫٥٥٦٫٦٧٨إجمالي موجودات التمویل اإلسالمي 
)١٫٨٠٤٫٥٥٥()١٫٥٩٧٫١٧٣(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة 

٣٨٫٢١٩٫٨٢٠٤٢٫٧٥٢٫١٢٣اإلسالمي صافي موجودات التمویل 
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) تتمةقروض وسلفیات للعمالء، صافي (١٠

معدالت الفائدة،   بعض القروض والسلفیات للعمالء ذات المعدالت الثابتة والمتغیرة باستخدام عقود تبادل  بالتحوط على  تقوم المجموعة 
لعقود التبادل ھذه كما السالبةوتقوم بتصنیف ھذه األدوات كتحوطات للقیمة العادلة والتدفقات النقدیة، على التوالي. بلغ صافي القیمة العادلة  

ألف  ٣٦٫٩٣٣بلغ صافي القیمة العادلة الموجبة ما قیمتھ  –٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم (١٠٫٥٩٩ما قیمتھ  ٢٠٢١سبتمبر٣٠في  
درھم). 

فیما یلي محفظة القروض والسلفیات للعمالء بحسب قطاع النشاط االقتصادي: 

)  مدققة(٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في ) غیر مدققة( ٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في 
داخل دولة اإلمارات 

العربیة المتحدة 
خارج دولة اإلمارات 

اإلجمالي العربیة المتحدة 
داخل دولة اإلمارات  

العربیة المتحدة 
خارج دولة اإلمارات  

اإلجمالي العربیة المتحدة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم ألف درھم ألف درھم 

االقتصادي قطاع النشاط 
٢٢٠٫٣٠٣١٢٢٫٦٢٨٣٤٢٫٩٣١٢٧٦٫٧٦٥١٢٨٫٦١٢٤٠٥٫٣٧٧الزراعة 
١٫٦٩٣٫٥٠٦٤٫٨٥٠٫٧٢٨٦٫٥٤٤٫٢٣٤١٫٢٣٧٫٧٥٣٤٫٤٦١٫٥٩٣٥٫٦٩٩٫٣٤٦الطاقة
٧٫٣٠٤٫٥٤٧٣٫٥١٥٫٨٠٢١٠٫٨٢٠٫٣٤٩٦٫٨١٧٫٢٨٥٢٫٢٦٧٫٩٥٠٩٫٠٨٥٫٢٣٥التجارة

٦٢٫٩٧٤٫٦٨١١٫٠٦٤٫٠٨٧٦٤٫٠٣٨٫٧٦٨٧١٫٣٩٩٫٦٠٣١٫٢٣٦٫٤٧٤٧٢٫٦٣٦٫٠٧٧االستثمار العقاري 
١٠٫٣٤٢٫١١٥٤٩٩٫٩٠٩١٠٫٨٤٢٫٠٢٤١٠٫٤٠٩٫٧٧٢٥١٠٫٠٣٢١٠٫٩١٩٫٨٠٤الضیافة

٢٫٤٤٥٫٧٨٢١٫١٩٣٫٤٥٤٣٫٦٣٩٫٢٣٦٢٫٥٩٢٫٢٩٠١٫٣٤٣٫٤٠١٣٫٩٣٥٫٦٩١النقل واالتصاالت  
٥١٫٦٥٧٫٤٧٤١٫٨٩٢٫٨٠٧٥٣٫٥٥٠٫٢٨١٥٣٫٣٤٩٫٣٧١١٫٥٠١٫٣٤٣٥٤٫٨٥٠٫٧١٤األفراد 

٥٨٫٧٩٩٫٢٥٧٩٩٤٫٥٠٠٥٩٫٧٩٣٫٧٥٧٥٣٫٠٦٢٫١٠٧٥٨٩٫٣٤١٥٣٫٦٥١٫٤٤٨الحكومة ومؤّسسات القطاع العام
١٤٫٢٧٣٫٥٦٠٥٫٢٣٠٫١٦٠١٩٫٥٠٣٫٧٢٠١٤٫٦٨٧٫٧٢٧٣٫٠٦٥٫٥٢١١٧٫٧٥٣٫٢٤٨المؤّسسات المالیة (*) 

٣٫٨٧٣٫٧٣٩٢٫٩٦٣٫٤١١٦٫٨٣٧٫١٥٠٤٫٢٨٠٫٨٢٦١٫٧٥٨٫٧٦١٦٫٠٣٩٫٥٨٧التصنیع
٦٫٠٠٦٫٠٠٠٣٧٨٫٥٣٠٦٫٣٨٤٫٥٣٠٥٫٦٠٤٫٩٠١٣٠٣٫٢٢٧٥٫٩٠٨٫١٢٨الخدمات 

٩٫٣٢٣٫٠٨٨٣٤٦٫٨٣٠٩٫٦٦٩٫٩١٨٩٫٢٥٩٫٠٦٣٣٠٩٫٥١٢٩٫٥٦٨٫٥٧٥أخرى 
٢٢٨٫٩١٤٫٠٥٢٢٣٫٠٥٢٫٨٤٦٢٥١٫٩٦٦٫٨٩٨٢٣٢٫٩٧٧٫٤٦٣١٧٫٤٧٥٫٧٦٧٢٥٠٫٤٥٣٫٢٣٠إجمالي القروض والسفلیات للعمالء

) ١١٫٤٧٧٫٥٢٨() ١٠٫٠٥٥٫١٢٠() ١١ناقصًا: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 
٢٤١٫٩١١٫٧٧٨٢٣٨٫٩٧٥٫٧٠٢إجمالي القروض والسلفیات للعمالء، صافي 

(*) تشمل شركات االستثمار

فیما یلي القروض والسلفیات إلى العمالء حسب المرحلة ومخصص االنخفاض في القیمة المرتبط بھا: 

) مدققة( ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في ) مدققةغیر  (٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في  
إجمالي القروض  

والسلفیات إلى  
العمالء 

مخصص االنخفاض  
في القیمة

إجمالي القروض  
والسلفیات إلى  

العمالء 
مخصص االنخفاض  

في القیمة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٢١٣٫٧٢٦٫٤٠٩٧٢٥٫٩٠١٢٠٨٫٧١٦٫٣١٧٨١٥٫٤٥٥المرحلة 
٢١٩٫٢٧٨٫١٣٢٢٫٦٥٦٫٢٥٣٢١٫٦٢٥٫٠٩٧٣٫٣٤٣٫٤٨٩المرحلة 
٣١٥٫٢٦٩٫٦٨٩٦٫٣٠٠٫٧٢٣١٥٫٧٩٣٫١١٦٦٫٧٥٠٫٩٣٦المرحلة 

٣٫٦٩٢٫٦٦٨٣٧٢٫٢٤٣٤٫٣١٨٫٧٠٠٥٦٧٫٦٤٨منخفضة القیمة االئتمانیة التي تم شراؤھا أو تولیدھا 
٢٥١٫٩٦٦٫٨٩٨١٠٫٠٥٥٫١٢٠٢٥٠٫٤٥٣٫٢٣٠١١٫٤٧٧٫٥٢٨اإلجمالي
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مخصصات االنخفاض في القیمة ١١

فیما یلي الحركة في مخصصات االنخفاض في القیمة: 

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھم ألف درھم

١٢٫٣٢٩٫٢٦٩٩٫٠٩٥٫٦٨١الرصید االفتتاحي 
٢٫٤٧٠٫٢٨٣٤٫٧٤٧٫٢١٥المحمل للفترة / السنة

) ٧٧٢٫٩٧٦()٤٩٢٫٧١٣(مستردات / تعدیالت خالل الفترة / السنة
١٫٩٧٧٫٥٧٠٣٫٩٧٤٫٢٣٩صافي المحمل للفترة / السنة 

١٤٫٤٨٣٨٩٢٫١٢٢تعدیالت على إجمالي القیمة الدفتریة للفترة / السنة 
)١٫٦٣٢٫٧٧٣()٣٫٥٤٠٫٣٣٥(صافي المبالغ المشطوبة خالل الفترة / السنة

١٠٫٧٨٠٫٩٨٧١٢٫٣٢٩٫٢٦٩مخصصات االنخفاض في القیمة إجمالي 

فیما یلي توزیع مخصصات االنخفاض في القیمة:

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھم ألف درھم

٥٢١٤٦٥) ٥نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة (إیضاح 
٩١٫٩٢٩٤٦٫٥٦٩)٦ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك (إیضاح  

١٣٩٫٩٩٠٢٤١٫٦٦٦) (*)٩استثمار في أوراق مالیة (إیضاح 
١٠٫٠٥٥٫١٢٠١١٫٤٧٧٫٥٢٨) ١٠قروض وسلفیات للعمالء (إیضاح 

٢٧٫٢٦٠١٨٫١٢٧)١٣موجودات أخرى (إیضاح  
٤٦٦٫١٦٧٥٤٤٫٩١٤) ١٩خطابات اعتماد وضمانات والتزامات أخرى (إیضاح 

١٠٫٧٨٠٫٩٨٧١٢٫٣٢٩٫٢٦٩إجمالي مخصصات االنخفاض في القیمة 
ألف درھم) ضمن احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  ٢٢٩٫٨٢٠: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم (١٢٨٫٩١٣(*) تم إدراج مخصص االنخفاض في القیمة البالغة قیمتھ 

الشامل اآلخر وتم إدراجھا في الدخل الشامل اآلخر.

استثمارات عقاریة ١٢

درھمألف 
٢٠٢٠١٫٦٩٣٫٧٠٧ینایر ١كما في 

)٤٫٥٧٤(استبعادات خالل السنة
) ٤٥٫٣٨٨(إعادة تقییم استثمارات عقاریة 

٢١١تأثیر تحویل العمالت
١٫٦٤٣٫٩٥٦) مدققة(٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

٤٢٫٤٠٠خالل الفترة افاتإض
)١٨٫١٩٣(استبعادات خالل الفترة 
١٦تأثیر تحویل العمالت

١٫٦٦٨٫١٧٩) غیر مدققة(٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في 
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) تتمةاستثمارات عقاریة (١٢

عقارات مستحوذ علیھا من تسویات لبعض القروض والسلفیات. لم یتم إدراج ھذه المعاملة ضمن بیان التدفقات الفترةتشمل اإلضافات خالل  
كونھا معامالت غیر نقدیة. المختصر الموحد المرحلي النقدیة 

التقییمات العادلة 
ومعترف بھا وخبرات في موقع وفئة العقارات  تم إجراء التقییمات بواسطة خبراء تقییم مستقلین ومسجلین یتمتعون بمؤھالت مھنیة مناسبة

التي تم تقییمھا.  

عند تقدیر القیم العادلة للعقارات، فإن االستخدام األقصى واألمثل للعقارات ھو استخدامھا الحالي. 

تتضمن منھجیات التقییم المستخدمة من قبل خبراء التقییم الخارجیین ما یلي: 

المماثلة في المناطق طریقة المقارنة  ◄ بالعقارات  المعامالت المتعلقة  خالل  تحدید قیمة العقار من  إلى  ھذه الطریقة  المباشرة: تسعى 
المجاورة مع تطبیق التعدیالت الالزمة لبیان الفروقات الخاصة بالعقار ذي الصلة.

صافي اإلیرادات التشغیلیة للعقار على أساس العائد طریقة االستثمار: یتم استخدام ھذه الطریقة لتقدیر قیمة العقار من خالل رسملة  ◄
یتوقعھ المستثمر من استثماره على مدار مدة االنتفاع الخاضعة للتقییم. المناسب الذي

تقع االستثمارات العقاریة للمجموعة بشكل رئیسي داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

موجودات أخرى، صافي ١٣

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھم ألف درھم

٢٫٤٤٧٫٦٥٠٢٫٦١٢٫٤١٣فوائد مدینة
١٫٨٩٤٢٫١٤٨ضرائب مقدمة

١٢٦٫٩٦٦٩٠٫٧٦٧مصاریف مدفوعة مقدماً 
١٥٫٣٤٥٫٠٤٣٦٫٨٠٩٫٣٤٨)١٩أوراق قبول (إیضاح 

٥٨٥٫٤٥٣٥٨٤٫٨٦٤أخرى 
١٨٫٥٠٧٫٠٠٦١٠٫٠٩٩٫٥٤٠الموجودات األخرىإجمالي 

) ١٨٫١٢٧()٢٧٫٢٦٠() ١١ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 
١٨٫٤٧٩٫٧٤٦١٠٫٠٨١٫٤١٣إجمالي الموجودات األخرى، صافي 



ار  ي ال ة عامة -ب أب اه ة م ش
ة  ال مات ال عل ل ال احات ح ةإ ة ال ح ة ال حل ال

ة  عةلف ة في أشهال ه ٢٠٢١س ٣٠ال

٣٤

مبالغ مستحقة للبنوك ١٤

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھم ألف درھم

١٫٦٢٧٫٦٦٠١٫٥٣٦٫٢٦٣حسابات البنوك لدیناأرصدة 
٧٢٦٫١٣٠١٫٣٣٥٫٨٤٦ودائع ھامشیة 
٣٫٣٧٠٫٨٦١٥٫٣٤٩٫٩٦٢ودائع ألجل

٥٫٧٢٤٫٦٥١٨٫٢٢٢٫٠٧١إجمالي األرصدة المستحقة للبنوك 

تقوم المجموعة بالتحوط لبعض الودائع ألجل المقومة بالعمالت األجنبیة ضد مخاطر الصرف األجنبي ومعدالت الفائدة المتغیرة باستخدام 
عقود تبادل الصرف األجنبي وعقود تبادل معدالت الفائدة وتصّنف عقود التبادل ھذه إما كتحوطات للتدفقات النقدیة أو كتحوطات للقیمة 

بلغ  -٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درھم (٣٥٦ما قیمتھ ٢٠٢١سبتمبر٣٠في كما لعقود التبادل ھذه السالبةلغ صافي القیمة العادلة العادلة. ب
ألف درھم).٧٫٧٩٤صافي القیمة العادلة الموجبة ما قیمتھ 

المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ١٥

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھم ألف درھم

-٤٥٫١٤٠اتفاقیة إعادة الشراء بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
-٤٥٫١٤٠إجمالي المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

.  كضمانال شيء) -٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم (٤٦٫٩٨٦سندات بقیمة عادلة تبلغ  برھن  المجموعة  قامت،  ٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في  
كضمانات التفاقیات إعادة الشراء الرئیسیة المرھونةتظل المخاطر والمنافع المتعلقة بھذه السندات مع المجموعة. تخضع ھذه السندات  

العالمیة. 

