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   عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 

 

 اإلدارة مجلستقرير 
 2020ديسمبر   31المنتهية في  السنة

 
 

شركة مساهمة عامة )"المصرف"( والشركات  -اإلسالمي  مجلس اإلدارة تقديم تقريره مع البيانات المالية الموحدة لمصرف أبوظبي يسر
 . 2020ديسمبر  31المجموعة"( للسنة المنتهية في ب"يشار إليها معًا التابعة له )

 
 المكتب وتسجيل التأسيس
القوانين   اتومتطلبمصرف في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة كشركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة طبقا ألحكام التأسس 

 . 1997لسنة  9للمرسوم األميري رقم  ووفقاً  للتطبيق  القابلةفي دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 

 األساسي النشاط
تحددها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف ووفقًا  كماإن أعمال المصرف تتم وفقًا لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، التي تحرم الربا، 

 لعقود تأسيس الشركات التابعة للمجموعة. 
 

 الموحدة المالية البيانات إعداد أساس
رقابة  الفتوى و الالشريعة اإلسالمية كما تقررها هيئة  ومبادئتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية، وأحكام 

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة. القوانينللمجموعة ومتطلبات  الشرعية
 

 مالية مالحظات
.  %38,3يبلغ    بانخفاضدرهم(    مليون   2,601,1:  2019)  درهم  مليون   1,604,0  يبلغرقمًا قياسيًا    2020صافي أرباح المجموعة لعام    سجل
 :يلي كما هي  السنة  لكامل المالية  النتائج أبرز

 
 درهم مليون  5,358,2كان  2020إيرادات المجموعة )مجموع صافي الدخل التشغيلي ناقص الموزع للمودعين( لعام  صافي •

 . %9,4 بانخفاضدرهم(  مليون  5,915,2:  2019)
  3,262,2: 2019) درهم مليون  2,908,2 إلى ليصل %10,9بنسبة  انخفض 2020التشغيلي للمجموعة )"هامش"( لعام  الربح •

 (.درهم مليون 

 (. درهم مليون  658,1: 2019) درهم مليون  1,314,1بلغ   2020لعام   في القيمة االنخفاض مخصصات مجموع •

 .  %38,3 بانخفاضدرهم(    مليون  2,601,1: 2019)  درهم مليون  1,604,0بلغ   2020الربح للمجموعة لعام  صافي •

 . 2019في عام  درهم 0,632مقارنًة بـ  درهم 0,364إلى   إنخفضتربحية السهم للمجموعة  إن •
 (.درهم مليار 126,0: 2019) درهم مليار  127,8بلغ  2020ديسمبر  31الموجودات كما في  مجموع •

:  2019)  درهم  مليار  83,4بلغ    2020ديسمبر    31تمويالت المتعاملين )مرابحة، إجارة، وتمويالت إسالمية أخرى( كما في    صافي •
 (. درهم مليار 81,1

 (.درهم  مليار 101,4: 2019) درهم مليار 101,3بلغت ودائع المتعاملين  ، 2020ديسمبر  31في  كما •
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 شركة مساهمة عامة  –إلى السادة مساهمي مصرف أبوظبي اإلسالمي 

 
 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 

 الرأي
والتي تتكون من  شركة مساهمة عامة )"المصرف"(،  –اإلسالمي  لمصرف أبوظبيقمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة 

، وبيان الدخل الموحد، بيان الدخل الشامل الموحد، بيان التغيرات في 2020ديسمبر  31بيان المركز المالي الموحد كما في 
واإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة  حقوق المساهمين الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ، 

 التي تشمل ملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى. 
 

  للمصرف في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد 
وأدائه المالي الموحد وتدفقاته النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية   2020ديسمبر  31كما في 

 للتقارير المالية. 

 ساس الرأي أ
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات 

وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين  المصرف حول تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا. كما أننا مستقلون عن 
ك للمحاسبين المهنيين إلى جانب متطلبات السلوك األخالقي األخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة المتعلقة قواعد السلو 

. هذا، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك  للمصرفبتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة 
مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. ونعتقد بأن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا للمحاسبين المهنيين الصادرة عن 

 عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.

 أمور التدقيق الرئيسية
الحالية. وتم تناول  إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني، هي األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للفترة

 هذه االمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نبدي رأيا منفصال حول هذه األمور.
 

التقدير غير المؤكد فيما يتعلق بمخصص انخفاض  -بالتكلفة المطفأة  المقيسة  التمويليةانخفاض قيمة الموجودات 
 المقيسة بالتكلفة المطفأة التمويليةالقيمة للموجودات 

 مجاالت التركيز
بالتكلفة المطفأة من اإلدارة إصدار    المقيسة  التمويليةلتحديد مخصصات انخفاض القيمة للموجودات    المصرف  تقويميتطلب  

ركزت عملية التدقيق على هذا األمر نظرًا ألهمية وتعقيد . أحكام هامة بشأن تحديد وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
،  2020ديسمبر  31كما في . األحكام المطبقة واالفتراضات والتقديرات المستخدمة في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة

مقابل ذلك تم تسجيل مخصص لالنخفاض  مليار درهم،  87,3 المقيسة بالتكلفة المطفأة التمويليةلغ إجمالي الموجودات ب
  3  إيضاح،  للموجودات التمويليةالبيانات المالية الموحدة    حول  18و    17مليار درهم، راجع اإليضاحين    4  بمبلغفي القيمة  

لإلفصاح عن مخاطر   42واإليضاح اإلدارة  إستخدمتهاتقديرات الهامة التي لألحكام وال 3/4 إيضاح، للسياسة المحاسبية
 االئتمان.

 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 )يتبع(  شركة مساهمة عامة –مصرف أبوظبي اإلسالمي إلى السادة مساهمي 

 

 )يتبع( أمور التدقيق الرئيسية
التقدير غير المؤكد فيما يتعلق بمخصص انخفاض  -بالتكلفة المطفأة  المقيسة  التمويليةانخفاض قيمة الموجودات 

 )يتبع( المقيسة بالتكلفة المطفأة التمويليةالقيمة للموجودات 

 )يتبع( مجاالت التركيز

رق بين القيمة الحالية للفب. يتم قياسها يةخسائر االئتمانلالخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح للقيمة الحالية ل إن 
سيناريوهات   إستنادًا إلىالتدفقات النقدية المستحقة للمصرف بموجب العقد والتدفقات النقدية التي يتوقع المصرف استالمها 

الخسائر  إلحتسابات، مخصومة بمعدل الربح الفعلي لألصل. يستخدم المصرف نماذج إحصائية المستقبلية قتصاداال
التعثر، الخسارة الناتجة عن التعثر هي احتمالية  اإلحتساباتيسية المستخدمة في هذه االئتمانية المتوقعة والمتغيرات الرئ

 البيانات المالية الموحدة.  حول 2/ 42إيضاح  في  تحديدهاتم  والتي، والتعرض عند التعثر
 

في   الهامةبالتكلفة المطفأة بشكل فردي للزيادة  المقيسة لغير األفراد التمويلية الموجوداتمن محفظة  الهامالجزء  تقويميتم 
جميع  تتمكن من الحصول علىأن اإلدارة ال يتمثل في مخاطر االئتمان وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. هناك خطر 

 تقويم  عند، أو في مخاطر االئتمان الهامةلزيادة ا تقويم عند المستقبليةالمعلومات النوعية والكمية المعقولة والقابلة للدعم 
وفًقا لسياسات  غير اآلليةاإلدارة في المراحل من  هناك تحييزقد يكون كذلك االئتمان.  مخاطر إنخفاض قيمةمعايير 

سابًقا، بشكل  المطبقةالعملية  والخطوات التقديرات ،االفتراضات ،األحكام عدم تطبيقأيًضا من خطر المصرف. هناك 
 اإلدارة. التعديالت التي قامت بهاحركات غير مبررة في تالحالي أو أن هناك أي طوال فترة إعداد التقرير  مستمر

 
من   2والمرحلة  1مرحلة الالمصنفة ك األفرادوغير  األفرادالخسائر االئتمانية المتوقعة لتعرضات مبالغ قياس  تصنيفيتم 
التعثر، الخسارة الناتجة عن  لية  احتماماذج )المحدود، ومع ذلك، من المهم أن تكون ن  غير اآلليالنماذج ذات التدخل    خالل

 لعملية التحقق. وتخضعطوال فترة التقرير سارية المفعول وتعديالت االقتصاد الكلي( التعثر والتعرض عند التعثر 
 
المركزي  والمصرف  ةالحكوم دي المتخذة من قبلابرامج الدعم والتحفير االقتصنتائج و  19 -جائحة كوفيدير أثت إدراجتم 

األخذ  بتحديث توقعاته لالقتصاد الكلي، من خالل  المصرف مالمتوقعة. قا لخسائر االئتمانيةاقياس ب عند قيام المصرف
 .19-وباء "كوفيد تأثير باإلعتبار

 

 منهجنا في التدقيق
 

تقدير لتحديد  الالتمويل وعملية إدارة مخاطر االئتمان وعملية  إجراءات عملية نشأة تفصيلي حوللقد حصلنا على فهم 
تنفيذ وفعالية تشغيل وال ،تصميمال ، وقمنا باختبارالمقيسة بالتكلفة المطفأة التمويلية للموجوداتمخصصات انخفاض القيمة 

 الضوابط ذات الصلة ضمن هذه العمليات، والتي شملت اختبار:
 

إلنخفاض قيمة الموجودات  االعتراف في الوقت المناسب  حول آللي وغير اآللياالقائمة على النظام  الرقابة •
 ؛يةتمويلال

 إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة؛على نماذج   الرقابة •
 ات؛على تقديرات تقويم الضمان  الرقابة •
  الخسائر اإلئتمانية المتوقعةانخفاض القيمة ونماذج    بمخصصاتالمتعلقة    اإلعتمادالضوابط على الحوكمة وعملية   •

 المستمر من قبل اإلدارة. التقويمبما في ذلك 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 )يتبع(  شركة مساهمة عامة –مصرف أبوظبي اإلسالمي إلى السادة مساهمي 

 )يتبع( أمور التدقيق الرئيسية
 

التقدير غير المؤكد فيما يتعلق بمخصص انخفاض  -المقيسة بالتكلفة المطفأة  التمويليةانخفاض قيمة الموجودات 
 )يتبع( المقيسة بالتكلفة المطفأة التمويليةالقيمة للموجودات 

 )يتبع( منهجنا في التدقيق

 
  الداخليين بالخبراء اإلستعانةنماذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من خالل ب المتعلقة النظرية باإلطالع وتقويم صحةقمنا 
لنموذج الخسائر   الحسابية الدقة  قمنا باختبارلضمان امتثالها لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.  لدينا

المقيسة بالتكلفة المطفأة.  التمويلية موجوداتالعلى عينة من  اإلحتساباإلئتمانية المتوقعة من خالل إجراء عمليات إعادة 
 لقد تحققنا من اتساق مختلف المدخالت واالفتراضات التي تستخدمها اإلدارة لتحديد انخفاض القيمة.

 
 المصرفتحديد طريقة  وقمنا بمراجعةالتعرضات  لتلك، قمنا باختيار عينات فردية وقمنا بمراجعة تفصيلية مختارة عينةول

( وما إذا كان قد تم تحديد أحداث  3التصنيف االئتماني )المرحلة  وتقويم( 2)المرحلة  للزيادة الهامة في مخاطر اإلئتمان
 تقويماتاالفتراضات، مثل التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة،    قمنا بمراجعةمناسب.  الوقت  ال انخفاض القيمة ذات الصلة في  
 الموافقات،الضوابط على  بتقويممخصص انخفاض القيمة. قمنا  إحتسابعليها  يستندالتي الضمان وتقديرات االسترداد، و 

التي  و اللجان و اجتماعات اإلدارة الرئيسية  تقويم، بما في ذلك الحوكمةالدقة واكتمال مخصصات انخفاض القيمة وضوابط 
المقيسة بالتكلفة   التمويلية لموجوداتل مخصصات انخفاض القيمة  اإلعتماد والموافقة إلحتسابتشكل جزًءا من عملية 

 المطفأة.
 

الضوابط على عملية   بتقويمالمقيسة بالتكلفة المطفأة التي لم يتم اختبارها بشكل فردي، قمنا  التمويليةبالنسبة للموجودات 
 قمنا بمراجعةج. الضوابط على مخرجات النموذ قمنا باختبار. واعتماده، بما في ذلك مراقبة النموذج والتحقق منه جذو النم

االفتراضات الرئيسية   بتقويم. قمنا  ةالبيانات المصدر   معوتتبعنا عينة    اإلحتسابمنهجية    وقمنا بفحصاالفتراضات الرئيسية،  
 .المستقبليةوسيناريوهات االقتصاد الكلي  الزيادة الهامة في مخاطر اإلئتمانالمستخدمة لتحديد  الحدود والمعاييرمثل 
 

بيق تكنولوجيا المعلومات المستخدم في عملية انخفاض قيمة االئتمان والتحقق من سالمة البيانات المستخدمة قمنا باختبار تط
الضوابط المستندة إلى    بتقويمكمدخالت للنماذج بما في ذلك نقل البيانات بين أنظمة المصدر ونماذج انخفاض القيمة. قمنا  

 انخفاض القيمة.  صصاتمخاالعتراف وقياس  حول اآللي وغير اآللي النظام 
 

مدى معقولية هذه التعديالت. قمنا  تقويماإلدارة من أجل  والتعديالت التي قامت بهانموذج ما بعد التعديالت  بتقويمقمنا 
األخصائيين استخدام  من خاللانخفاض القيمة  إحتسابفي  المستخدمة المستقبليةمدى معقولية المعلومات  بتقويمأيًضا 
 .لدينا
 

 قمنا بإجراء، إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعةإدارة المجموعة في  المستخدمة من قبل المستقبليةالفتراضات ل بالنسبة
 االفتراضات باستخدام المعلومات المتاحة للجمهور. بالتثبيت منمناقشات مع اإلدارة وقمنا 

 
المصرف لمعرفة ما إذا كانت نتائج نماذج انخفاض القيمة  قبلتم تصميمه وتنفيذه من المنهجية واإلطار الذي  بتقويمقمنا 

 المرحلة تبدو معقولة وتعكس توقعات المصرف للظروف االقتصادية المستقبلية في تاريخ التقرير. وتصنيفات
 

ويم  على الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل تق 19 - كوفيد لقياس تأثير  المصرف الذي يستخدمه  النهج بتقويمقمنا 
وسيناريوهات االقتصاد الكلي   بين المراحلعمليات الترحيل  كافة واعتماد تقوم بمراجعةالضوابط على عملية الحوكمة التي 

. قمنا أيًضا باختبار التأثير على تسهيالت التمويل الفردية من خالل مراجعات االئتمان التفصيلية المشار الترجيحية  واألوزان
 إليها أعاله.

 
 لتقارير المالية. ل معايير الدولية الاإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة لتحديد أنها متوافقة مع   مبتقويقمنا 
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 )يتبع( أمور التدقيق الرئيسية
 التغييرات في أنظمة تكنولوجيا المعلوماتخطر الوصول غير المناسب أو 

 مجاالت التركيز

على بيئة تكنولوجيا المعلومات المعقدة الخاصة به من حيث موثوقية واستمرارية عملياته  أساسييعتمد المصرف بشكل 
  ؛ أعمال المصرف  على نطاقوعملية إعداد التقارير المالية بسبب الحجم الكبير والمتنوع للمعامالت التي تتم معالجتها يومًيا  

  هذا مخاطر اإلنترنت.يشمل و 
وبالتالي فإن منح حقوق الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو مراقبتها بطريقة غير فعالة يمثل خطرًا على دقة  

وجود ضوابط مناسبة لتكنولوجيا المعلومات لحماية البنية التحتية وهناك حاجة إلى المحاسبة المالية وإعداد التقارير. 
ات الخاصة بالمصرف، وضمان معالجة المعامالت بشكل صحيح والحد من  لتكنولوجيا المعلومات والبيانات والتطبيق

  . ذات العالقةاحتماالت االحتيال والخطأ نتيجة للتغيير في التطبيق أو البيانات 
خطر التالعب المقصود أو غير  أن يكون هناك إحتمال واسع النطاق الحقوق الوصول غير المصرح به أو إن من شأن 

 أمر   الجانبلذلك، اعتبرنا هذا  و على اكتمال ودقة البيانات المالية.    جوهري تي يمكن أن يكون لها تأثير  المقصود للبيانات ال
  تدقيق رئيسي.