ودائع من العمالء١٦

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةمدققة غیر 
ألف درھم ألف درھم

١٠٩٫٠١٢٫٥٦٩١٢٣٫٥٨٨٫٠٦٣ودائع ألجل
١١١٫١٤٥٫٥١٧٩٤٫١٥٨٫١٩٧ودائع حسابات جاریة

٣٣٫٢٩٥٫٣٥٠٣١٫٣٧٥٫٨٤٥ودائع توفیر
٢٩١٫٧٤٠٣١٥٫٦٧٨ودائع حكومیة طویلة األجل 

٢٫٠٠٧٫٣٧٤١٫٩٥٧٫٦٧٤ودائع ھامشیة 
٢٥٥٫٧٥٢٫٥٥٠٢٥١٫٣٩٥٫٤٥٧العمالء إجمالي الودائع من  
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(تتمة) ودائع من العمالء ١٦

إن الودائع اإلسالمیة المدرجة في الجدول أعاله ھي كما یلي: 

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھم ألف درھم

١٫٨٧٠٫٠٠٧١٫٧٩٢٫٦٣٨ودائع مضاربة ألجل 
-٣٫٢٩٥٫٥٠٩ودائع مرابحة ألجل 

٧٫٨٥٥٫٤١٧٩٫٧٩٠٫٤٠٤ودائع وكالة 
١٠٫٩٢٨٫٧١٩١٢٫٢٨٥٫٨٥٩ودائع حسابات جاریة
١٦٫٩٧١٫٢٨٦١٥٫٠٥٢٫٥٨٨ودائع توفیر مضاربة 

٣٣٧٫١٠٠٢٢٢٫٧٨٩ودائع ھامشیة 
٤١٫٢٥٨٫٠٣٨٣٩٫١٤٤٫٢٧٨إجمالي الودائع اإلسالمیة 

تقوم المجموعة بالتحوط لبعض الودائع ألجل المقومة بالعمالت األجنبیة ضد مخاطر الصرف األجنبي ومعدالت الفائدة المتغیرة باستخدام 
ة عقود تبادل الصرف األجنبي وعقود تبادل معدالت الفائدة ویتم تصنیف عقود التبادل ھذه إما كتحوطات للتدفقات النقدیة أو كتحوطات للقیم

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم (١٠٣٫٥٩٠ما قیمتھ ٢٠٢١سبتمبر٣٠في  كما لعقود التبادل ھذه السالبةة. بلغ صافي القیمة العادلة العادل
ألف درھم).١٧٤٫٧٤٠بلغ صافي القیمة العادلة الموجبة ما قیمتھ -

أوراق تجاریة بالیورو ١٧

إن تفاصیل األوراق التجاریة الصادرة بالیورو بموجب برنامج البنك المتعلق بھذه األوراق ھي كما یلي:  

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھم ألف درھم

العملة 
٥٫٢٨٢٫٩٩٦٢٫٢٧٩٫٨٥٤دوالر أمریكي 
١٩٩٫٩٣٤-درھم إماراتي 

٧٢٤٫٧٢٦١٫٥٤٧٫١٢٨یورو
٣٧٥٫٨٣٠-فرنك سویسري
١٫٠٦٣٫٨٥٤٣٥٠٫٨٤٧جنیة استرلیني 

٧٫٠٧١٫٥٧٦٤٫٧٥٣٫٥٩٣إجمالي األوراق التجاریة بالیورو 

تتحوط المجموعة لبعض األوراق التجاریة بالیورو ضد مخاطر صرف العمالت األجنبیة باستخدام عقود تبادل الصرف األجنبي وتصّنف  
٦٢٫٣٥٠ما قیمتھ ٢٠٢١سبتمبر٣٠لعقود التحوط ھذه كما في السالبةھذه األدوات كتحوطات للتدفقات النقدیة. بلغ صافي القیمة العادلة 

ألف درھم).١١٨٫٥١٠بلغ صافي القیمة العادلة الموجبة ما قیمتھ –٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درھم (

سالب   التي تم إصدارھا بین  بالیورو ذات القسیمة الصفریة  معدل الفائدة الفعلي لألوراق التجاریة  موجب ٪٠٫٥٢٠یتراوح  إلى  سنویاً 
سنویاً). ٪٢٫٠١٠جب سنویاً إلى مو٪٠٫٥٤٨بین سالب -٢٠٢٠دیسمبر ٣١سنویاً (٪٠٫٣٨٥



ار  ي ال ة عامة -ب أب اه ة م ش
ة  ال مات ال عل ل ال احات ح ةإ ة ال ح ة ال حل ال

ة  عةلف ة في أشهال ه ٢٠٢١س ٣٠ال

٣٦

قروض١٨

(غیر مدققة) ھي كما یلي: ٢٠٢١سبتمبر٣٠إن تفاصیل القروض كما في 

اإلجمالي سنوات ٥أكثر من سنوات ٥-٣سنوات ٣-١خالل سنة واحدة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمالعملة األداة

٦١٧٫٧١٦١٫٣٦٦٫٦٧٣-٨٠٫١٣٩٦٦٨٫٨١٨دوالر أسترالي سندات عالمیة متوسطة األجل
٩٠٧٫١٦٩-٢٣٨٫٧٧٦٣١١٫٣٢٥٣٥٧٫٠٦٨رینمینبي صیني 

١٧١٫٩٥٨--١٧١٫٩٥٨-یورو
٢٫٤١٦٫٥٦٠-٣١٤٫٧٧١١٫٣١٦٫٧٠٦٧٨٥٫٠٨٣فرنك سویسري

٧٥٫٣٠٣---٧٥٫٣٠٣ین یاباني 
٤٧٨٫٧٠٢-٢١٨٫٤٢٦١٨٦٫٣٥٧٧٣٫٩١٩دوالر ھونج كونج 

٣٫٦٠٠٫٦١٠٦٫٦٩٢٫٥٦٤٣٫٦٤٤٫٥٥١٢٠٫٩٨٨٫٧٣٧٣٤٫٩٢٦٫٤٦٢دوالر أمریكي 
٤٦٩٫٨٠٢--٢٧٣٫٥٠٤١٩٦٫٢٩٨جنیھ إسترلیني 

٥٤٧٫٠٩٥٥٤٧٫٠٩٥---الروبیة االندونیسیة
٤٫٨٠١٫٥٢٩٩٫٥٤٤٫٠٢٦٤٫٨٦٠٫٦٢١٢٢٫١٥٣٫٥٤٨٤١٫٣٥٩٫٧٢٤

١٫٨٥٩٫٥٤٣--١٫٨٥٩٫٥٤٣-دوالر أمریكي سندات صكوك إسالمیة 
٥٫٤٦٠٫١٨٢-٧٣٣٫٦٠٤٣٫٩٩٤٫٩٦٥٧٣١٫٦١٣دوالر أمریكي قروض ثنائیة  

٩٠٫١٨٧٩٠٫١٨٧---تینج كازاخستاني  
١٫٩٢٢٫٤٣١---١٫٩٢٢٫٤٣١دوالر أمریكي شھادات إیداع صادرة 

٦٩٫١٠٩---٦٩٫١٠٩جنیھ إسترلیني  
٥٧٥٫٠٢٥---٥٧٥٫٠٢٥یورو

٢٫٨٢٤٫٤٢٧--٢٫٨٢٤٫٤٢٧-دوالر أمریكي فائدة ثابتمعدل –سندات ثانویة 
١٧٫٥٠٧٫٦٩٤-١١٫٥٨٣٫٩٣٢٥٫٧٢١٫٤٢٩٢٠٢٫٣٣٣دوالر أمریكي قروض من خالل اتفاقیات إعادة الشراء

٣٫٨٨٩٫٢٧٧---٣٫٨٨٩٫٢٧٧درھم إماراتي * 
١٠٫٠٢٨١٣٫٥٢٥-٢١٧٣٫٢٨٠جنیھ مصري 

٢٣٫٥٧٥٫١٢٤٢٣٫٩٤٧٫٦٧٠٥٫٧٩٤٫٥٦٧٢٢٫٢٥٣٫٧٦٣٧٥٫٥٧١٫١٢٤إجمالي القروض 
من مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بموجب برنامج خطة الدعم الموجھةتمثل قروض بال فوائد(*) 

أو عقود تبادل العمالت المتقاطعة، ویتم تصنیف عقود تتحوط المجموعة لبعض القروض ضد مخاطر معدالت صرف العمالت األجنبیة ومخاطر معدالت الفائدة باستخدام إما عقود تبادل معدالت الفائدة  
ألف درھم.٨٠٨٫٩٨٢ما قیمتھ ٢٠٢١سبتمبر٣٠ة الموجبة لعقود التبادل ھذه كما في التبادل ھذه إما كتحوطات للقیمة العادلة أو للتدفقات النقدیة. بلغ صافي القیمة العادل
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) تتمةقروض (١٨

ضمانات نقدیة  بإیداع  المجموعة  قامتمقابل القروض من خالل اتفاقیات إعادة الشراء. وعالوة على ذلك،  المرھونة كضماناتللحصول على تفاصیل حول السندات  ٩یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم  
مقابل طلبات الھامش.ال شيء)-٢٠٢٠دیسمبر ٣١(ألف درھم٦٧٫١٧٣بقیمة 

(مدققة) ھي كما یلي: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١إن تفاصیل القروض كما في 
اإلجمالي سنوات٥أكثر من سنوات ٥-٣سنوات ٣-١خالل سنة واحدة 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم العملةاألداة 

٧١٧٫٤٨٨١٫٦١٤٫٣٦٧-٨٦٫٢٥٤٨١٠٫٦٢٥دوالر أسترالي سندات عالمیة متوسطة األجل
٦٨٣٫٥٠٩-١٣٥٫٧٢٦٣١١٫٦٣٤٢٣٦٫١٤٩رینمینبي صیني 

١٨٢٫٧٤٩-٨٩٫٩٤٦٩٢٫٨٠٣-یورو
٢٫٥٧٦٫٨٥٧-٣٣٥٫٠٣٢٧٣٢٫٠٩٧١٫٥٠٩٫٧٢٨فرنك سویسري

١٧٠٫٥٧١--٨٨٫٩٧٧٨١٫٥٩٤ین یاباني 
٦٣٨٫٨٩٤-١٥٢٫٤٩٥٣٣٣٫٧٢٨١٥٢٫٦٧١دوالر ھونج كونج 

٢٫٣٠١٫٧٥٨٦٫٢٤٨٫٥٢٢٣٫٨٩٢٫٠٠٨٢١٫٣٦٤٫٦٦١٣٣٫٨٠٦٫٩٤٩دوالر أمریكي 
٣٦٠٫١٥٥--٨٠٫٥٧٦٢٧٩٫٥٧٩جنیھ إسترلیني 
٥٧٧٫١٢٢٥٧٧٫١٢٢---روبیة إندونیسیة

٣٫١٨٠٫٨١٨٨٫٨٨٧٫٧٢٥٥٫٨٨٣٫٣٥٩٢٢٫٦٥٩٫٢٧١٤٠٫٦١١٫١٧٣
١٫٨٦٨٫٢٧٢--١٫٨٦٨٫٢٧٢-دوالر أمریكي سندات صكوك إسالمیة 

٥٫٦٣٧٫٨٨٩-١٨٣٫٤٤٧٤٫٧٢٣٫٣٧٤٧٣١٫٠٦٨دوالر أمریكي قروض ثنائیة  
٨٩٫٠٩١٨٩٫٠٩١---تینج كازاخستاني 

١٫١٦٣٫٦٨٠---١٫١٦٣٫٦٨٠دوالر أمریكي شھادات إیداع صادرة 
١٣٥٫٤٦٠---١٣٥٫٤٦٠یورو

٢٫٨٦٢٫٦٦٠--٢٫٨٦٢٫٦٦٠-دوالر أمریكي فائدة ثابتمعدل -سندات ثانویة 
٢٠٢٫٣٣٣٦٫٧٠٦٫١٣٨-١٫٩٨١٫٨٦٠٤٫٥٢١٫٩٤٥دوالر أمریكي قروض من خالل اتفاقیات إعادة الشراء

٦٫٣٠٦٫١٦٥---٦٫٣٠٦٫١٦٥درھم إماراتي (*)
١٠٫٤٢٣١٥٫٥١٦-٥٫٠٩٣-جنیھ مصري 

١٢٫٩٥١٫٤٣٠٢٢٫٨٦٩٫٠٦٩٦٫٦١٤٫٤٢٧٢٢٫٩٦١٫١١٨٦٥٫٣٩٦٫٠٤٤إجمالي القروض 
المتحدة المركزي بموجب برنامج خطة الدعم الموجھةمن مصرف اإلمارات العربیة تمثل قروض بال فوائد (*) 

أو عقود تبادل العمالت المتقاطعة، ویتم تصنیف عقود تتحوط المجموعة لبعض القروض ضد مخاطر معدالت صرف العمالت األجنبیة ومخاطر معدالت الفائدة باستخدام إما عقود تبادل معدالت الفائدة  
ألف درھم. ٢٫٢٢٩٫٦١٦ما قیمتھ ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١عادلة أو للتدفقات النقدیة. بلغ صافي القیمة العادلة الموجبة لعقود التبادل ھذه كما في التبادل ھذه إما كتحوطات للقیمة ال
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: كما یلي(غیر مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠ئم الصفریة كما في تستحق الفائدة كدفعات متأخرة؛ وفیما یلي معدالت الفائدة التعاقدیة أو معدل العائد الداخلي على عملیات إصدار القسا 
سنوات ٥أكثر من سنوات ٥إلى ٣سنوات ٣سنة إلىخالل سنة واحدة العملةاألداة 

سنویاً وفوائد ربع  ٪٣٫٧٥بنسبةمعدل فائدة ثابت . سنویاً ٪٣٫٩٢بنسبةمعدل فائدة ثابت دوالر أسترالي سندات عالمیة متوسطة األجل 
معدل  نقطة أساس مضافة إلى ١٣٨سنویة بمعدل 

تبادل فاتورة البنك. 