 . 42لمزيد من المعلومات حول أمر التدقيق الرئيسي هذا، راجع إيضاح 
 

 منهجنا في التدقيق

تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي قمنا ل وغير اآللية  لية يعتمد نهج التدقيق الذي نتبعه إلى حد كبير على فعالية الضوابط اآل
بتحديث فهمنا لبيئة الرقابة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات بالمصرف وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المحددة وقواعد البيانات 

  .وكذلك بتدقيقناوأنظمة التشغيل ذات الصلة بعملية إعداد التقارير المالية 
بمشاركة أخصائيينا الداخليين قمنا  عملية إعداد التقارير المالية  ب  المتعلقةلوجيا المعلومات  بالنسبة للضوابط ذات الصلة بتكنو 
تصميمها وتنفيذها وفعاليتها  وتقويمدعم الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات بتحديد في مجال تكنولوجيا المعلومات، 

الضوابط الرئيسية خاصة في مجال  قمنا باختبار و  ةالمالي بالتقاريرالتشغيلية. قمنا بتحديث فهمنا للتطبيقات ذات الصلة 
حماية الوصول وسالمة واجهات النظام وربط هذه الضوابط بموثوقية واكتمال ودقة التقارير المالية بما في ذلك التقارير التي  

قمنا بها، على سبيل المثال  غطت إجراءات التدقيق التي لقد تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر المستخدمة في التقارير المالية. 
  : ةالمالي بالتقاريرال الحصر، المجاالت التالية ذات الصلة 

تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالتحكم اآللي والمعلومات التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر حول الضوابط العامة  •
 وعمليات الشبكة؛والتي تغطي أمان الوصول وتغييرات البرامج ومركز البيانات 

تغيير  يتمالضوابط المتعلقة بالوصول األولي الممنوح ألنظمة تكنولوجيا المعلومات للموظفين الجدد أو الموظفين الذين  •
 تمت الموافقة عليه من قبل أشخاص مفوضين؛وأنه قد  كان ذلك الوصول يخضع للفحص المناسب    حول ما إذا ،  مهامهم

المهام الموكلة صول الموظف أو الموظف السابق خالل فترة زمنية مناسبة بعد تغيير الضوابط المتعلقة بإزالة حقوق و  •
 أو مغادرة المصرف؛ إليهم

امتيازات دخول  الضوابط المتعلقة بمدى مالءمة حقوق الوصول إلى النظام الخاصة بالتراخيص الممنوحة أو اإلدارية ) •
 والمراجعة المنتظمة لها؛ حقوق لل المقيد تخصيصالتخضع إلجراءات  وأنها(  شاملة للنظام

 حماية كلمة المرور وإعدادات األمان فيما يتعلق بتعديل التطبيقات وقواعد البيانات وأنظمة التشغيل وفصل مستخدمي •
المسؤولين  عن الموظفين و  النظاموتكنولوجيا المعلومات وفصل الموظفين المسؤولين عن تطوير  التطبيقات عن دائرة

 النظام؛  تشغيل عن عمليات
عمليةة التعةديةل وقةدرتهم على تنفيةذ أي تعةديالت في اإلصةةةةةةةةةةةةةةدارات اإلنتةاجيةة  خاللمطوري البرنةامج ل الممنوحةةحقوق ال •

نا بتحليل الفصةةةل بين الواجبات على أنظمة التداول والسةةةداد الهامة من للتطبيقات وقواعد البيانات وأنظمة التشةةةغيل. قم
 فعااًل؛ و مكاتب اإلتصال مع المتعاملين ومكاتب الدعمما إذا كان الفصل بين  تقويمأجل 

 وفًقا للمعايير الدولية للتدقيق. القيود اليوميةإدخال حول لقد أجرينا اختبار  •
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 أخرى  معلومات
 وال  للمصةةةةةةرف السةةةةةةنوي  التقرير من األخرى  المعلومات تتكون . األخرى  المعلومات  عن المسةةةةةةؤولون   هم واإلدارة اإلدارة مجلس  إن

 مدقق تقرير تاريخ بعد لنا متاح السةنوي  التقرير يصةبح  أن نتوقع. حولها  الحسةابات مدقق وتقرير  الموحدة  المالية البيانات تتضةمن
  اسةةةةةةةةةةةتنتاج أو تأكيد  عن شةةةةةةةةةةةكل بأي نعبر وال  األخرى، المعلومات يتناول ال  الموحدة  المالية البيانات  حول رأينا  إن. الحسةةةةةةةةةةةابات

 .بشأنها
 نقوم ذلك سةةةةةةةةبيل  وفي األخرى، المعلومات  على االطالع  في الموحدة  المالية للبيانات تدقيقنا ألعمال بالنسةةةةةةةةبة مسةةةةةةةةؤوليتنا تتمثل
 عليها  حصةةةةةةةةةةلنا  التي المعلومات أو  الموحدة  المالية البيانات مع جوهرياً   متوافقة غير األخرى  المعلومات هذه كانت  إذا ما بتحديد
 .مادية أخطاءً  تتضمن أنها أخرى  بطريقة يتضح التي تلك أو التدقيق، بأعمال قيامنا أثناء
 المكلفين  إخطار علينا يتعين  فإنه  عليه، باالطالع قيامنا عند  للمصةرف،  السةنوي  التقرير  في مادية  أخطاء أي وجود اسةتنتجنا  إذا

 .بذلك بالحوكمة

  الموحدة المالية البيانات  اعداد في الحوكمة على والقائمين االدارة مسؤوليات
 وطبقاً  المالية للتقارير  الدولية للمعايير وفقاً   عادلة بصةةةةةةورة  وعرضةةةةةةها الموحدة  المالية البيانات هذه  إعداد  عن  مسةةةةةةؤولة اإلدارة  إن

 الداخلية  الرقابة نظام  وضةةع من وكذلك  ،2015  لسةةنة( 2)  رقم المتحدة العربية اإلمارات  لدولة االتحادي للقانون   السةةارية لألحكام
 كانت سةةةةةةةةواء جوهرية،  أخطاء من  خالية  عادلة بصةةةةةةةةورة الموحدة  المالية البيانات  اعداد من لتمكنها ضةةةةةةةةرورية اإلدارة تجدها  التي
 .خطأ أو احتيال عن ناشئة
 متى  واالفصةةاح مسةةتمرة كمنشةةأة االسةةتمرار على  المصةةرف قدرة تقويم  عن  مسةةؤولة اإلدارة  ان  الموحدة،  المالية البيانات  إعداد  عند
 أو  المصرف  تصفية اإلدارة تنوي   لم ما المحاسبي، االستمراريةةةةةةةةةةة مبةةةةةةةةدأ واعتماد باالستمراريةةةةةةة المتعلقة المسائل  عن مناسبًا، كان
 .بذلك القيام اال واقعي بديل لديها يوجد ال أو عملياته، وقف
 .للمصرف المالية التقارير إعداد مسار على االشراف عن مسؤولينالقائمين على الحوكمة  يعتبر

 الموحدة المالية البيانات تدقيق حول الحسابات مدقق مسؤوليات
 جوهرية، أخطاء من  عامة بصةةةةةةةةورة  خالية  الموحدة المالية البيانات كانت  إذا فيما معقول تأكيد  على  بالحصةةةةةةةةول تتمثل غايتنا  إن

 من  عال    مسةةةتوى  هو المعقول التأكيد  ان. رأينا يشةةةمل  الذي المدقق تقرير  وإصةةةدار خطأ،  عن  أو احتيال  عن ناشةةةئة كانت  سةةةواء
 حال في جوهري   خطأ أي دائًما تكشةةةةةةةةف سةةةةةةةةوف للتدقيق  الدولية للمعايير وفقا تّمت  التي التدقيق  عملية  أن يضةةةةةةةةمن وال التأكيد،
  تأثيرها المتوقع من كان  إذا فيما ُمجّمع أو فردي بشةةةةةكل  جوهرية وتعتبر الخطأ،  عن  أو االحتيال  عن االخطاء تنشةةةةةأ  وقد. وجوده
 .الموحدة المالية البيانات هذه على بناءً  المستخدمين من المتخذة االقتصادية القرارات على
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 )يتبع( الموحدة المالية البيانات تدقيق حول الحسابات مدقق مسؤوليات
  فترة طوال المهني الشةةةةةةةةةةةةةةةك على ونحةةاف  المهني التقةةدير نمةةارس فةةإننةةا الةةدوليةةة، التةةدقيق لمعةةايير وفقةةا التةةدقيق عمليةةة من كجزء
 :أيضا نقوم كما. التدقيق

 خطةأ، عن أو احتيةال عن نةاشةةةةةةةةةةةةةةئةة كةانةت سةةةةةةةةةةةةةةواء الموحةدة، المةاليةة البيةانةات في الجوهريةة االخطةاء مخةاطر وتقويم بتحةديةد •
 أسةةةةاسةةةةا توفر ومناسةةةةبة كافية تدقيق  أدلة  على  والحصةةةةول المخاطر تلك مع ينسةةةةجم بما  التدقيق بإجراءات  والقيام بالتصةةةةميم

 االحتيةال يشةةةةةةةةةةةةةةمةل حيةث الخطةأ، عن النةاتجةة تلةك تفوق  االحتيةال عن نةاتج جوهري  خطةأ اكتشةةةةةةةةةةةةةةاف  عةدم مخةاطر  ان. لرأينةا
 الداخلي. الرقابة نظام تجاوز أو التمثيل سوء المتعمد، الحذف التزوير، التواطؤ،

 
 ولكن  الظروف، حسةةةةب مناسةةةةبة تدقيق إجراءات تصةةةةميم  أجل من بالتدقيق  الصةةةةلة  ذات  الداخلي  الرقابة نظام  على باالطالع •

 .للمصرف الداخلية الرقابة فعالية حول رأي إبداء بغرض ليس
 

 .اإلدارة قبل من المعدة بها المتعلقة وااليضاحات المحاسبية التقديرات ومعقولية المتبعة المحاسبية السياسات مالءمة بتقويم •
 

 في عليها،  الحصةةةول تم  التي التدقيق  أدلة  على وبناءً   المحاسةةةبي، االسةةةتمرارية لمبدأ اإلدارة  اسةةةتخدام مالءمة  مدى باسةةةتنتاج •
 على  المصةرف قدرة  حول  جوهرية شةكوكا تثير قد  ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروف  أو بأحداث متعلقة  اليقين  عدم من  جوهرية  حالة وجود  حال

 اإليضةةاحات  إلى تقريرنا في االنتباه لفت علينا يتوجب اليقين، عدم من  جوهرية  حالة بوجود االسةةتنتاج حال  وفي. االسةةتمرار
. رأينا تعديل علينا يتوجب كافية غير اإليضةةةةاحات هذه كانت حال في أو، الموحدة،  المالية البيانات  في  الواردة  الصةةةةلة ذات
 أو  االحداث تؤدي  قد  ذلك، ومع. تقريرنا تاريخ حتى  عليها  الحصةةةةةةول تم  التي التدقيق  أدلة  على اسةةةةةةتنتاجاتنا في ونعتمد  هذا

 .االستمرارية مبدأ أساس على المصرف أعمال توقف إلى المستقبلية الظروف
 

  كانت  إذا وفيما اإليضةةاحات،  ذلك في بما فيها، المتضةةمنة والبيانات وهيكلها  الموحدة  المالية للبيانات  الشةةامل العرض بتقويم •
 .العادل العرض تحقق بطريقة العالقة ذات واالحداث العمليات تظهر الموحدة المالية البيانات

 
 إلبداء  المصةةةةرف أعمال  أنشةةةةطة أو المنشةةةة ت من  المالية بالمعلومات يتعلق فيما ومناسةةةةبة كافية تدقيق  أدلة  على  بالحصةةةةول •

 المجموعة صةةةةةةةعيد  على  التدقيق بأعمال  والقيام واإلشةةةةةةةراف  التوجيه  عن مسةةةةةةةؤولون  إننا.  الموحدة  المالية البيانات  حول الرأي
 .التدقيق حول رأينا عن المسؤولية كامل وتحملنا

 
 بما الهامة،  التدقيق ونتائج وتوقيت بنطاق  الحصةةةةةر ال المثال سةةةةةبيل  على يتعلق فيما  الحوكمة  على القائمين مع بالتواصةةةةةل نقوم
 .تدقيقنا خالل من لنا يتبين الداخلي الرقابة نظام في جوهري  خلل أي ذلك في
  معهم  والتواصةةةةةةةةةةةل باالسةةةةةةةةةةةتقاللية، المتعلقة المهني  السةةةةةةةةةةةلوك  لقواعد امتثالنا يظهر ببيان  الحوكمة  على القائمين باطالع نقوم كما

 الحماية  وإجراءات استقالليتنا  على معقواًل  تأثيًرا تؤثر  قد أنها االعتقاد يحتمل  التي  المسائل من  وغيرها  العالقات جميع  بخصوص
 .مناسباً  كان متى الصلة ذات
 كان  التي االمور هذه بتحديد نقوم  المصةةةةرف،  لدىالتابعة لمجلس اإلدارة  التدقيق  لجنة مع بشةةةةأنها  صةةةةلاالتو  تم  التي األمور من
 هةذه  عن بةاإلفصةةةةةةةةةةةةةةاح نقوم. رئيسةةةةةةةةةةةةةةيةة تةدقيق أمور تعةد  والتي الحةاليةة، للفترة الموحةدة المةاليةة البيةانةات تةدقيق  في األكبر األثر لهةا

  نةادرة حةاالت في نقرر عنةدمةا أو عنهةا، العلني االفصةةةةةةةةةةةةةةاح  دون  األنظمةة أو  القةانون  حةال إذا إال التةدقيق حول تقريرنةا  في االمور
 العامة المنفعة تفوق   قد سةةةةلبية  عواقب  عنه  اإلفصةةةةاح  على ترتب  حال  في تقريرنا  في معين امر  عن  اإلفصةةةةاح يتم ال  ان  للغاية،
 .منه المتحققة
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 األخرى  والتنظيمية القانونية المتطلبات حول تقرير
  ،2020 ديسمبر 31 في المنتهية  للسنة 2015 لسنة ( 2) رقم  المتحدة العربية اإلمارات لدولة االتحادي القانون  لمتطلبات وفقاً 
 :يلي بما نفيد
 
 تدقيقنا؛ ألغراض ضرورية رأيناها التي المعلومات كافة على حصلنا قد أننا •

 
 االتحادي للقانون   السةةةةةارية األحكام مع يتطابق بما الجوهرية جوانبها جميع من  للمصةةةةةرف، الموحدة  المالية البيانات  إعداد تم •

 ؛2015 لسنة( 2) رقم المتحدة العربية اإلمارات لدولة
 

 نظامية؛ محاسبية بدفاتر احتف  قد المصرف أن •
 

 للمصرف؛ الحسابية الدفاتر مع تتوافق اإلدارة مجلس بتقرير الواردة المالية المعلومات أن •
 

 السةنة  خالل تمت التي األسةهم  في اإلسةتثمار أو المشةتريات  للمصةرف الموحدة  المالية البيانات  حول  20  رقم اإليضةاح يظهر •
 ؛2020 ديسمبر 31 في المنتهية المالية

 
 الشةةةةةةةةةرو  مع  العالقة ذات األطراف مع المعامالت أهم  للمصةةةةةةةةةرف الموحدة  المالية البيانات  حول  40  رقم اإليضةةةةةةةةةاح يظهر •

  المصالح؛ تضارب إدارة ومبادئ المعامالت تلك إبرام بموجبها تم قد التي واألحكام
 

 المالية السةةةةةةةةةةةنة  خالل إرتكب  قد  المصةةةةةةةةةةةرف  أن نعتقد يجعلنا أمر أي إنتباهنا يلفت  لم لنا، توفرت التي للمعلومات طبقاً   أنه، •
( 2)  رقم المتحدة العربية اإلمارات  لدولة االتحادي  للقانون   السةةةةةةةةارية لألحكام مخالفات أي  2020 ديسةةةةةةةةمبر  31  في المنتهية
 و ؛2020 ديسمبر 31 في كما المالي مركزه أو أنشطته على جوهرياً  يؤثر قد مما المصرف تأسيس لعقد أو 2015 لسنة

 
 المالية  السةةةةةةنة  خالل تمت التي االجتماعية المسةةةةةةاهمات  للمصةةةةةةرف  الموحدة  المالية البيانات  حول  44 رقم  اإليضةةةةةةاح يظهر •

 .2020 ديسمبر 31 في المنتهية
 

 المعلومةات كةافةة على حصةةةةةةةةةةةةةةلنةا قةد بةأننةا نقر ،2018 لسةةةةةةةةةةةةةةنةة( 14)  رقم االتحةادي  القةانون  لمتطلبةات ووفقةاً  ذلةك،  إلى  إضةةةةةةةةةةةةةةافةة
 .التدقيق لغرض ضرورية اعتبرناها التي والتوضيحات

 
  ديلويت آند توش )الشرق األوسط(

  
  
  

  موقع من قبل:
  محمد خميس التح

  717رقم القيد 
  2021فبراير  14

 أبوظبي
 اإلمارات العربية المتحدة
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 بيان الدخل الموحد 
 2020ديسمبر  31المنتهية في  السنة
 
 

  2020 2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم إيضاحات 

    إيرادات التشغيل
 131,299 61,015  المضاربة والوكالة مع مؤسسات مالية  ،الدخل من المرابحة

 وتمويالت إسالميةالدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة 
 4,500,165 3,765,824 5 المتعاملينأخرى من    

 500,556 565,632  المطفأة   بالتكلفة المقيسةمن الصكوك  الدخل
 131,001 164,647 6 بالقيمة العادلة  مقيسةإيرادات من استثمارات 