سنویاً إلى  ٪ ٢٫٦٩٦معدل فائدة ثابت یتراوح بین  -
. سنویاً ٪٤٫٥٠

٪٤٫٨٢سنویاً إلى  ٪٤٫٠٥یتراوح بین  معدل فائدة ثابت رینمینبي صیني 
سنویاً 

سنویاً إلى  ٪٣٫٠٠معدل فائدة ثابت یتراوح بین  
. سنویاً ٪٤٫٦٠

سنویاً إلى  ٪٣٫٣٥یتراوح بینمعدل فائدة ثابت 
. سنویاً ٪٣٫٣٨

-

إلى  سنویاً ٪ ٠٫٠٣٨یتراوح بینمعدل فائدة ثابت -یورو 
سنویاً ٪٠٫٧٥

--

ثابت  . سنویاً ٪٠٫٠٥قسیمة صفریة بمعدل عائد داخلي بنسبة فرنك سویسري  فائدة  بینمعدل  إلى  سنویاً ٪٠٫٠٥یتراوح 
. سنویاً ٪ ٠٫٧٣٥

-. سنویاً ٪٠٫٥١بنسبةمعدل فائدة ثابت 

---سنویاً. ٪ ٠٫٤٤٥معدل فائدة ثابت بنسبة  ین یاباني 
٪٣٫٢٠سنویاً إلى  ٪٣٫٠٥معدل فائدة ثابت یتراوح بین  دوالر ھونج كونج 

.سنویاً 
إلى  سنویاً ٪٢٫٨٤بینیتراوحمعدل فائدة ثابت

. سنویاً ٪٢٫٨٧
-. سنویاً ٪١٫٣٤بنسبةثابت معدل فائدة 

سنویاً وفوائد ربع سنویة  ٪٢٫٧٥معدل فائدة ثابت بنسبة  دوالر أمریكي 
نقطة أساس مضافة  ١٤٠إلى ٨٨یتراوح بین بمعدل

إلى سعر لیبور. 

سنویاً وفوائد ربع  ٪٤٫٠٠معدل فائدة ثابت بنسبة  
نقطة  ١٥٥إلى  ١٠٥یتراوح بینسنویة بمعدل

وفوائد ربع سنویة  أساس مضافة إلى سعر لیبور 
نقطة أساس  ١٤٦إلى  ١٣٩یتراوح بین بمعدل

. مضافة إلى معدل التمویل المضمون للیلة واحدة 

سنویاً  ٪١٫٦٣تتراوح بینمعدل فائدة ثابت بنسبة
١٢٩سنویاً وفوائد ربع سنویة بمعدل ٪ ١٫٧٢إلى 
نقطة أساس مضافة إلى معدل التمویل  ١٤١لى إ

المضمون للیلة واحدة. 

سنویاً إلى  ٪٤٫٦٥معدل فائدة ثابت یتراوح بین  
قسیمة صفریة بمعدل عائد داخلي  . سنویاً ٪٥٫١٠

سنویاً  ٪٥٫٧٨٥سنویاً إلى  ٪٣٫٢٧١یتراوح بین 
نقطة أساس مضافة  ١٤٠وفوائد ربع سنویة بمعدل 

. إلى سعر لیبور
٪٢٫٠٣وسنویاً ٪١٫٩٥یتراوح بین  معدل فائدة ثابت جنیھ إسترلیني  

.سنویاً 
--سنویاً. ٪٠٫٩٥معدل فائدة ثابت بنسبة  

سنویاً إلى  ٪٧٫٥٠معدل فائدة ثابت یتراوح بین  ---الروبیة اإلندونیسیة  
. سنویاً ٪٨٫١٦

--سنویاً ٪ ٤٫٣٧٥بنسبة  معدل فائدة ثابت -دوالر أمریكي  سندات صكوك إسالمیة 
نقطة أساس مضافة إلى سعر  ٦٣شھریة بمعدل  فائدةدوالر أمریكي قروض ثنائیة  

لیبور. 
نقطة أساس  ٩٥إلى ٥٠فوائد شھریة بمعدل 

. مضافة إلى سعر لیبور
نقطة أساس مضافة إلى  ١٠٠شھریة بمعدل  فائدة

سعر لیبور. 
-

سنویاً. ٪٩٫٥٠معدل فائدة ثابت بنسبة  ---تینج كازاخستاني  
٪٠٫١٦قسیمة صفریة بمعدل عائد داخلي یتراوح بین دوالر أمریكي شھادات إیداع صادرة 

سنویاً. ٪٠٫٣٩٦سنویاً إلى 
---

٪٠٫٣٧٥بمعدل عائد داخلي بنسبة قسیمة صفریة جنیھ استرلیني 
سنویاً.

---

سالبیتراوح بینقسیمة صفریة بمعدل عائد داخلي یورور 
سنویاً. ٪٠٫٤٥إلى سالبسنویاً ٪٠٫٥٢١٥

---

--. سنویاً ٪٤٫٥٠معدل فائدة ثابت بنسبة  -دوالر أمریكي معدل ثابت - سندات ثانویة 
٪٠٫٦٠سنویاً إلى  ٪٠٫٣٣معدل فائدة ثابت یتراوح بین  دوالر أمریكي الشراء قروض من خالل اتفاقیات إعادة 

سنویاً.
٥٠إلى  ٤٥یتراوح بینفوائد ربع سنویة بمعدل

نقطة أساس مضافة إلى سعر لیبور. 
٢٠فوائد نصف سنویة بمعدل یتراوح بین سالب 

أساس مضافة إلى سعر لیبور. نقطة١٨سالب إلى 
-

سنویاً إلى  ٪٠٫٥٠معدل فائدة ثابت یتراوح بین  -.سنویاً ٪٣٫٠٠معدل فائدة ثابت بنسبة  سنویاً. ٪٣٫٠٠معدل فائدة ثابت بنسبة  جنیھ مصري  
. سنویاً ٪٣٫٥٠

سنویاً وتعتبر قابلة للطلب في نھایة السنة الخامسة أو السادسة أو السابعة أو العاشرة من تاریخ اإلصدار. ٪٥٫٧٨٥سنویاً إلى ٪٣٫٢٧١سنة بمعدل عائد داخلي یتراوح بین  ٤٠سنة إلى  ٣٠بینتتراوح استحقاقاتوببفوائد متراكمة  ألف درھم ٢٠٫١١١٫١٤٢بقیمة (*) تشمل سندات
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) تتمةقروض (١٨

دل الفائدة الثابت كقروض ثانویة ضمن الشق الثاني من رأس المال وتعتبر مؤھلة للحصول على اإلعفاء  تتأھل السندات الثانویة ذات مع
٪ سنویاً وفقاً لتوجیھات رأس المال الصادرة عن مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. باإلضافة إلى ذلك، دخلت السندات ١٠بمعدل  

معدل الفائدة الثابت سنتھا ال بمعدل  الثانویة ذات  تاریخ االستحقاق ویتم إطفاؤھا  حتى  عام ٪٢٠خامسة  في  استحقاقھا  تاریخ  حتى  سنویاً 
).٣٣(إیضاح ٢٠٢٣

مطلوبات أخرى١٩

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھم ألف درھم

٦١٩٫٧٩٣٩١٦٫٤٦٤فوائد دائنة 
٦٣٠٫٥٠٥٦٣٠٫٢٠٣مقابل التزامات المنافع المحددة التزام مدرج 

٨١١٫٣١١٨٩١٫٨٨٣إیرادات مؤجلة
١٥٫٣٤٥٫٠٤٣٦٫٨٠٩٫٣٤٨)١٣أوراق قبول (إیضاح 

مخصص االنخفاض في القیمة على خطابات اعتماد وضمانات 
٤٦٦٫١٦٧٥٤٤٫٩١٤) ١١والتزامات أخرى (إیضاح 

٤٫٢١٧٫١٣٣٤٫١٣٥٫١٦٣أخرى (*) 
٢٢٫٠٨٩٫٩٥٢١٣٫٩٢٧٫٩٧٥إجمالي المطلوبات األخرى 

ألف درھم). ١٩٢٫٣٦٣– ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١( ٢٠٢١سبتمبر٣٠ألف درھم یتعلق بالتزامات عقود اإلیجار التمویلیة كما في ٢٠٢٫٤٧١(*) تتضمن مبلغ بقیمة  

رأس المال ٢٠

الصادر والمدفوع بالكامل المصرح بھ
سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩أسھم عادیة بقیمة درھم واحد للسھم 

٪ من رأس مال البنك الصادر والمدفوع بالكامل من خالل  ٦٠٫٢٠احتفظت شركة مبادلة لالستثمار بما نسبتھ ، ٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في 
تم االحتفاظ بما –٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(ذ.م.م  ملكیة فردیة–لالستثمارثشركتھا الفرعیة المملوكة بالكامل شركة ون ھاندرید اند فورتین

.ع).م.لالستثمار ششركة مجلس أبوظبي  من قبل شركة مبادلة لالستثمار من خالل ٪٦٠٫٢٠نسبتھ 
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) غیر مدققةاحتیاطیات أخرى (٢١

: ٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتھیة في  أشھرتسعةاللفترة  األخرىاالحتیاطیاتالحركة في

أسھم خطة حوافز  
احتیاطي طوارئ احتیاطي عام احتیاطي قانونياحتیاطي نظاميالموظفین، صافي

احتیاطي تحویل  
عمالت أجنبیة

تحّوط  احتیاطي 
للتدفقات النقدیة

احتیاطي إعادة 
تقییم استثمارات  
مصنفة بالقیمة  

العادلة من خالل  
الدخل الشامل  

اآلخر
العائدة إلى حاملي  

أسھم البنك 
الحقوق غیر 
اإلجماليالمسیطرة

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

٨٧٤٫٥٢٥٩٫٨٦٥٫٤١٦٢٦٤٩٫٨٦٥٫٦٨٠) ٣٣٫٤٦٤() ٥٦٫١٥٦(٣٫٤٧٨٫٦٩٠٣٫٤٧٨٫٦٩٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠) ٢٦٫٨٦٩(٢٠٢١ینایر ١كما في 
)٣٫٩١٤(٢)٣٫٩١٦(--)٣٫٩١٦(-----فروقات الصرف الناشئة عن تحویل العملیات األجنبیة 

)٥٫٢٩٢(-)٥٫٢٩٢(-)٥٫٢٩٢(------التغیرات في القیمة العادلة على تحوطات التدفقات النقدیة صافي 
صافي التغیرات في القیمة العادلة على تحوطات التدفقات النقدیة المعاد

) ٥١٫٩٨٥(-) ٥١٫٩٨٥(-) ٥١٫٩٨٥(------تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر 
صافي التغیرات في القیمة العادلة ألدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة

) ٦٥٫٦٠٨()٤٨() ٦٥٫٥٦٠() ٦٥٫٥٦٠(-------من خالل الدخل الشامل اآلخر 
تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر ألدوات مبالغ معاد 

) ١٧٨٫٥٨٢(-) ١٧٨٫٥٨٢() ١٧٨٫٥٨٢(-------الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (*) 
صافي التغیرات في القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة المصنفة

٤٫٧١٣-٤٫٧١٣٤٫٧١٣-------بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
المبالغ المحولة ضمن حقوق الملكیة عند استبعاد أدوات حقوق الملكیة 

٤٥-٤٥٤٥-------المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
) ٣٠٠٫٦٢٣()٤٦() ٣٠٠٫٥٧٧() ٢٣٩٫٣٨٤() ٥٧٫٢٧٧()٣٫٩١٦(-----األخرى للفترةإجمالي الخسارة الشاملة 

٥٨٤-٥٨٤-------٥٨٤تعدیالت القیمة العادلة  
٤٫٢٧٢-٤٫٢٧٢-------٤٫٢٧٢الجزء المكتسب -أسھم 

٦٣٥٫١٤١٩٫٥٦٩٫٦٩٥٢١٨٩٫٥٦٩٫٩١٣) ٩٠٫٧٤١() ٦٠٫٠٧٢(٣٫٤٧٨٫٦٩٠٣٫٤٧٨٫٦٩٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠) ٢٢٫٠١٣(٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في 

)٢٩(إیضاح  للفترةاالنخفاض في القیمةرسوم(*) تتضمن 
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) تتمة ) (غیر مدققةاحتیاطیات أخرى (٢١

: ٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتھیة في  أشھرتسعةاللفترة  األخرى االحتیاطیات الحركة في

أسھم خطة حوافز  
احتیاطي طوارئ احتیاطي عام احتیاطي قانونياحتیاطي نظاميالموظفین، صافي

احتیاطي تحویل  
عمالت أجنبیة

احتیاطي تحّوط  
للتدفقات النقدیة

احتیاطي إعادة 
تقییم استثمارات  

بالقیمة  مصنفة 
العادلة من خالل  

الدخل الشامل  
اآلخر

العائدة إلى حاملي  
أسھم البنك 

الحقوق غیر 
اإلجماليالمسیطرة

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

٢٢٫٧٢٧٦١٦٫٢٨٤٩٫٢٥٧٫٩١٩٢٫٤٢٢٩٫٢٦٠٫٣٤١)٥٤٫٥٢١(٣٫٢٧٦٫٧٦٧٣٫٢٧٦٫٧٦٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)٣٠٫١٠٥(٢٠٢٠ینایر ١كما في 
)١٢٫٢٧٨(٣)١٢٫٢٨١(--)١٢٫٢٨١(-----فروقات الصرف الناشئة عن تحویل العملیات األجنبیة 

٩٤٦-٩٤٦-٩٤٦------صافي التغیرات في القیمة العادلة على تحوطات التدفقات النقدیة 
صافي التغیرات في القیمة العادلة على تحوطات التدفقات النقدیة المعاد

)١٢٫٦٢٨(-)١٢٫٦٢٨(-)١٢٫٦٢٨(------تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر 
صافي التغیرات في القیمة العادلة ألدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة

) ٣٥٨٫٠٨٨(٣٦) ٣٥٨٫١٢٤() ٣٥٨٫١٢٤(-------من خالل الدخل الشامل اآلخر 
مبالغ معاد تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر ألدوات 

)٨٤٫٧٦٦(-)٨٤٫٧٦٦()٨٤٫٧٦٦(-------الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (*) 
صافي التغیرات في القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة المصنفة

)٢٩٫١٠٢(-)٢٩٫١٠٢()٢٩٫١٠٢(-------بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
المبالغ المحولة ضمن حقوق الملكیة عند استبعاد أدوات حقوق الملكیة 

)١٩٫٩٥٣(-)١٩٫٩٥٣()١٩٫٩٥٣(-------المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
) ٥١٥٫٨٦٩(٣٩) ٥١٥٫٩٠٨() ٤٩١٫٩٤٥()١١٫٦٨٢()١٢٫٢٨١(-----إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر للفترة

-) ١٫٢١٦(١٫١٨٠١٫٢١٦-٣٦-----االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة  
٢٫٨٣٩-٢٫٨٣٩-------٢٫٨٣٩الجزء المكتسب -أسھم 

١١٫٠٤٥١٢٥٫٥١٩٨٫٧٤٦٫٠٦٦١٫٢٤٥٨٫٧٤٧٫٣١١)٦٦٫٧٦٦(٣٫٢٧٦٫٧٦٧٣٫٢٧٦٫٧٦٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)٢٧٫٢٦٦(٢٠٢٠سبتمبر ٣٠كما في 

)٢٩(*) تتضمن رسوم االنخفاض في القیمة للفترة (إیضاح 
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سندات رأس المال ٢٢

، قامت دائرة المالیة لدى حكومة أبوظبي باالكتتاب في سندات رأسمالیة تنظیمیة من الشق األول لبنك أبوظبي التجاري  ٢٠٠٩في فبرایر  
ألف درھم ("السندات"). ٤٫٠٠٠٫٠٠٠بمبلغ أساسي تبلغ قیمتھ 

ا تاریخ استرداد محدد. إن خیار االسترداد متوفر ال تتمتع ھذه السندات بحق التصویت، وھي سندات دائمة غیر مجّمعة لألرباح، ولیس لھ
للبنك فقط. تمثل ھذه السندات التزامات مباشرة وغیر مضمونة وثانویة على البنك وتتساوى في تصنیفھا دون أي تفاضل بینھا، وتخضع 

سنویاً یستحق الدفع بشكل نصف سنوي  ٪ ٦حقوق والتزامات حاملي السندات لمطالبات الدائنین الرئیسیین. تحمل السندات معدل فائدة بنسبة  
بعد ذلك. ومع ذلك، یحق للبنك  ٪٢٫٣أشھر بمعدل إیبور باإلضافة إلى نسبة  تسعة، وتحمل معدل فائدة عائم ل٢٠١٤حتى فبرایر   سنویاً 

الفوائد وال یعتبر خیار  وفقاً لتقدیره الحصري أن یختار عدم إجراء دفعات فوائد األرباح. ال یحق لحاملي السندات مطالبة البنك بدفعات  
البنك بعدم الدفع بمثابة إخالل بشروط السندات. وباإلضافة إلى ذلك، ھناك ظروف معینة یحظر على البنك في ظلھا إجراء دفعات الفوائد  

في تاریخ الدفعة المعنیة (حدث یستوجب عدم الدفع).

الدفع، عندھا ال یحق للبنك: (أ) اإلعالن عن أیة توزیعات أو أرباح  في حال قام البنك باختیار عدم الدفع أو إذا ظھر حدث یستوجب عدم  
أو دفعھا؛ أو (ب) استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفیض أو االستحواذ بأیة وسیلة كانت على أي جزء من رأس المال أو أیة أوراق مالیة 

ي تنص بنودھا على اإللزام بالسداد أو التحویل إلى حقوق الملكیة، من البنك تكون مساویة للسندات أو أقل منھا، باستثناء األوراق المالیة الت 
في أي حالة إال إذا تم، أو لحین، سداد دفعتین متتالیتین بالكامل.

األصلیة  قیمتھا  تبلغ  والتي  الوطني  االتحاد  لبنك  السابقة  األول  للشق  التنظیمیة  المال  رأس  سندات  البنك  تحّمل  الدمج،  عملیة  على  بناًء 
. البنكألف درھم. إن الشروط واألحكام المطبقة على ھذه السندات مماثلة للسندات الصادرة عن ٢٫٠٠٠٫٠٠٠

) غیر مدققةإیرادات الفوائد (٢٣

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  تسعةالسبتمبر ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

درھم ألف ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٠٣٫٤٠٤٨٧٫٥٥٤٢٥٧٫٩٤٢٤٠٤٫٣٢٣قروض وسلفیات للبنوك 
١٫٧٢٦٫٣٩٦١٫٩٩٨٫٨١١٥٫٢٣٤٫٥١٩٧٫١٧٣٫٣١١قروض وسلفیات للعمالء 
٣٨٨٫٧٠٣٤٥٧٫٨٤٧١٫٣٣٢٫٣٤٥١٫٥٨٠٫٠٦٤استثمار في أوراق مالیة 
٢٫٢١٨٫٥٠٣٢٫٥٤٤٫٢١٢٦٫٨٢٤٫٨٠٦٩٫١٥٧٫٦٩٨إجمالي إیرادات الفوائد 

)غیر مدققةمصاریف الفوائد (٢٤

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  تسعةالسبتمبر ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٣٫٩٩٠١٣٫٤٠٢١٧٫٢٩١٤٩٫٥٣٤ودائع من البنوك
٢٨١٫٠٣٠٤٩٧٫٣٦٣٨٦١٫٣٤٥٢٫٢٠٢٫١٩٦ودائع من العمالء 

٤٫٣٨٢٨٫٤٦٥١٤٫١٢١٣٣٫٤٨٦أوراق تجاریة بالیورو 
٢٠٧٫٤٠١٢٠١٫٠٩٦٦٠٨٫٦٤٠٨٨٠٫٨٦٥قروض (*) 

٤٩٦٫٨٠٣٧٢٠٫٣٢٦١٫٥٠١٫٣٩٧٣٫١٦٦٫٠٨١إجمالي مصاریف الفوائد

ألف درھم) لمصاریف الفوائد على مطلوبات عقود اإلیجار. ١١٫٠١٧– ٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھر تسعةاللفترة ألف درھم (١٠٫٧٩٣(*) تتضمن مبلغ بقیمة  
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)غیر مدققةصافي إیرادات الرسوم والعموالت (٢٥

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  تسعةالسبتمبر ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الرسوم والعموالتإیرادات 
٢٤٦٫٠٤١١٩٥٫٢٩٢٦٩٢٫٨١٧٥٩٢٫٥٣٣رسوم متعلقة بالبطاقات 
١٣٢٫١٦٢١٣٠٫٥٧٤٥٠٥٫٥٤١٣٨٠٫٥١٣رسوم معالجة القروض 
٤٦٫٦٠٠٣٧٫٩٤٩١٣٥٫١٠٤١١٨٫٧٨٣رسوم متعلقة بالحسابات 

١٢٩٫٤٤٢١٢٢٫٤٢٥٣٧٥٫٠٢٩٣٥٧٫٩٥٠عمولة معامالت مالیة 
٥٫٥٤٨١٤٫١٨٤١٤٫٤٦٤٤٣٫٥٩٥عمولة تأمین 

١٨٫٨٠٧١٤٫٥٩٤٥٣٫٦٤٣٤٢٫٤١٠خدمات إدارة األصول واالستثمارات 
٢٫٧٠٢١٫٨٠٠٧٫٧٠٩٥٫٥٤٤رسوم وساطة 
١١٩٫٨٤٤٩٠٫٧٣٤٣٢٩٫٤٨٣٢٤٢٫٥٣٧رسوم أخرى 

٧٠١٫١٤٦٦٠٧٫٥٥٢٢٫١١٣٫٧٩٠١٫٧٨٣٫٨٦٥إجمالي إیرادات الرسوم والعموالت 
) ٦٦٦٫٩٧٢() ٧٣٣٫٥٥٦() ٢٣٢٫٧٤٨() ٢٦٤٫٨٣٩(مصاریف الرسوم والعموالت  

٤٣٦٫٣٠٧٣٧٤٫٨٠٤١٫٣٨٠٫٢٣٤١٫١١٦٫٨٩٣صافي إیرادات الرسوم والعموالت 

) غیر مدققةصافي إیرادات المتاجرة (٢٦

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  تسعةالسبتمبر ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٣٦٫٤٩٠٣٣٫٢١١٩٦٫١٦٨٨٠٫٦٩٢صافي األرباح من التعامل بالمشتقات 
١٢٠٫٨٩٠٩٦٫٤٧٩٣٨٠٫٨٧٥٣٤٧٫٨٠٩صافي األرباح من التعامل بالعمالت األجنبیة 

من الموجودات والمطلوبات المالیة  األرباح /صافي (الخسائر)  
)٤٫٢٨٥(٢٧٩)٣() ٨٫٣٧٢(بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

١٤٩٫٠٠٨١٢٩٫٦٨٧٤٧٧٫٣٢٢٤٢٤٫٢١٦صافي إیرادات المتاجرة

) غیر مدققةإیرادات تشغیلیة أخرى (٢٧

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  تسعةالسبتمبر ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٣٦٫٤١٢٤١٫٦١٩١١٢٫٠٨٣١٠٢٫٦٤٨إیرادات إدارة العقارات 
١٩٫٤٠٩٢٠٫٥٨٦٥٩٫٥٤٠٦١٫٢٠٩إیرادات إیجار 

٧٠٫٤٣٨٤٧٫٣٠٧٢٢٩٫٩٩٨١٧٧٫٥٥٠استبعاد استثمارات في أوراق مالیة صافي األرباح من 
١٥٠٧٣٫٥٧٨٦١٫٣٥٨٥٧٫٧١٢صافي األرباح الناتجة عن تقاعد التحوطات 

٦٫٣٨٥٤٫٠٧٦٢٠٫٦٩٥١٤٫٥١٢إیرادات توزیعات األرباح 
٨٫٠٠٤١٤٫٤٢٥٢٧٫٤٠٠٣٢٫٤٦٦أخرى 

١٤٠٫٧٩٨٢٠١٫٥٩١٥١١٫٠٧٤٤٤٦٫٠٩٧إجمالي اإلیرادات التشغیلیة األخرى
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) غیر مدققةمصاریف تشغیلیة (٢٨

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  تسعةالسبتمبر ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٥٤٨٫٨٠٨٦٥١٫٣١٥١٫٧٦٥٫٣٦٤١٫٩٢٢٫٠٧٧مصاریف الموظفین 
٣٤٠٫٠٧٤٣٢٥٫٧٣٩٩٩١٫٨١٢١٫١٥٩٫٠٦٠مصاریف عمومیة وإداریة 