 15,202 10,781 21 مشتركة ومشاريعالحصة من نتائج شركات زميلة 
 1,083,270 992,163 7 صافي ،إيرادات الرسوم والعموالت

 317,542 223,366  إيرادات صرف عمالت أجنبية
 40,212 50,325 8  عقاريةمن استثمارات  إيرادات

     9,175 26,770  إيرادات أخرى 
  5,860,523 6,728,422     
    

    المصاريف التشغيلية
 ( 1,529,670) (1,508,212) 9 تكاليف الموظفين

 ( 754,926) (619,846) 10 مصاريف عمومية وإدارية 
 ( 313,703) (267,190) 25و   22 االستهالك

 ( 54,752) (54,752) 26 الملموسة  غيرالموجودات  إطفاء
     ( 658,096) (1,314,112) 11 مخصص االنخفاض، صافي 

  (3,764,112) (3,311,147 )     
    

 3,417,275 2,096,411  الربح من التشغيل، قبل التوزيع للمودعين
    

     ( 813,211) (502,358) 12 الموزع للمودعين 
    

 2,604,064 1,594,053  والضريبة الزكاة قبل للسنة الربح
    

     ( 2,953) 9,908  والضريبة الزكاة
     2,601,111 1,603,961  والضريبة الزكاة بعد للسنة الربح

    
    : إلى العائد

 2,600,096 1,602,828  مساهمي المصرف
     1,015 1,133  المسيطرة غيرحقوق الملكية 

  1,603,961 2,601,111     
     0,632 0,364 13 األسهم العادية )درهم(  علىاألساسي والمخفض  الربح
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 بيان الدخل الشامل الموحد 
   2020ديسمبر  31المنتهية في  السنة

 

 
  2020 2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم ايضاحات  
    

 2,601,111 1,603,961  ربح السنة بعد الزكاة والضريبة 
    
    اآلخر   الشامل ( الربحالخسارة)
    

    الموحد  الدخل بيان ضمن تصنيفها إعادة يتم لن التي البنود
    

 االستثمارات في حقوق الملكية   تقويم من الربح /(الخسارة) صافي
 24,811 (12,148) 33 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   

 ( 4,900) (7,350) 40 عضاء مجلس اإلدارة  ألمكافآت مدفوعة 
    

 ضمن الحقاً  تصنيفها إعادة يتم أن الممكن من التي البنود
    بيان الدخل الموحد   
    

 استثمارات في صكوك مدرجة بالقيمة   تقويمالحركة في  صافي
 11,951 37,504 33 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   

 62,159 (53,232) 33 أجنبية عمليات تحويل فروقات الصرف الناتجة عن 
 ( 8,002) (16,990) 33 الخسارة من التحو  في العمليات األجنبية

     9,319 (2,336) 33 القيمة العادلة من التحو  للتدفقات النقدية (/ ربحخسارة)
     95,338 (54,552)  للسنة  اآلخر الشامل الدخل /(الخسارة)
    

 2,696,449 1,549,409  إجمالي الدخل الشامل للسنة 
    
    

    :إلى العائد
 2,695,434 1,548,276  مساهمي المصرف  
     1,015 1,133  المسيطرة  غيرحقوق الملكية   
  1,549,409 2,696,449 
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 بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد 
 2020ديسمبر  31المنتهية في  السنة

 
  للمصرف األول الشق وصكوك أسهم حملة إلى العائد  

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال  
 مخاطر احتياطي
 احتياطيات أخرى  أرباح محتجزة االئتمان

صكوك الشق 
 المجموع األول

 الملكيةحقوق 
 المسيطرة غير

حقوق  إجمالي
 المساهمين

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف ألف درهم درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف إيضاحات 
            

 17,736,685 10,761 17,725,924 4,754,375 ( 865,449)  5,183,466 400,000 1,980,827 2,640,705 3,632,000  2019 يناير 1الرصيد في 
 2,601,111 1,015 2,600,096 - - 2,600,096 - - - -  السنة ربح

 95,338 - 95,338 - 100,238 ( 4,900)  - - - -  اآلخر الشامل الدخل
 ( 196,250)  - ( 196,250)  - - ( 196,250)  - - - - 34 )اإلصدار الثاني(مدرجة  –أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 

 ( 107,479)  - ( 107,479)  - - ( 107,479)  - - - - 34 حكومة أبوظبي –الشق األول  صكوك علىمدفوعة  أرباح
  ( 994,988)  ( 675)  ( 994,313)  - - ( 994,313)  - - - - 32 مدفوعة أرباح توزيعات
 ( 31,000)  - ( 31,000)  - - ( 31,000)  - - - -  خيرية لجمعيات مدفوعة أرباح توزيعات
 - - - - 403,436 ( 403,436)  - - - - 33 عام - القيمة إنخفاض إحتياطي إلى تحويل
 - - - - - ( 269,206)  - 269,206 - - 31 احتياطيات إلى تحويل

            
            

 19,103,417 11,101 19,092,316 4,754,375 ( 361,775)  5,776,978 400,000 2,250,033 2,640,705 3,632,000  2020 يناير 1 في  الرصيد
 1,603,961 1,133 1,602,828 - - 1,602,828 - - - -  السنة ربح

 ( 54,552)  - ( 54,552)  - ( 47,202)  ( 7,350)  - - - -  األخرى  الشاملة الخسارة
 ( 196,250)  - ( 196,250)  - - ( 196,250)  - - - - 34 مدرجة )اإلصدار الثاني( –الشق األول أرباح مدفوعة على صكوك 

 ( 85,646)  - ( 85,646)  - - ( 85,646)  - - - - 34 حكومة أبوظبي –الشق األول  صكوك علىمدفوعة  أرباح
 ( 995,288)  ( 975)  ( 994,313)  - - ( 994,313)  - - - - 32 مدفوعة أرباح توزيعات
 ( 20,000)  - ( 20,000)  - - ( 20,000)  - - - -  خيرية لجمعيات مدفوعة أرباح توزيعات

 ( 193,758)  - ( 193,758)  - - ( 193,758)  - - - - 38 ذمم الزكاة الدائنة
 - - - - ( 7,451)  7,451 - - - - 33 عام - القيمة إنخفاض إحتياطي إلى تحويل

 - - - - 61,662 ( 61,662)  - - - - 33 محدد -احتياطي انخفاض القيمة تحويل إلى 
 - - - - - ( 156,983)  - 156,983 - - 31 احتياطيات إلى تحويل

            
 19,161,884 11,259 19,150,625 4,754,375 ( 354,766)  5,671,295 400,000 2,407,016 2,640,705 3,632,000   2020 ديسمبر 31في  الرصيد
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 بيان التدفقات النقدية الموحد 
 2020ديسمبر  31المنتهية في  السنة

  2020 2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم  إيضاحات  
    

    األنشطة التشغيلية
 2,601,111 1,603,961  السنة ربح 

    تعديالت للبنود التالية: 
 17,076 16,859 22 ية استهالك استثمارات عقار 

 249,349 186,056  استهالك ممتلكات ومعدات 
 60,278 64,275  الموجودات  إستخدام  حق استهالك 

 54,752 54,752 26 إطفاء موجودات غير ملموسة 
 (15,202) ( 10,781)  الحصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

 (119) ( 495) 6 األرباح   توزيعات إيرادات 
 (21,828) 4,004 6 والخسائر  األرباح خالل   من العادلة  بالقيمة مدرجة محققة من استثمارات  )أرباح(خسائر/ 

 (27,683) ( 30,207) 6 والخسائر  األرباح   خالل من  العادلة بالقيمة  مدرجة استثمارات  من  محققةأرباح غير 
 (896) ( 32,092) 6 أرباح محققة من الصكوك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 (720) 2,040  ومعدات   ممتلكات استبعاد من  (ربحخسارة/ )
 16,040 9,629  تكاليف تمويل على التزامات عقود اإليجار 
 658,096 1,314,112 11 مخصص االنخفاض في القيمة، صافي 

 40,626 36,697  مخصص مكافآت نهاية الخدمة 
 (2,364) ( 12,295) 8 ربح من بيع استثمارات عقارية 

    
 3,628,516 3,206,515  في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  راتقبل التغي التشغيلية رباح  األ
    

 444,680 1,509,238  المركزية   المصارف لدى األرصدة  في  النقص
 (1,378,308) 736,194  أخرى   مالية ومؤسسات   إسالمية  مصارف لدى الوكالة  وودائع  األرصدةفي  ( لزيادةاالنقص/ ) 
 (111,747) 282,558  في المرابحة والمضاربة مع المؤسسات المالية ( لزيادةاالنقص/ ) 