١٠٠٫٢٠٨١٠١٫٤٨٨٢٩٩٫٨٣٤٣٠٠٫٥٤١استھالك 
٢٣٫٩٢٣٢٣٫٩٢٢٧١٫٧٦٨٧١٫٣٨٦إطفاء موجودات غیر ملموسة 
١٫٠١٣٫٠١٣١٫١٠٢٫٤٦٤٣٫١٢٨٫٧٧٨٣٫٤٥٣٫٠٦٤إجمالي المصاریف التشغیلیة

) غیر مدققةاالنخفاض في القیمة (رسوم٢٩

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  تسعةالسبتمبر ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٩٣٤٫١٦٣٩١٢٫٧٧٥٢٫٤٩١٫٧٩١٣٫٦٦٩٫٤١٢صافي المحمل (*) –األدوات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة 
أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

٤٫٤٠٨٥٤٫٤٧٢٩٢٫٧٨٤) ٤٢١(المحمل  (المحرر) /  صافي –
) ١٠٢٫٥٢٢() ٧٥٫٩٨٠(٦٤٫٩٩٦) ٦٧٫٠٤٤(المحمل / صافي (المحرر)–التزامات ومطلوبات طارئة 

) ٦٠٤٫٩٥٦() ٤٩٢٫٧١٣() ٤٧٨٫٢٣٤() ٢٧٠٫٦٤٥(ناقصاً: مستردات / تعدیالت خالل الفترة  
٥٩٦٫٠٥٣٥٠٣٫٩٤٥١٫٩٧٧٫٥٧٠٣٫٠٥٤٫٧١٨) ١١االنخفاض في القیمة (إیضاح رسومإجمالي 

على االستثمارات في األوراق المالیة بالتكلفة المطفأة ) ألف درھم٧٫٦٤٢صافي مبالغ محملة بقیمة: ٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  تسعةاللفترة  (ألف درھم  ٤٩٨بقیمة محررةمبالغ  صافي  تضمن  ت(*)

) غیر مدققةالعوائد على السھم (٣٠

العائد األساسي والمخّفض للسھم الواحد 

وكذلك على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  یعتمد احتساب العائد األساسي للسھم على صافي الربح العائد إلى حاملي أسھم البنك  
ق القائمة. یتم احتساب العائد المخّفض للسھم من خالل تعدیل المتوسط المرجح لعدد أسھم حقوق الملكیة القائمة بتأثیرات مخفضة ألسھم حقو

الملكیة المحتملة المحتفظ بھا في حساب خطة حوافز الموظفین. 
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) تتمة ()غیر مدققةالسھم (العوائد على ٣٠

سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في تسعة السبتمبر ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٫٢٧٥٫٤٥٠١٫٣٦١٫٢١٥٣٫٧٩٨٫٥٦٦٢٫٧٩٧٫٠٤٢الربح للفترة العائد إلى حاملي أسھم البنك 
) ٢٧٧٫٢٩٤()١٧٣٫٦٩٨() ١٢٩٫٩٧٧() ٨٣٫٠٦٣() ٢٢ناقصًا: قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إیضاح 

١٫١٩٢٫٣٨٧١٫٢٣١٫٢٣٨٣٫٦٢٤٫٨٦٨٢٫٥١٩٫٧٤٨األرباح المعدلة للفترة العائدة إلى حاملي أسھم البنك (أ) 

عدد األسھم باآلالف عدد األسھم باآلالف 
٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩لعدد األسھم قید اإلصدار خالل الفترة المتوسط المرجح 

) ٦٫٣٢٩() ٣٫٩٩٨() ٦٫٣٢٩()٣٫٦٢١(ناقصًا: المتوسط المرجح لعدد األسھم الناتجة عن أسھم خطة حوافز الموظفین 
المتوسط المرجح لعدد أسھم حقوق الملكیة قید اإلصدار خالل الفترة  

٦٫٩٥٣٫٧٥٨٦٫٩٥١٫٠٥٠٦٫٩٥٣٫٣٨١٦٫٩٥١٫٠٥٠والمستخدمة في احتساب العائد األساسي على السھم الواحد (ب) 
٣٫٦٢١٦٫٣٢٩٣٫٩٩٨٦٫٣٢٩زائدًا: المتوسط المرجح لعدد األسھم الناتجة عن أسھم خطة حوافز الموظفین 

المتوسط المرجح لعدد أسھم حقوق الملكیة قید اإلصدار خالل الفترة  
٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩والمستخدمة في احتساب العائد المخّفض على السھم الواحد (ج) 

٠٫١٧٠٫١٨٠٫٥٢٠٫٣٦العوائد األساسیة للسھم الواحد (درھم) (أ) / (ب) 

٠٫١٧٠٫١٨٠٫٥٢٠٫٣٦العوائد المخّفضة للسھم الواحد (درھم) (أ) / (ج) 

التزامات ومطلوبات طارئة ٣١

لدى المجموعة االلتزامات والمطلوبات الطارئة التالیة: 

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھم ألف درھم

٨٫٩٩٢٫٧٩٣٤٫٩٢٦٫٤٠٧اعتماد خطابات 
٤٩٫٢٠٥٫٣٤٢٥٣٫٤٨١٫٠٧٢ضمانات 

١٤٫١٠٠٫٩٥٦١٥٫٣٣٧٫٧١٤قابلة لإللغاء (*)–التزامات لتقدیم تسھیالت ائتمانیة 
١٦٫٥٧٢٫١١٥١٩٫٢٨١٫٤٩٣غیر قابلة لإللغاء–التزامات لتقدیم تسھیالت ائتمانیة 

٨٨٫٨٧١٫٢٠٦٩٣٫٠٢٦٫٦٨٦إجمالي االلتزامات نیابًة عن العمالء
٦٥٦٫٨٧٦٥٠٦٫٦٤٧التزامات نفقات رأسمالیة مستقبلیة 

١٥٫٨٥٤٣٫٠١٢التزامات استثمارات في أوراق مالیة 
٨٩٫٥٤٣٫٩٣٦٩٣٫٥٣٦٫٣٤٥إجمالي االلتزامات والمطلوبات الطارئة 

ألف درھم) یتعلق بحدود البطاقات االئتمانیة غیر المسحوبة. ٧٫٢٥٩٫٠٠٢: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم (٧٫٢٨٧٫٠٠٣(*) تتضمن مبلغ بقیمة  
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القطاعات التشغیلیة ٣٢

یوجد لدى المجموعة أربع قطاعات یتم إعداد تقاریر عنھا، كما ھو موضح أدناه. تقدم ھذه القطاعات منتجات وخدمات مختلفة وُتدار بشكٍل 
لھیكل اإلدارة وإعداد التقاریر الداخلیة لدى المجموعة. تتولى لجنة اإلدارة التنفیذیة لدى المجموعة (متخذ القرار التشغ یلي منفصل وفقاً 

ئیسي) مسؤولیة توزیع الموارد على ھذه القطاعات، بینما تقوم لجنة إدارة األداء لدى المجموعة، بناًء على الصالحیات الممنوحة لھا الر
من قبل متخذ القرار التشغیلي الرئیسي، بمراجعة أداء ھذه القطاعات بصورة منتظمة. 

فیما یلي ملخص عملیات كل قطاع تشغیلي لدى المجموعة: 

كما  .حسابات األفراد وإدارة الثروات والتمویل اإلسالمي واالستثمار في الشركات الزمیلة یتألف من–الخدمات المصرفیة لألفراد قطاع
من   العمالء  لكبار  الخاصة  والحسابات  الشركات  وحسابات  األفراد  من  العمالء  وأرصدة  األخرى  والمعامالت  والودائع  القروض  یشمل 

الصنادیق. األفراد وأنشطة إدارة 

یتألف من األعمال المصرفیة وإدارة النقد والتمویل التجاري وتمویل الشركات وتمویل المؤسسات  -قطاع الخدمات المصرفیة للشركات 
الحكومیة   والمؤسسات  الموجودات  وتمویل  التحتیة  والبنیة  اإلسالمي  والتمویل  االستثماریة  المصرفیة  والخدمات  والمتوسطة  الصغیرة 

القطاع العام. كما یشمل القروض والودائع والمعامالت واألرصدة األخرى مع العمالء من الشركات.ومؤسسات 

والخزینة االستثمارات  الفائدة -قطاع  معدالت  ومحفظة  للمجموعة  االستثماریة  المحفظة  وإدارة  المركزیة  الخزینة  عملیات  من  یتألف 
قطاع االستثمارات والخزینة تنفیذ أنشطة التمویل وإدارة المخاطر المركزیة للمجموعة  والعمالت ومشتقات السلع والتمویل اإلسالمي. یتولى

من خالل القروض وإصدار سندات الدین واستخدام المشتقات المالیة في إدارة المخاطر، كما یقوم بتنفیذ أنشطة التمویل التجاري وتمویل 
إلیداعات قصیرة األجل وسندات الدین للشركات والحكومات.الشركات واالستثمار في الموجودات النقدیة السائلة مثل ا

یتألف من إدارة العقارات وعملیات الخدمات الھندسیة للشركات التابعة وإیرادات اإلیجارات المكتسبة من عقارات  -قطاع إدارة العقارات 
المجموعة.

لما   یتم  إن المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغیلي موضحة أدناه. یتم قیاس األداء استنادًا إلى أرباح القطاع قبل ضریبة الدخل وفقاً 
التقاریر اإلداریة الداخلیة التي تتم مراجعتھا من قبل لجنة إدارة األداء. ُتستخدم أرباح القطاع في قیاس األداء حیث ترى اإلدارة  بیانھ في  

أن ھذه المعلومات ھي األكثر مالءمًة لتقییم نتائج بعض القطاعات المتعلقة بشركات أخرى عاملة في نفس قطاع العمل. یتم تحدید األسعار 
القطاعات على أساس تجاري بحت. فیما بین



ار  ي ال ة عامة -ب أب اه ة م ش
ة  ال مات ال عل ل ال احات ح ةإ ة ال ح ة ال حل ال

ة  عةلف ة في أشهال ه ٢٠٢١س ٣٠ال

٤٧

) تتمةالقطاعات التشغیلیة (٣٢

(غیر مدققة):٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرتسعةال لفترة فیما یلي تحلیل إلیرادات ونتائج المجموعة من حیث القطاع التشغیلي 

الخدمات المصرفیة 
لألفراد

الخدمات المصرفیة 
للشركات 

االستثمارات  
اإلجمالي إدارة العقاراتوالخزینة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٫٣٤٥٫٧٩٠١٫٦٠٧٫٧١٣١٫٣٤٧٫١٩٣٢٢٫٧١٣٥٫٣٢٣٫٤٠٩صافي إیرادات الفوائد
صافي إیرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات االستثماریة

٧٢٩٫٠٧٦٢٨٢٫٧٣٤٢٧٧٫٦٦٠٦٧٦١٫٢٩٠٫١٤٦اإلسالمیة
إجمالي صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي 

٣٫٠٧٤٫٨٦٦١٫٨٩٠٫٤٤٧١٫٦٢٤٫٨٥٣٢٣٫٣٨٩٦٫٦١٣٫٥٥٥والمنتجات االستثماریة االسالمیة 
٦٣٧٫١١٩٨٨٣٫٦٣٦٦٤٩٫٦٧٢١٩٨٫٢٠٣٢٫٣٦٨٫٦٣٠إیرادات ال تحمل فوائد 

٣٫٧١١٫٩٨٥٢٫٧٧٤٫٠٨٣٢٫٢٧٤٫٥٢٥٢٢١٫٥٩٢٨٫٩٨٢٫١٨٥إیرادات تشغیلیة 
) ٣٫١٢٨٫٧٧٨() ١١٢٫٢١٩() ٢٠١٫٢٣٧() ٨٢١٫٨٣٣() ١٫٩٩٣٫٤٨٩(مصاریف تشغیلیة  

١٫٧١٨٫٤٩٦١٫٩٥٢٫٢٥٠٢٫٠٧٣٫٢٨٨١٠٩٫٣٧٣٥٫٨٥٣٫٤٠٧أرباح تشغیلیة قبل رسوم االنخفاض في القیمة
) ١٫٩٧٧٫٥٧٠(-) ٤٥٫٧٣٦() ١٫٠٤٩٫٥٦٧() ٨٨٢٫٢٦٧(رسوم االنخفاض في القیمة 

٨٣٦٫٢٢٩٩٠٢٫٦٨٣٢٫٠٢٧٫٥٥٢١٠٩٫٣٧٣٣٫٨٧٥٫٨٣٧الربح بعد رسوم االنخفاض في القیمة
٦٫٩٨٥---٦٫٩٨٥الحصة من أرباح شركات زمیلة 

٨٤٣٫٢١٤٩٠٢٫٦٨٣٢٫٠٢٧٫٥٥٢١٠٩٫٣٧٣٣٫٨٨٢٫٨٢٢الربح قبل الضریبة 
) ٧٠٫٧٥١(-) ٤٣٫٨٢٧() ١٣٫٨٩٨() ١٣٫٠٢٦(رسوم ضریبة الدخل الخارجیة 