 (1,278,351) ( 1,776,550)  في المرابحة وتمويالت إسالمية أخرى  لزيادةا
 (1,629,710) ( 1,647,375)  الزيادة في تمويالت اإلجارة 

 (11,013,850) ( 7,887,535)  والخسائر  األرباحبالقيمة العادلة من خالل  مدرجةشراء استثمارات 
 11,514,690 7,248,657  والخسائر  األرباح  خالل من العادلة  بالقيمة  مدرجة متحصالت من بيع استثمارات 

 357,494 ( 40,985)  النقص في الموجودات األخرى )الزيادة(/  
 170,894 382,455  الزيادة في المبالغ المستحقة لمؤسسات مالية  

 1,001,894 ( 134,724)  الزيادة في حسابات المودعين)النقص(/ 
 (357,510) 304,564  في مطلوبات أخرى  ( النقصالزيادة/ )

    
 1,348,692 2,183,012  العمليات  من الناتج  النقد

 (23,301) ( 36,121)  ة عمكافآت نهاية الخدمة المدفو 
 (4,900) ( 7,350) 40 اإلدارة  مجلس ألعضاء  مدفوعة مكافآت

    
 1,320,491 2,139,541  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

    
    األنشطة االستثمارية

 119 495 6 مستلمة  أرباح توزيعات
 (817,272) ( 460,354)  اآلخر  الشامل   الدخل  خالل من  العادلة بالقيمة  المدرجة   االستثمارات في الحركة صافي
 1,117,658 249,232  المطفأة  بالتكلفة المدرجة   االستثمارات في الحركة صافي

 8,333 10,416  مشتركة  ومشاريع صافي الحركة في الشركات الزميلة  
 7,400 25,900  متحصالت من بيع استثمارات عقارية 

 (309,477) ( 256,679) 25 ومعدات  ممتلكات  شراء
 2,257 -  ومعدات  ممتلكات  استبعاد من متحصالت 

    
 9,018 ( 430,990)  األنشطة االستثمارية  الناتج من  /صافي النقد )المستخدم في( 

    
    األنشطة التمويلية

 (16,040) ( 9,629) 10 اإليجار  إلتزامات  على  التمويل   تكلفة
 (196,250) ( 196,250) 34 مدرجة )اإلصدار الثاني(  – صكوك الشق األول  لمدفوعة   أرباح
 (107,479) ( 85,646) 34 أبوظبي لحكومة   األول الشق   صكوكل  مدفوعة أرباح

 (1,003,176) ( 1,002,787)  مدفوعة توزيعات أرباح 
    

 (1,322,945) ( 1,294,312)  في األنشطة التمويلية  المستخدمصافي النقد 
        

 6,564 414,239  يعادله  وما  النقدفي  الزيادة
    

 6,508,853 6,515,417  يناير 1في  يعادله وما  النقد
    

     6,515,417 6,929,656 39 ديسمبر 31في  يعادله  وما النقد
    
المؤسسات المالية، تمويل المتعاملين،   مع والمضاربةومؤسسات مالية أخرى، المرابحة   اإلسالمية التدفقات النقدية التشغيلية من الربح على أرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف   إن

 : يلي  كما  هي ،الصكوك وودائع المتعاملين
 

     4,978,426 3,980,834  األرباح المستلمة 
 876,439 588,080  األرباح المدفوعة للمودعين  

    



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

   2020ديسمبر  31
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  واألنشطة الرئيسيةالوضع القانوني  1

ش م ع )"المصرف"( في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة كشركة مساهمة عامة ذات   –اإلسالمي    تأسس مصرف أبوظبي 
)وتعديالته(   1984( لسنة  8مسؤولية محدودة طبقا ألحكام قانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

القانون  محلشأن الشركات التجارية ب، 2015لسنة  2حل القانون االتحادي رقم . لقد 1997لسنة  9ووفقا للمرسوم األميري رقم 
بشأن تعديل بعض أحكام القانون  2020لسنة  26صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم  .1984لسنة  8االتحادي القائم رقم 

.  2021يناير  2فيذ اعتباًرا من ، ويدخل حيز التن2020سبتمبر  27بشأن الشركات التجارية في  2015لسنة  2االتحادي رقم 
    مرسوم. الفي موعد أقصاه سنة واحدة من تاريخ نفاذ    هذا المرسوم  تطبيق وتعديل وضعه بما يتوافق مع أحكام  المصرفيتوجب على  

 المنشآتالمركزي وتنظيم  المصرفبشأن  2018لسنة  14، صدر مرسوم بقانون اتحادي جديد رقم 2018سبتمبر  23في  
سنوات من تاريخ    3على المؤسسات المالية ضمان االمتثال خالل    ينبغيواألنشطة المالية. وفًقا لألحكام االنتقالية للقانون الجديد،  

القانون االتحادي الجديد وسيكون ممتثاًل بالكامل قبل الموعد النهائي  مرسوم اعتماد بصدد إن المصرف قانون.الصدور المرسوم ب
  لألحكام االنتقالية.

يقوم المصرف وشركاته التابعة )"المجموعة"( بتقديم جميع الخدمات المصرفية، التمويلية واالستثمارية من خالل أدوات مالية متنوعة  
اربة، المشاركة، اإلجارة، الوكالة والصكوك وأدوات أخرى. إن أعمال المصرف تتم وفقًا لمبادئ مثل المرابحة، االستصناع، المض

تحددها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف ووفقًا لعقود تأسيس الشركات  كماوأحكام الشريعة اإلسالمية، التي تحرم الربا، 
  التابعة للمجموعة. 

فرع( وثالثة    81:  2019فرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة )  69بوظبي، يمتلك المصرف  باإلضافة إلى المكتب الرئيسي في أ 
فروع في العراق وقطر والسودان باإلضافة إلى شركات تابعة في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. إن هذه البيانات المالية 

 الشركات التابعة.و   الموحدة تتضمن نشاطات المكتب الرئيسي للمصرف، الفروع
 

 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.313إن عنوان المكتب الرئيسي المسجل للمصرف هو ص.ب  
 

 .2021 فبراير 14تم اعتماد إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة في  
 
 تعريفات 2
 

 وتعريفاتها محددة كاآلتي:الموحدة  في البيانات المالية المستخدمةالمصطلحات التالية هي  
 

 المرابحـة   
هي عقد تبيع المجموعة بموجبه للمتعامل أصال عينيا أو سلعة أو سهما مملوكا لها وفي حيازتها )حقيقة أو ُحكما( وذلك مقابل   

 ق عليه.ثمن بيع يتكون من تكلفة الشراء وهامش ربح متف
 

 االستصناع 
هو عقد بين المجموعة )الصانع( والمتعامل )المستصنع( تبيع بموجبه عينا تصنعها له بحيث يتفقان على مواصفاتها الدقيقة وثمن  

البيع وأجله وتاريخ التسليم، وتكون الصناعة والمواد الالزمة على المجموعة. تقوم المجموعة بتطوير )صناعة( العين محل عقد  
تتعاقد معه ومن ثم تقوم بتسليمها للمتعامل بنفس المواصفات المتفق عليها في تاريخ التسليم   مقاولتصناع بنفسها أو من خالل  االس

 المتفق عليه.  
 

 اإلجارة 
(  عقد تؤجر المجموعة )المؤجر( بموجبه للمتعامل )المستأجر( أصال عينيا )أو خدمة( معينا بذاته )تمتلكه المجموعة أو استأجرته 

  جر أو موصوفا في الذمة، لمدة معلومة ومقابل أقسا  إيجار محددة، وقد تنتهي اإلجارة ألصل عيني بتمليك المستأجر األصل المؤ 
 بتعاقد مستقل  ناقل  للملكية. 
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 تعريفات )تتمة( 2
 

 القـرض الحسـن  
القرض الحسن هو تمويل من غير ربح يهدف لتمكين المقترض من استخدام األموال لفترة معينة على أن يقوم بسداد نفس مبلغ  

 أجل القرض بدون أخذ أي ربح أو أي مقابل على ذلك القرض. القرض عند  
 

 المشاركة  
هي عقد بين المجموعة والمتعامل يساهمان بموجبه في مشروع استثماري معين، قائم أو جديد، أو في ملكية أصل معين، إما   

 بشكل  المشروع  في  حصتها من أجزاءً  له  لتبيع المتعامل مع ترتيبات عدة  خاللها  المجموعة  تتخذ محدودة لفترة أوبصفة مستمرة 
تنتهي بتملك المتعامل لمحل المشاركة بشكل كامل )المشاركة المتناقصة(. يتم اقتسام األرباح حسب العقد المبرم   أن  إلى  تدريجي

 بين الطرفين ويتحمالن الخسارة بنسبة حصصهما في رأس مال المشاركة.
 