) ١٢٫٤٠٧(--) ١٠٫٥٨٣() ١٫٨٢٤(خسارة من العملیات غیر المستمرة 
٨٢٨٫٣٦٤٨٧٨٫٢٠٢١٫٩٨٣٫٧٢٥١٠٩٫٣٧٣٣٫٧٩٩٫٦٦٤الربح للفترة 

)غیر مدققة(٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في 
١٠٩٫١٢١٫٤٥٢١٧٩٫٧٠٨٫٦٧٩١٤١٫٤٥٥٫٠٠٨١٫٧٧٥٫٦٤٤٤٣٢٫٠٦٠٫٧٨٣إجمالي الموجودات 

٩٩٫٣١١٫٢٨٥١١٨٫٧١٩٫٣٩١١٥٥٫٠٩٣٫٧٢٣٧٦٩٫٨٢٧٣٧٣٫٨٩٤٫٢٢٦إجمالي المطلوبات 

(غیر مدققة):٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرتسعةال لفترة فیما یلي تحلیل إلیرادات ونتائج المجموعة من حیث القطاع التشغیلي 

الخدمات المصرفیة 
لألفراد

الخدمات المصرفیة 
للشركات 

االستثمارات  
اإلجمالي إدارة العقاراتوالخزینة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٢٫٥٠٣٫٥٩٦١٫٧٣٦٫٠٩٢١٫٧٣٠٫٦٧٧٢١٫٢٥٢٥٫٩٩١٫٦١٧صافي إیرادات الفوائد

التمویل اإلسالمي والمنتجات االستثماریةصافي إیرادات من 
٨٠١٫٧٤١٢٨٢٫٨٣٥٣٣٩٫٢٥١٥٫١٦٤١٫٤٢٨٫٩٩١إلسالمیة  ا

إجمالي صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي 
٣٫٣٠٥٫٣٣٧٢٫٠١٨٫٩٢٧٢٫٠٦٩٫٩٢٨٢٦٫٤١٦٧٫٤٢٠٫٦٠٨والمنتجات االستثماریة اإلسالمیة 

٥٣٥٫٥٦٢٦٩٤٫٢٦١٥٧١٫٢٨٢١٨٦٫١٠١١٫٩٨٧٫٢٠٦فوائد إیرادات ال تحمل 
٣٫٨٤٠٫٨٩٩٢٫٧١٣٫١٨٨٢٫٦٤١٫٢١٠٢١٢٫٥١٧٩٫٤٠٧٫٨١٤إیرادات تشغیلیة 

) ٣٫٤٥٣٫٠٦٤() ١٣٥٫٣٤٣() ٢١٨٫٤٧٩() ٨٩١٫٥٧١() ٢٫٢٠٧٫٦٧١(مصاریف تشغیلیة 
١٫٦٣٣٫٢٢٨١٫٨٢١٫٦١٧٢٫٤٢٢٫٧٣١٧٧٫١٧٤٥٫٩٥٤٫٧٥٠أرباح تشغیلیة قبل رسوم االنخفاض في القیمة

) ٣٫٠٥٤٫٧١٨(-) ٧٦٫١٩٠() ٢٫٠٥٢٫١٥٦() ٩٢٦٫٣٧٢(رسوم االنخفاض في القیمة 
٢٫٣٤٦٫٥٤١٧٧٫١٧٤٢٫٩٠٠٫٠٣٢) ٢٣٠٫٥٣٩(٧٠٦٫٨٥٦الربح / (الخسارة) بعد رسوم االنخفاض في القیمة

١٤٫١٨٣---١٤٫١٨٣الحصة من أرباح شركات زمیلة 
٢٫٣٤٦٫٥٤١٧٧٫١٧٤٢٫٩١٤٫٢١٥) ٢٣٠٫٥٣٩(٧٢١٫٠٣٩(الخسائر) قبل الضریبةاألرباح / 

) ٨٨٫٥٧٥(-) ٧٠٫٤٢٠() ١٣٫٣٨٨()٤٫٧٦٧(رسوم ضریبة الدخل الخارجیة 
) ٢٣٫٧٣٧(--) ١٥٫٩٥٠()٧٫٧٨٧(الخسارة من العملیات غیر المستمرة 

٢٫٢٧٦٫١٢١٧٧٫١٧٤٢٫٨٠١٫٩٠٣) ٢٥٩٫٨٧٧(٧٠٨٫٤٨٥الربح / (الخسارة) للفترة 

)مدققة(٢٠٢٠دیسمبر٣١كما في 
١٠٩٫١٧٦٫٠٧٩١٦٠٫٧٣٦٫٢٩١١٣٩٫٥١٨٫٤٧٤١٫٧٢٥٫٤٥٧٤١١٫١٥٦٫٣٠١إجمالي الموجودات 

٩٤٫٦٣٨٫٠٥٧١٠٢٫٤٩٨٫٠٤٤١٥٦٫٧٣٥٫٨٤٦٦٨٢٫٩٦٦٣٥٤٫٥٥٤٫٩١٣إجمالي المطلوبات 
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(غیر مدققة):٢٠٢١سبتمبر٣٠فیما یلي تحلیل إلیرادات ونتائج المجموعة من حیث القطاع التشغیلي لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

الخدمات المصرفیة 
لألفراد

الخدمات المصرفیة 
للشركات 

االستثمارات  
اإلجمالي إدارة العقاراتوالخزینة

ألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھمألف درھم
٧٥١٫٣٦٩٥٦٦٫٢٥٠٣٩٧٫٢٣٤٦٫٨٤٧١٫٧٢١٫٧٠٠صافي إیرادات الفوائد

صافي إیرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات االستثماریة
٤٥٧٫٦٢٦) ٣٥٣(٢١٨٫٢٣٤٩٧٫٣١٥١٤٢٫٤٣٠إلسالمیة  ا

إجمالي صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي 
٩٦٩٫٦٠٣٦٦٣٫٥٦٥٥٣٩٫٦٦٤٦٫٤٩٤٢٫١٧٩٫٣٢٦والمنتجات االستثماریة اإلسالمیة 

٢٢٤٫٩٦٠٢٦٦٫٩٩٨١٧٣٫٠٦٠٦١٫٠٩٥٧٢٦٫١١٣إیرادات ال تحمل فوائد 
١٫١٩٤٫٥٦٣٩٣٠٫٥٦٣٧١٢٫٧٢٤٦٧٫٥٨٩٢٫٩٠٥٫٤٣٩إیرادات تشغیلیة 

) ١٫٠١٣٫٠١٣() ٣٥٫٢١٩() ٦٢٫٩٠٣() ٢٦٤٫٥٤٨() ٦٥٠٫٣٤٣(مصاریف تشغیلیة 
٥٤٤٫٢٢٠٦٦٦٫٠١٥٦٤٩٫٨٢١٣٢٫٣٧٠١٫٨٩٢٫٤٢٦أرباح تشغیلیة قبل رسوم االنخفاض في القیمة

) ٥٩٦٫٠٥٣(-٩١٥) ٣٧٤٫٩٨٦() ٢٢١٫٩٨٢(االنخفاض في القیمة ) / تحریر رسوم(
٣٢٢٫٢٣٨٢٩١٫٠٢٩٦٥٠٫٧٣٦٣٢٫٣٧٠١٫٢٩٦٫٣٧٣االنخفاض في القیمةالربح بعد رسوم 

١٫٣٩٥---١٫٣٩٥الحصة من أرباح شركات زمیلة 
٣٢٣٫٦٣٣٢٩١٫٠٢٩٦٥٠٫٧٣٦٣٢٫٣٧٠١٫٢٩٧٫٧٦٨األرباح قبل الضریبة 

) ٢٤٫٠٥٢(-) ١٤٫٨٨٨() ٣٫٩١٧() ٥٫٢٤٧(رسوم ضریبة الدخل الخارجیة 
٢٫٢٠١--٥٢٫١٩٦الربح من العملیات غیر المستمرة  

٣١٨٫٣٩١٢٨٩٫٣٠٨٦٣٥٫٨٤٨٣٢٫٣٧٠١٫٢٧٥٫٩١٧الربح للفترة 

(غیر مدققة):٢٠٢٠سبتمبر٣٠فیما یلي تحلیل إلیرادات ونتائج المجموعة من حیث القطاع التشغیلي لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

الخدمات المصرفیة 
لألفراد

الخدمات المصرفیة 
للشركات 

االستثمارات  
اإلجمالي إدارة العقاراتوالخزینة

ألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھمألف درھم
٨١٣٫٥٩٥٥٤٠٫٥١٤٤٦٣٫٤٦٧٦٫٣١٠١٫٨٢٣٫٨٨٦صافي إیرادات الفوائد

صافي إیرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات االستثماریة
٢٢٦٫٢٥٣٩٠٫٦٩٣١٤٢٫٣٢٥١٫٥٦٦٤٦٠٫٨٣٧إلسالمیة  ا

إجمالي صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي 
١٫٠٣٩٫٨٤٨٦٣١٫٢٠٧٦٠٥٫٧٩٢٧٫٨٧٦٢٫٢٨٤٫٧٢٣والمنتجات االستثماریة اإلسالمیة 

١٧٣٫٥٢١٢٣٩٫٣٩٠٢١٩٫٧٢٠٧٣٫٤٥١٧٠٦٫٠٨٢إیرادات ال تحمل فوائد 
١٫٢١٣٫٣٦٩٨٧٠٫٥٩٧٨٢٥٫٥١٢٨١٫٣٢٧٢٫٩٩٠٫٨٠٥إیرادات تشغیلیة 

) ١٫١٠٢٫٤٦٤() ٤١٫٤٠٨() ٧١٫٤٩٩() ٢٩٥٫٢٣٨() ٦٩٤٫٣١٩(مصاریف تشغیلیة 
٥١٩٫٠٥٠٥٧٥٫٣٥٩٧٥٤٫٠١٣٣٩٫٩١٩١٫٨٨٨٫٣٤١أرباح تشغیلیة قبل رسوم االنخفاض في القیمة

) ٥٠٣٫٩٤٥(-)٩٫٤٦٧() ٢٦٤٫٩٥٣() ٢٢٩٫٥٢٥(رسوم االنخفاض في القیمة 
٢٨٩٫٥٢٥٣١٠٫٤٠٦٧٤٤٫٥٤٦٣٩٫٩١٩١٫٣٨٤٫٣٩٦القیمةالربح بعد رسوم االنخفاض في 
١٣٫٥٧٣---١٣٫٥٧٣الحصة من أرباح شركات زمیلة 

٣٠٣٫٠٩٨٣١٠٫٤٠٦٧٤٤٫٥٤٦٣٩٫٩١٩١٫٣٩٧٫٩٦٩األرباح قبل الضریبة 
) ٢٨٫٠٨٩(-) ٢٣٫٠٣٠()٤٫٠٥٦()١٫٠٠٣(رسوم ضریبة الدخل الخارجیة 

)٤٫٠٥٠(--٧٨٣)٤٫٨٣٣((الخسارة) / الربح من العملیات غیر المستمرة  
٢٩٧٫٢٦٢٣٠٧٫١٣٣٧٢١٫٥١٦٣٩٫٩١٩١٫٣٦٥٫٨٣٠الربح للفترة 
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إفصاحات أخرى 

األطراف الخارجیة وبین القطاعات:فیما یلي تحلیل إلجمالي اإلیرادات التشغیلیة لكل قطاع مصنفة من حیث اإلیرادات من 

(غیر مدققة) بین القطاعات (غیر مدققة) خارجیة 
سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في تسعة السبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في تسعة ال
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

) ٨٩٧٫٣٣١() ٣٣٣٫٩٤٤(٤٫٠٤٥٫٩٢٩٤٫٧٣٨٫٢٣٠الخدمات المصرفیة لألفراد 
) ١٫١٠٨٫٥٧١() ٥٦١٫٧٤٣(٣٫٣٣٥٫٨٢٦٣٫٨٢١٫٧٥٩الخدمات المصرفیة للشركات 

١٫٤٠٢٫٠٧٥٦٦٤٫٣٥١٨٧٢٫٤٥٠١٫٩٧٦٫٨٥٩االستثمارات والخزینة  
١٩٨٫٣٥٥١٨٣٫٤٧٤٢٣٫٢٣٧٢٩٫٠٤٣إدارة عقارات 

- - ٨٫٩٨٢٫١٨٥٩٫٤٠٧٫٨١٤إجمالي اإلیرادات التشغیلیة 

(غیر مدققة) بین القطاعات (غیر مدققة) خارجیة 
سبتمبر ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في سبتمبر ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

) ٢١٠٫٣٧٨() ١٠٤٫٤٦٩(١٫٢٩٩٫٠٣٢١٫٤٢٣٫٧٤٧الخدمات المصرفیة لألفراد 
) ٢٧٣٫٣٩٣() ١٦٩٫٣٦٤(١٫٠٩٩٫٩٢٧١٫١٤٣٫٩٩٠الخدمات المصرفیة للشركات 

٤٤٥٫٥٩٦٣٤٩٫٨٠٨٢٦٧٫١٢٨٤٧٥٫٧٠٤االستثمارات والخزینة  
٦٠٫٨٨٤٧٣٫٢٦٠٦٫٧٠٥٨٫٠٦٧إدارة عقارات 

- - ٢٫٩٠٥٫٤٣٩٢٫٩٩٠٫٨٠٥إجمالي اإلیرادات التشغیلیة 

الجغرافیة المعلومات 
تعمل المجموعة ضمن قطاعین جغرافیین رئیسیین ھما السوق المحلي والسوق الدولي. تم تصنیف دولة اإلمارات العربیة المتحدة كقطاع  
محلي یمثل عملیات المجموعة التي تنشأ من الفروع والشركات التابعة للمجموعة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، بینما یمثل السوق  

لي عملیات المجموعة التي تنشأ من فروعھا وشركاتھا التابعة التي تقع خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة. إن المعلومات المتعلقة الدو
بإیرادات المجموعة من العملیات المستمرة وموجوداتھا غیر المتداولة بحسب الموقع الجغرافي مفّصلة كما یلي: 

قة) (غیر مدقدولي  (غیر مدققة) محلي 
سبتمبر ٣٠المنتھیة في أشھرتسعة السبتمبر ٣٠المنتھیة في أشھرتسعة ال
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
اإلیرادات

صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات  
٦٫٢٨٤٫٤٧٦٧٫٢١١٫١٥٨٣٢٩٫٠٧٩٢٠٩٫٤٥٠إلسالمیة ا االستثماریة

٢٫٣٠٩٫٩٥٨١٫٩٣٤٫٦٢٥٥٨٫٦٧٢٥٢٫٥٨١إیرادات ال تحمل فوائد 
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) تتمة المعلومات الجغرافیة (

(غیر مدققة) دولي  (غیر مدققة) محلي 
سبتمبر ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في سبتمبر ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

اإلیرادات
صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات  

٢٫٠٥٩٫٩٩٣٢٫٢٠٩٫٣٤١١١٩٫٣٣٣٧٥٫٣٨٢إلسالمیة ا االستثماریة
٧١٠٫٠١٠٦٨٢٫٣٣٠١٦٫١٠٣٢٣٫٧٥٢إیرادات ال تحمل فوائد 

دولي محلي 
سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققة  غیر مدققة  مدققة  غیر مدققة  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

موجودات غیر متداولة 
- - ٢٦١٫٩٣١٢٥٥٫٨٦٨استثمار في شركات زمیلة 

١٫٦٥٦٫٢٢٠١٫٦٣١٫٦٧٣١١٫٩٥٩١٢٫٢٨٣استثمارات عقاریة 
١٫٨٤٣٫٩٨٣١٫٨٨٦٫٦٩٨١٧٩٫٥٦٨١٧١٫٨٧٧ممتلكات ومعدات، صافي 

٧٫١٨٦٫٢٦٥٧٫٢٥٨٫٠٣٣١٣٢٫٤٢٧١٣٢٫٢٥٨موجودات غیر ملموسة، صافي  
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نسبة كفایة رأس المال ٣٣

ھي كما یلي: ٣إن النسب المحتسبة وفقاً لتوجیھات بازل  

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھم ألف درھم

رأس مال الشق األول لألسھم العادیة 
٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩) ٢٠رأس المال (إیضاح 

١٧٫٨٧٨٫٨٨٢١٧٫٨٧٨٫٨٨٢عالوة إصدار 
٩٫٠٤٧٫٣٠٨٩٫٠٥١٫٢٢٤)٢١احتیاطیات أخرى (إیضاح 

١٧٫٥٨٠٫٧٧٨١٥٫٧٨٣٫٨٦١أرباح محتجزة 
٥٫٠٧١٤٫٠١٩الحقوق غیر المسیطرة 

الخصومات والتعدیالت التنظیمیة   
)٧٫٣٩٠٫٢٩١()٧٫٣١٨٫٦٩٢(، صافيموجودات غیر ملموسة

) ٣٣٫٤٦٤()٩٠٫٧٤١() ٢١احتیاطي تحوط التدفقات النقدیة (إیضاح 
) ٢٦٫٨٦٩()٢٢٫٠١٣() ٢١أسھم خطة حوافز الموظفین، صافي (إیضاح 

العادلة من خالل الدخل احتیاطي إعادة تقییم استثمارات مصنفة بالقیمة 
٢٨٥٫٨١٣٣٩٣٫٥٣٦) ٢١الشامل اآلخر (إیضاح 

٤٤٫٣٢٣٫٧٨٥٤٢٫٦١٨٫٢٧٧إجمالي رأس مال الشق األول لألسھم العادیة 
رأس مال الشق األول اإلضافي 

٦٫٠٠٠٫٠٠٠٦٫٠٠٠٫٠٠٠) ٢٢سندات رأس المال (إیضاح  
٦٫٠٠٠٫٠٠٠٦٫٠٠٠٫٠٠٠اإلضافي إجمالي رأس مال الشق األول 
٥٠٫٣٢٣٫٧٨٥٤٨٫٦١٨٫٢٧٧إجمالي رأس مال الشق األول 

رأس مال الشق الثاني 
٣٫٧١٤٫٣٦٩٣٫٤٢٩٫٧٨٨مخصص عام مؤھل

٤١٣٫٤٣٩٧١٩٫٦١٤) ١٨سندات ثانویة (إیضاح 
٤٫١٢٧٫٨٠٨٤٫١٤٩٫٤٠٢إجمالي رأس مال الشق الثاني 

٥٤٫٤٥١٫٥٩٣٥٢٫٧٦٧٫٦٧٩إجمالي رأس المال التنظیمي 

الموجودات المرّجحة للمخاطر 
٢٩٧٫١٤٩٫٥١١٢٧٤٫٣٨٣٫٠٠٣مخاطر االئتمان 
١٥٫٣٢٦٫٩٥٦٨٫٨٢٢٫٠٠١مخاطر السوق

٢٢٫٥٤٢٫٨٥٦٢٣٫٢١٩٫٠٧٢مخاطر تشغیلیة 
٣٣٥٫٠١٩٫٣٢٣٣٠٦٫٤٢٤٫٠٧٦الموجودات المرّجحة للمخاطر إجمالي 

٪ ١٣٫٩١٪ ١٣٫٢٣نسبة رأس مال الشق األول لألسھم العادیة 
٪ ١٫٩٦٪١٫٧٩نسبة رأس مال الشق األول اإلضافي

٪ ١٥٫٨٧٪ ١٥٫٠٢نسبة الشق األول 
٪ ١٫٣٥٪١٫٢٣نسبة الشق الثاني 
٪ ١٧٫٢٢٪ ١٦٫٢٥المال نسبة كفایة رأس 
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) تتمة نسبة كفایة رأس المال (٣٣

\ CBUAE \ BSD \ Nأصدر مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي اإلشعار رقم ٢٠٢٠ \ ،  ٢٠٢٠مارس١٨بتاریخ ١٤٧٩
في دولة اإلمارات  ١٩یھدف اإلشعار إلى احتواء تداعیات وباء كوفید  .  والذي یقدم من خاللھ إرشادات لخطة الدعم االقتصادي الموجھة

CBUAE / BSDشعار  اإلنشر مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي تحدیثاً على معاییر كفایة رأس المال عبر .  العربیة المتحدة
/N / للتنفیذ  متتابعة مع جداول زمنیة  معاییر كفایة رأس المال السابقةكافة، والذي حل محل  ٢٠٢٠نوفمبر١٢بتاریخ٤٩٨٠/٢٠٢٠

١٥اعتبارًا من  خطة الدعم االقتصادي الموجھة  تسري فاعلیة إرشادات.١٩حتى ال یثقل كاھل البنوك بشكل مفرط أثناء جائحة كوفید  
دعم االقتصادي الموجھة:خطة الُیسمح للبنوك باإلعفاءات التالیة بموجب . ٢٠٢١دیسمبر ٣١حتى ٢٠٢٠مارس

٪ ویمكن للبنوك المحلیة ذات األھمیة ٦٠یمكن للبنوك االستفادة من رأس المال الوقائي اإلضافي الخاص بھا بحد أقصى یبلغ◄
. دون تبعات إشرافیةمن رأس المال الوقائي٪١٠٠النظامیة استخدام ما یصل إلى  

للمعیار  المركزي بتطبیق التقییم االحترازيیسمح مصرف اإلمارات العربیة المتحدة  ◄ على مخصصات الخسائر المتوقعة وفقاً 
یھدف التقییم االحترازي إلى تقلیل تأثیر مخصصات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة . ٩الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

.١٩أزمة كوفید على رأس المال التنظیمي في ضوء التقلبات المتوقعة بسبب٩رقم

معامالت مع األطراف ذات العالقة ٣٤

تبرم المجموعة تعامالت مع الشركة األم وشركاتھا ذات العالقة، والشركات الزمیلة، والصنادیق المدارة، وأعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة 
والش للبنك  النھائي  المسیطر  (الطرف  أبوظبي  وحكومة  العالقة،  ذات  ومنشآتھم  االعتیادیة  العلیا  أعمالھا  سیاق  ضمن  لھ)  التابعة  ركات 

بالمعدالت التجاریة للفوائد والعموالت.

ُیقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األفراد الذین یتمتعون بالصالحیة والمسؤولیة عن تخطیط أنشطة المجموعة وتوجیھھا والرقابة علیھا،  
المباشرین.وھم أعضاء مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي ومرؤوسیھ

تم استبعاد المعامالت المبرمة بین البنك وشركاتھ التابعة عند التوحید ولم یتم اإلفصاح عنھا في ھذا اإلیضاح. 

الشركة األم والطرف الُمسیطر النھائي 
شركتھا الفرعیة المملوكة بالكامل ٪ من رأس مال البنك الصادر والمدفوع بالكامل من خالل  ٦٠٫٢٠تمتلك شركة مبادلة لالستثمار ما نسبتھ  

٪ في شركة مبادلة ١٠٠). تمتلك حكومة أبوظبي ما نسبتھ  ٢٠ذ.م.م (إیضاح  ملكیة فردیة–لالستثمار ثشركة ون ھاندرید اند فورتین
لالستثمار وبالتالي فإن الطرف المسیطر النھائي ھو حكومة أبوظبي.

حول البیانات ٣٧، یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  ةلالطالع على تفاصیل أرصدة األطراف ذات العالق
سبتمبر ٣٠المنتھیة في أشھرتسعةاللفترة بالنسبة لمعامالت األطراف ذات العالقة . ٢٠٢٠دیسمبر ٣١المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

. ٢٠٢٠سبتمبر٣٠حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للفترة المنتھیة في  ٣٢، یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم  ٢٠٢٠
متشابھة في ٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتھیة في  أشھرتسعةاللفترة  والمعامالت  ٢٠٢١سبتمبر٣٠إن أرصدة األطراف ذات العالقة كما في  

طبیعتھا وحجمھا. 
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) تتمة معامالت مع األطراف ذات العالقة (٣٤

) تتمةالشركة األم والطرف الُمسیطر النھائي (

إن أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة للمجموعة التي تم إدراجھا في بیان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر وبیان الدخل  
المرحلي الموحد المختصر، ھي كما یلي: 

ر  الطرف المسیط
النھائي وأطرافھ  

ذات العالقة 

أعضاء مجلس  
اإلدارة وأطرافھم 

ذات العالقة 

موظفي اإلدارة  
العلیا وأطرافھم ذات  

العالقة 
الشركات الزمیلة 
اإلجمالي والصنادیق المدارة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

)غیر مدققة(٢٠٢١سبتمبر٣٠األرصدة كما في 
٥٥٫٨٨٥---٥٥٫٨٨٥ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 

٥٧٥٫٥٢٨---٥٧٥٫٥٢٨موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
١٫٣٤٥٫٥٨٢--١٫١٦٦٫١٠٨١٧٩٫٤٧٤موجودات – أدوات مالیة مشتقة  

١٩٤٫٧٥٠٢٥٫٤٧٧٫٢٤٠--٢٥٫٢٨٢٫٤٩٠استثمارات في أوراق مالیة 
٤٣٫٥٦٣٫٧٦١٤٫٥٦٢٫٢٤١٣٠٫٠٤٢١٦١٫٤٤٤٤٨٫٣١٧٫٤٨٨قروض وسلفیات إلى العمالء 

٣٨٢٫٩٢٤٤٫٠٦٧٣٦٦٫٧٨٨٣٩٣٫٨١٥موجودات أخرى 
٨٤٨٫٢٩٧--٨٤١٫٦٧٨٦٫٦١٩مطلوبات – أدوات مالیة مشتقة  

٩١٫٩٣٣٫٩٤١٣٧٨٫٢٢٤٦٠٫٧٤٩٥٨٫٣٨٩٩٢٫٤٣١٫٣٠٣ودائع من العمالء 
١٣٢٫٢٢١٢٦١٥٫٥٠٠٣٫٦٢٤١٥١٫٣٧١مطلوبات أخرى 

٦٫٠٠٠٫٠٠٠---٦٫٠٠٠٫٠٠٠سندات رأس المال 
١١٫١٣٣٫٠٩٨١١٫٣٧٩٢٫٨٤١٤٫٢٨٥١١٫١٥١٫٦٠٣التزامات ومطلوبات طارئة

٢٠٢١سبتمبر ٣٠المعامالت لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
) غیر مدققة(

٩٧٧٫٥٨٥٧٤٫٩٥٦٦٠٠١٦٫٨٨٨١٫٠٧٠٫٠٢٩إیرادات فوائد، إیرادات التمویل اإلسالمي، رسوم وإیرادات أخرى 
٢١٥٫٤٣٤-٢١٤٫٩٨١٤١٣٤٠مصاریف فوائد وتوزیعات أرباح إسالمیة 