 المضـاربة  
المتعامل بحيث يقدم بموجبه أحد الطرفين )رب المال( مبلغا معينا من المال ويقوم الطرف اآلخر  هي عقد بين المجموعة و  

)المضارب( باستثماره في مشروع أو نشا  معين ويوزَّع الربح بين الطرفين حسب الحصص المتفق عليها في العقد، ويتحمل 
 وإال فهي على رب المال.   ،شرو  عقد المضاربةأو مخالفة أي من /وو التقصير أالمضارب الخسارة في حالة التعدي 

 
 الوكــالة 
الموكل( لآلخر )الوكيل( مبلغا من المال ويوكل باستثماره  -هي عقد بين المجموعة والمتعامل بحيث يقدم أحد الطرفين )األصيل 

دة بمبلغ مقطوع وقد يضاف إليها ما زاد عن  نسبة محددة من الربح المتوقع حسب شرو   وبنود محددة وتكون عمولة الوكيل محدَّ
كربح تحفيزي للوكيل على حسن األداء. يتحمل الوكيل الخسارة في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة أي من شرو  وبنود عقد  

 الوكالة، وإال فهي على األصيل. 
 

 الصكوك 
( المستقبلوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أصل معين )مؤجر، أو سيؤجر سواء كان قائما أو موصوفا في اوثائق متس 

أو في ملكية حقوق مترتبة على بيع أصل قائم بعد أن يتملكه حملة الصكوك، أو في ملكية سلعة مترتبة في الذمة، أو في ملكية  
في كل هذه الحاالت يكون حملة الصكوك مالكين لحصتهم الشائعة من األصول  مشروعات تدار على أساس المضاربة أو الشركة، و 

 المؤجرة، أو من الحقوق أو السلع المترتبة في الذمة، أو من أصول مشروعات الشركة أو المضاربة. 
 
 أساس اإلعداد  3
 
 االمتثال بيان 3.1أ.

توى  تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية، وأحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية كما تقررها هيئة الف 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة. قوانينوالرقابة الشرعية للمجموعة ومتطلبات 

 
 العرف المحاسبي  3.1ب.

  الخسائر،  أو األرباح خالل من العادلة  بالقيمةدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات تم إعداد البيانات المالية الموح 
، والبدائل الشرعية للمشتقات المالية والتي تم قياسها بقيمتها العادلة  اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة االستثمارات

  .تقويمهاالتي تم إدراجها بالقيمة المعاد و واألرض المحتف  بها كممتلكات ومعدات 
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 أساس اإلعداد )تتمة(  3
 

 العرف المحاسبي )تتمة(  3.1ب.
 

تم إعداد البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )الدرهم( وهي العملة التي يتداول بها المصرف. لقد تم عرض   
 ألقرب ألف، إال إذا تم اإلشارة إلى غير ذلك. المبلغ 

 
 أساس توحيد البيانات المالية 3.1ج.
 

 تتكون البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية للمصرف والشركات التابعة له التالية:  
 

 نسبة الشراكة   
 2019 2020 بلد المنشأ النشــا  
     

 % 95 % 95 اإلمارات العربية المتحدة خدمات الوساطة في األسهم اإلسالمي لألوراق المالية ذ.م.م. أبوظبي شركة
 % 100 % 100 اإلمارات العربية المتحدة استثمارات في العقارات شركة بروج العقارية ذ. م. م.

 % 100 % 100 المتحدة العربية اإلمارات عقارية خدمات .م. م. ذ العقارية ام بي ام
 % 100 % 100 بي في أي خدمات الوساطة في األسهم 1أديب انفست 

 % 100 % 100 اإلمارات العربية المتحدة تزويد القوى العاملة كوادر للخدمات ذ. م. م.
 % 100 % 100 المتحدة المملكة خدمات أخرى  ليمتد( المتحدة)المملكة  أديب
 -  -  البريطانية الكانالجزر  خاص غرض ذات شركة )قيد التصفية( * ليمتد)جيرسي(  هولدنجز أديب

 -  -  جزر الكيمان خاص غرض ذات شركة ني ليمتد *اأديب صكوك كومب
 -  -  جزر الكيمان خاص غرض ذات شركة ليمتد * IIني اأديب صكوك كومب

 -  -  جزر الكيمان خاص غرض ذات شركة ليمتد * Iكابيتال انفست  أديب
 -  -  جزر الكيمان خاص غرض ذات شركة * ليمتد 2 انفست كابيتال أديب

 -  -  جزر الكيمان شركة ذات غرض خاص أديب ألتيرنيتيف ليمتد*
 

 تابعة بحكم سيطرة المصرف على عملياتها. اتشركالوتعتبر هذه  الشركات هذهأي ملكية مباشرة في  المصرف  ى * ليس لد 
 

تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة عمليات الشركات التابعة التي يسيطر عليها المصرف. يتم توحيد الشركات التابعة عند تاريخ   
يد الشركات التابعة  توقف عن توحال يتمقدرة السيطرة على هذه الشركات.  للمجموعةاالستحواذ، وهو التاريخ الذي بموجبه يصبح 

 السيطرة. هذهقدرة على الفي التاريخ الذي تتوقف 
 

تم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة في تواريخ متوافقة مع تلك التي يتبعها المصرف وباستخدام سياسات محاسبية متوافقة.   
 لخسائر الناتجة من المعامالت بين شركات المجموعة. واألرباح وا  ،تم استبعاد جميع األرصدة، المعامالت، اإليرادات والمصروفات

 
وصافي الموجودات   والخسائر الدخل في صافي  المصرفالحصة الغير مملوكة من قبل  المسيطرة غير تمثل حقوق الملكية  

ضمن حقوق   وفي بيان المركز المالي الموحد الموحد الشاملمنفصلًة في بيان الدخل  هايتم إدراجو  للمجموعة التابعة للشركات
 المساهمين منفصلًة عن حقوق مساهمي المصرف. 
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 أساس اإلعداد )تتمة(  3
 

 المحاسبية السياسات في التغيرات 3.2
 

لتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير لالحالية، قامت المجموعة بتطبيق التعديالت التالية على المعايير الدولية  السنةفي  
تطبيق هذه لم يكن ل. 2020يناير  1تبدأ في أو بعد التي محاسبية اللفترة ل المحاسبة الدولية والتي تصبح فّعالة بشكل إلزامي 

ؤثر على المعامالت تللتقارير المالية أي تأثير مادي على المبالغ المدرجة للفترة الحالية ولكن قد  التعديالت على المعايير الدولية
 المحاسبية أو الترتيبات المستقبلية للمجموعة. 

 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
 1تعـديالت على المعـيار المحـاســــــــــــــبي اـلدولي رقم  -  تعريف المـادـية

التغييرات  8والمعيار المحاســـــــــــبي الدولي رقم   عرض البيانات المالية
 في التقديرات واألخطاء المحاسبية

 2020يناير  1 

   
على المعـيار اـلدولي للتـقارير المـالـية رقم تعـديالت  -تعريف األعـمال  

 إندماج االعمال 3
 2020ناير ي 1 

   
المراجع حول اإلطـار المفـاهيمي في المعـايير الـدوليـة تعـديالت على 
 للتقارير المالية

 2020يناير  1 

  
 معايير معدل الربحتحديث  

 
بديلة  لمؤشر العائد الخالي من المخاطر على منتجات وخدمات   مؤشراتال يزال تأثير استبدال  مؤشر العائد بين البنوك )ايبور( ب 

مثل ليبور  عوائد  مؤشراتالمجموعة يشكل مجال تركيز رئيسي. لدى المجموعة حجم كبير ومتنامي من العقود التي تستند إلى 
ؤشر. ال يعتبر تعرض المجموعة  نشر هذا المتوقف يأن  المتوقعأنه  من  حيث 2021متد أثرها إلى ما بعد سنة ييبور، والتي إو 

 جوهرًيا.   2021بين البنوك )ايبور( المستحقة بعد عام    العائد  مؤشراتبلتحوطات التدفقات النقدية وتحوطات القيمة العادلة المرتبطة  
 

تغييرات في ال باإلعتبار األخذ بعد 2021جديدة بعد عام  لعوائد مؤشراتلضمان انتقال المجموعة إلى  مشروع فيبدأت اإلدارة  
من عقود   امن حيث الحجم والتعقيد وسيؤثر على جميع جوانب عملياته مهم المشروع  إنمنتجاتها وخدماتها وأنظمتها وتقاريرها. 