٥٩٥٫١١٩--٢٧٧٫٨٩٤٣١٧٫٢٢٥صافي الخسارة من التعامل بالمشتقات 
٢١٫٩٨٣---٢١٫٩٨٣رسوم االنخفاض في القیمة  

٦٫٩٨٥٦٫٩٨٥---الحصة من أرباح شركات زمیلة 
١٧٣٫٦٩٨---١٧٣٫٦٩٨قسائم مدفوعة على سندات رأس المال 

الرئیسیین وأتعاب ومصاریف مجلس اإلدارة خالل الفترة كما یلي: كانت تعویضات موظفي اإلدارة 

سبتمبر  ٣٠كما في 
٢٠٢١

غیر مدققة 
ألف درھم

١٩٫٨٣٩مكافآت قصیرة األجل  
١٫٧٦٣مكافآت نھایة الخدمة 

١٩٫٨٧٥مكافآت األجور المتغیرة  
٤١٫٤٧٧إجمالي التعویضات 

١١٫٥٧٠أتعاب ومصاریف مجلس اإلدارة  

بمبلغ بما في ذلك مدفوعات على أساس األسھمباإلضافة إلى ما سبق، تم منح موظفي اإلدارة الرئیسیین تعویضات مؤجلة طویلة األجل
ألف درھم.١٧٫١٢٥



ار  ي ال ة عامة -ب أب اه ة م ش
ة  ال مات ال عل ل ال احات ح ةإ ة ال ح ة ال حل ال

ة  عةلف ة في أشهال ه ٢٠٢١س ٣٠ال

٥٤

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة ٣٥

المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة قیاسات القیمة العادلة المدرجة في 
یف  یتم تصنیف قیاسات القیمة العادلة إلى مستویات مختلفة ضمن تسلسل القیمة العادلة بناًء على مدخالت أسالیب التقییم المستخدمة. تم تعر

المستویات المختلفة كما یلي:   

المستوى األول  –األسعار المدرجة في السوق  
بالرجوع إلى   ھذه األدوات  نشطة. یتم تقییم  سوق  قابلة للمالحظة في  كانت قیمھا  یتم تصنیف األدوات المالیة ضمن المستوى األول إذا 

األسعار المدرجة بشكٍل مباشر وتمثل األسعار المدرجة غیر المعدلة للموجودات أو المطلوبات المماثلة في األسواق النشطة التي تتوفر فیھا 
ھذه األسعار معامالت فعلیة ومنتظمة الظھور في السوق.   

المستوى الثاني  –أسالیب التقییم باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة 
حظة في سوق نشطة. یتضمن تم تقییم األدوات المالیة المصنفة ضمن المستوى الثاني باستخدام النماذج التي تكون مدخالتھا قابلة للمال

سعیر القیاسیة التقییم القائم على المدخالت القابلة للمالحظة أدوات مالیة مثل عقود التبادل والعقود اآلجلة التي یتم تقییمھا باستخدام أسالیب الت
بأسالیب التسعیر القیاسیة. في السوق والخیارات المتداولة بشكل شائع في األسواق التي یمكن فیھا مالحظة كافة المدخالت الخاصة 

تتضمن ھذه الفئة أدوات مالیة مشتقة مثل بعض المشتقات المتداولة خارج السوق ومشتقات السلع وعقود الصرف األجنبي الفوریة واآلجلة  
وبعض االستثمارات في األوراق المالیة والقروض. 

وعملیات إعادة الشراء المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر باستخدام  یتم تحدید القیمة العادلة لعملیات إعادة الشراء العكسي  
طرق التدفقات النقدیة المخصومة. یتم اشتقاق معدالت الخصم من منحنیات إعادة الشراء التي یمكن مالحظتھا والمخصصة لنوع الضمان  

المستخدم بموجب اتفاقیة إعادة الشراء. 

لأل تقییم  إجراء  مدة  یتم  خالل  للتطبیق  القابل  العائد  منحنى  باستخدام  المخصومة  التدفقات النقدیة  طریقة  خالل  من  المشتقة  المالیة  دوات 
التقییم   ونماذج  سكولز  نموذج بالك  نماذج تسعیر الخیارات القیاسیة مثل  وباستخدام  خیارات  تتضمن  ال  للمشتقات التي  بالنسبة  األدوات 

تي تتضمن خیارات.  األخرى بالنسبة للمشتقات ال

المستوى الثالث –أسالیب التقییم باستخدام المدخالت الھامة غیر القابلة للمالحظة  
قابلة   بیانات  إلى  تستند  ال  ھامة  تقییمھا مدخالتٍ  تضّمن  إذا  الثالث  المستوى  ضمن  العقاریة  واالستثمارات  المالیة  األدوات  تصنیف  یتم 

قاب  لة للمالحظة). تعتبر المدخالت قابلة للمالحظة إذا كان من الممكن مالحظتھا مباشرًة من خالل  للمالحظة في السوق (مدخالت غیر 
المعامالت التي تتم في سوق نشطة.  

حظات  یتم تحدید مستویات المدخالت غیر القابلة للمالحظة بشكٍل عام استنادًا إلى المدخالت القابلة للمالحظة التي لھا نفس الطبیعة أو المال 
ریخیة أو األسالیب التحلیلیة األخرى.   التا

تتضمن األدوات المالیة ضمن ھذه الفئة بشكل رئیسي أدوات حقوق الملكیة الخاصة والصنادیق. یتم تعدیل القیم الدفتریة لھذه االستثمارات 
كما یلي: 

باستخدام أحدث صافي قیمة دفتریة متاحة؛ و–أدوات حقوق الملكیة الخاصة أ)
بناًء على صافي قیمة الموجودات المحددة من قبل مدیر الصندوق.–دیق الصنا ب) 

توفرھا. تأخذ المجموعة في االعتبار أسعار السوق ذات   مالحظتھا عند  ھذا التسلسل الھرمي استخدام بیانات السوق التي یمكن  یتطلب 
الصلة والقابلة للمالحظة عند تنفیذ عملیات التقییم كلما أمكن. 

فیما یتعلق بمنھجیة التقییم المستخدمة لالستثمارات العقاریة.١٢وع إلى اإلیضاح رقم یرجى الرج 
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) تتمةالتسلسل الھرمي للقیمة العادلة (٣٥

المعلومات   في  المالیة المدرجة  والمطلوبات  للموجودات  الدفتریة  أن القیم  في الجدول التالي، تعتبر اإلدارة  ھو مبین  ما  المالیة  باستثناء 
المرحلیة الموحدة المختصرة ال تختلف جوھریاً عن قیمھا العادلة.

المستوى الثالثالمستوى الثاني المستوى األول 

األسعار المدرجة في  
السوق 

المدخالت القابلة  
للمالحظة

المدخالت الھامة 
غیر القابلة 
للمالحظة

إجمالي القیمة 
القیمة الدفتریة  العادلة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمإیضاحات 

)غیر مدققة(٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في 
موجودات بالقیمة العادلة

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح  
١٫٣١٨٫٤٦١١٫٣١٨٫٤٦١-٧٥٧٥٫٥٢٧٧٤٢٫٩٣٤أو الخسائر

٧٫٦٤٢٫١٤٦٧٫٦٤٢٫١٤٦-٨٨٢٤٧٫٦٤١٫٣٢٢أدوات مالیة مشتقة 
٩استثمارات في أوراق مالیة 

٦٤٫٩٧٩٫٤٤٦٤٫٣١٧٫٨٨١١٧٧٫٢٨٦٦٩٫٤٧٤٫٦١٣٦٩٫٤٧٤٫٦١٣بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -
٢٥٫٦٩٤٫٩٧٤٢٦٫٠٠٧٫٤٥٦--٢٥٫٦٩٤٫٩٧٤بالتكلفة المطفأة -

١٫٦٦٨٫١٧٩١٫٦٦٨٫١٧٩١٫٦٦٨٫١٧٩--١٢استثمارات عقاریة 
٩١٫٢٥٠٫٧٧١١٢٫٧٠٢٫١٣٧١٫٨٤٥٫٤٦٥١٠٥٫٧٩٨٫٣٧٣١٠٦٫١١٠٫٨٥٥اإلجمالي 

مطلوبات بالقیمة العادلة
مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  

٤٥٫١٤٠٤٥٫١٤٠-٤٥٫١٤٠-١٥الخسائر 
٧٫٦٣٤٫٤١١٧٫٦٣٤٫٤١١-٨٦١١٧٫٦٣٣٫٨٠٠مالیة مشتقة أدوات 

مطلوبات بالتكلفة المطفأة 
٧٫٠٧٥٫٠٤١٧٫٠٧١٫٥٧٦-٧٫٠٧٥٫٠٤١-١٧أوراق تجاریة بالیورو 

٧٣٫٦٣٢٫٧٦٩٧٥٫٥٧١٫١٢٤-١٨١٧٫٣٣٣٫٢٧٢٥٦٫٢٩٩٫٤٩٧قروض 
٨٨٫٣٨٧٫٣٦١٩٠٫٣٢٢٫٢٥١-١٧٫٣٣٣٫٨٨٣٧١٫٠٥٣٫٤٧٨اإلجمالي 
)مدققة(٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

موجودات بالقیمة العادلة
١١٫١٤٦٫٣٩٦١١٫١٤٦٫٣٩٦-١١٫١٤٦٫٣٩٦-٨أدوات مالیة مشتقة 

٩استثمارات في أوراق مالیة 
٦٣٫٩٣٠٫٤٨٨٢٫٤١٥٫٦٨٧٢٠٥٫٩٨١٦٦٫٥٥٢٫١٥٦٦٦٫٥٥٢٫١٥٦بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -
٢٢٫٠٢٧٫٤٩٣٢١٫٦٥٣٫٨٢٨--٢٢٫٠٢٧٫٤٩٣بالتكلفة المطفأة  -

١٫٦٤٣٫٩٥٦١٫٦٤٣٫٩٥٦١٫٦٤٣٫٩٥٦--١٢استثمارات عقاریة 
٨٥٫٩٥٧٫٩٨١١٣٫٥٦٢٫٠٨٣١٫٨٤٩٫٩٣٧١٠١٫٣٧٠٫٠٠١١٠٠٫٩٩٦٫٣٣٦اإلجمالي 

مطلوبات بالقیمة العادلة
١٠٫٨٥٥٫٠٤٨١٠٫٨٥٥٫٠٤٨-١٠٫٨٥٥٫٠٤٨-٨أدوات مالیة مشتقة 

مطلوبات بالتكلفة المطفأة 
٤٫٧٥٧٫١٨٦٤٫٧٥٣٫٥٩٣-٤٫٧٥٧٫١٨٦-١٧أوراق تجاریة بالیورو 

٦٦٫١٥٦٫٧٥١٦٥٫٣٩٦٫٠٤٤-١٨١٨٫٨٢٥٫٧٧٣٤٧٫٣٣٠٫٩٧٨قروض 
٨١٫٧٦٨٫٩٨٥٨١٫٠٠٤٫٦٨٥-١٨٫٨٢٥٫٧٧٣٦٢٫٩٤٣٫٢١٢اإلجمالي 

یتم تصنیف المشتقات المتداولة في السوق الموازیة للمجموعة في سجالت التداول ضمن المستوى الثاني حیث یتم تقییمھا باستخدام مدخالت 
یمكن مالحظتھا في السوق.  



ار  ي ال ة عامة -ب أب اه ة م ش
ة  ال مات ال عل ل ال احات ح ةإ ة ال ح ة ال حل ال

ة  عةلف ة في أشهال ه ٢٠٢١س ٣٠ال

٥٦

) تتمةالتسلسل الھرمي للقیمة العادلة (٣٥

لالستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المدرجة ضمن فیما یلي التسویة التي تظھر الحركة في القیم العادلة  
المستوى الثالث: 

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھم ألف درھم

٢٠٥٫٩٨١٢٢٢٫٩٢٧الرصید االفتتاحي 
-١٩٫١٦٥إضافات خالل الفترة / السنة 

)٢٫٨٥٧()٦٫٩٠٧(استبعادات بما في ذلك المبالغ المستردة من رأس المال خالل الفترة / السنة
) ١٤٫٠٨٩()٤٠٫٩٥٣(تعدیل من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة / السنة

١٧٧٫٢٨٦٢٠٥٫٩٨١الرصید الختامي 

ألف درھم) من  ١خسارة بقیمة  –٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتھیة في  أشھرتسعةاللفترة  ألف درھم (٤٫٠١٢بقیمة  تحقیق صافي أرباحتم  
استبعاد استثمارات حقوق ملكیة مدرجة ضمن المستوى الثالث والمصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وتم تحویلھا إلى  

األرباح المحتجزة. 

دعاوى قضائیة ٣٦

في إجراءات ودعاوى قانونیة مختلفة ناشئة ضمن سیاق أعمالھا االعتیادیة. وحیث أنھ ال یمكن التنبؤ بنتائج ھذه   تعتبر المجموعة طرفاً 
الدعاوى على وجھ التأكید، ال تعتقد إدارة المجموعة بأنھ سیكون لھذه الدعاوى أي تأثیر سلبي جوھري على المعلومات المالیة المرحلیة  

المختصرة للمجموعة إذا لم یتم الفصل فیھا لصالح المجموعة.  الموحدة 
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