المتعاملين والمعامالت إلى عمليات إدارة مخاطر البنوك واألرباح. تواصل المجموعة التعامل مع أصحاب المصلحة الداخليين  
 نتقال المنظم والتخفيف من المخاطر الناتجة عن العملية االنتقالية.والخارجيين لدعم اال

 
كما في أو عندما    الموحدة للمجموعة تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت سيتم تطبيقها في البيانات المالية   

الموحدة  يتم تطبيقها، وان تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت، قد ال يـكون لها تأثيرًا جوهريًا على البيـانات المالية 
 في فتـرة التطبيق المبدئي.    للمجموعة
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  أساس اإلعداد )تتمة(  3

   بعد تطبيقها موعد يحنالمعايير الصادرة والتي لم  3.3
حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للمجموعة مفصح عنها   ،المعايير والتفسيرات الصادرة، والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد إن 

 . فعالة تصبح عندما ذلك، انطبق إذاأدناه. لدى المجموعة النية في تطبيق هذه المعايير، 
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2023يناير  1  عقود التأمين: 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ــة رقم  ــاليـ ــارير المـ ــدولي للتقـ ــار الـ ــديالت على المعيـ ــات  10تعـ ــانـ البيـ
اســــــــتثمارات في  28والمعيار المحاســــــــبي الدولي رقم   المالية الموحدة

 ( 2011) شركات زميلة ومشاريع مشتركة

أجل غير مســـــــمى. ال تأجيل ســـــــريان التطبيق إلى   
 يزال التطبيق مسموح به.

 
  كما في أو عندما   الموحدة للمجموعة تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت سيتم تطبيقها في البيانات المالية   

الموحدة  يتم تطبيقها، وان تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت، قد ال يـكون لها تأثيرًا جوهريًا على البيـانات المالية 
  في فتـرة التطبيق المبدئي.    للمجموعة

 القرارات والتقديرات الهامة  3.4
 

لتقارير المالية من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات ا   عداد للمعايير الدولية إل  وفقاً يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة  
.  للموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة المدرجةالتي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 

إلى التغيرات في القيمة   باإلضافة والمخصصات والمصاريف اإليرادات على  كذلك واالفتراضاتوالتقديرات  ألحكاماهذه تؤثر 
 .العادلة

 
 تلك تقويم مستمرة بصورة ويتم. التالية المالية  السنوات في المعلنة المبالغ على  واالفتراضات والتقديرات األحكام تلك تؤثر قد

  المجموعة  قامت الموضوعية، عامل  أثر ولتخفيض. عديدة أخرى  وعوامل التاريخية الخبرة على ترتكز وهي  واألحكام التقديرات
  قد  الفعلية النتائج فإن األحكام على ترتكز التقديرات أن وبما. المستقبلية النقدية التدفقات تقدير من لتتمكن محددة معايير بوضع
 . المخصصات تلك في مستقبلية تغييرات إلى يؤدي قد مما تختلف

 
  . 2020يناير  1التقديرات واألحكام التالية قابلة للتطبيق اعتبارًا من  إن

 :المالية األدوات: 9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  المعيار
 

  التعاقدية  الشرو  كانت إذا ما تقويمو  بالموجودات االحتفاظ فيه يتم الذي األعمال نموذج تقويم: المالية الموجودات تصنيف •
 .القائم األساسي المبلغ وربح األساسي المبلغ دفع  عن فقط عبارة هي المالية للموجودات

التغيرات في االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة والتي لها تأثير جوهري على   تتعلق: المتوقعة االئتمان خسارة احتساب •
التي تم إدخالها نتيجة اعتماد المعيار الدولي إلعداد    بالتغيرات  2020  ديسمبر  31خسائر االئتمان المتوقعة للسنة المنتهية في  

ذلك األثر بشكل رئيسي إلى المدخالت واالفتراضات    ويرجع.  المالية  األدوات(:  المتوقعة  االئتمان  خسارة)  9التقارير المالية رقم  
  . 9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  والتقنيات المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بموجب منهجية المعيار

والتي لها األثر األكبر وتتطلب   9إن بعض المفاهيم الرئيسية في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  :الرئيسية  االعتبارات
  التأثير، هي: تقويمدرجة عالية من التقدير، كما اعتبرتها المجموعة أثناء تحديد 

  تقويم  أجل  من. نسبي أساس على االئتمان اطرمخ فياالرتفاع الجوهري  تقويميتم  :االئتمان مخاطر فياالرتفاع الجوهري  تقويم 
 الناشئة التعثر مخاطر بمقارنة المجموعة  تقوم نشأتها، منذ جوهري  بشكل زادت قد مالي  أصل على االئتمان مخاطر كانت إذا ما

  باستخدام   األصل،   نشوء  عند   السداد  في   للتعثر  المقابلة   بالمخاطر  المالية   التقارير  تاريخ  في   المالي  لألصل  المتوقع  العمر  مدى  على 
 . للمجموعة الحالية المخاطر إدارة عمليات في استخدامها يتم التي الرئيسية المخاطر مؤشرات
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 )تتمة(مخاطر االئتمان  فياالرتفاع الجوهري  تقويم
.  عوامل ثالثة على بناءً  فردي تعرض لكل  األقل  على سنوي  ربع بشكل االئتمان مخاطر في الجوهرية لالرتفاعات تقويم إجراء يتم 

  1  المرحلة  من  األداة   نقل  يتم  سوف  حدث،  قد  االئتمان  مخاطر  في  جوهري   ارتفاع  حدوث  إلى  يشير  التالية  العوامل  من  أي  كان   إذا
 : 2 المرحلة إلى

 
(i) النحو  على التعثر احتمالية في التغّير إلى  استناداً  االئتمان مخاطر في الجوهرية لالرتفاعات سقفاً  المجموعة وضعت لقد 

 .التعثر احتمالية أسقف وكذلك المبدئي باإلدراج المتعلقة الملتزم مخاطر تصنيف في  المحدد
(ii) المراكز   أفضل  بشكل  لتعكس  الضرورة،  حسب  تعديالت،  وإجراء  المراحل  نتائج  تقويمل  إضافية  نوعية  مراجعات  إجراء  يتم  سوف  

 .جوهري  بشكل مخاطرها ارتفعت التي
(iii)  30 استحقاقها موعد  تجاوز التي األدوات بأن  للنقض قابل  افتراض على   9  رقم المالية التقارير إلعداد  الدولي  المعيار يحتوي  

  الموجودات   كانت  إذا  ما  على  3  والمرحلة   2  المرحلة  بين  التحركات  تعتمد.  االئتمان  مخاطر  في   جوهرياً   ارتفاعاً   شهدت  قد  يوماً 
 وفقاً  االئتمانية القيمة في االنخفاض تحديد يكون  سوف. المالية التقارير تاريخ في كما االئتمانية قيمتها انخفضت قد المالية
  على  موضوعي  دليل على القائمة  المالية  للموجودات الفردي تقويملل مشابهاً  9 رقم  المالية التقارير إلعداد  الدولي  للمعيار

 . 39 رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقاً  القيمة في االنخفاض
 

يجب أن يأخذ قياس خسائر االئتمان المتوقعة لكل مرحلة   :المتعددة والسيناريوهات التطلعية والمعلومات الكلي االقتصاد عوامل 
االرتفاعات الجوهرية في مخاطر االئتمان في االعتبار المعلومات المتعلقة باألحداث السابقة والظروف الراهنة، فضاًل عن   تقويمو 

بيق المعلومات التطّلعية أحكامًا التنبؤات المعقولة والداعمة لألحداث والظروف االقتصادية المستقبلية. سوف يتطلب تقدير وتط
 جوهرية. 

 
 االئتمانية  الخسارة  مخصصات  لتقدير  المستخدمة  التعثر  عن  الناتجة  والخسارة  التعثر  احتمالية  مدخالت  أساس  على  النموذج  بناء  يتم 

 وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط التي ( الكلي االقتصاد متغيرات في التغيرات)أو  الكلي  االقتصاد متغيرات على  بناءً  2 والمرحلة 1 للمرحلة
  المجموعة احتساب في استخدامه تم الكلي االقتصاد سيناريوهات من سيناريو أي إن. الصلة  ذات المحفظة في االئتمان بخسائر
 . الصلة ذات الكلي االقتصاد لمتغيرات توقعات له سيكون  المتوقعة االئتمان لخسائر

 
  يأخذ   والذي  المرجحة  لالحتماالت  مخصوم  تقدير  عن   عبارة  2  والمرحلة  1  المرحلة   في  المتوقعة  االئتمان  خسائر  تقدير  يكون   سوف 

 .الكلي لالقتصاد مستقبلية سيناريوهات ثالثة  عن يقل ال ما االعتبار في
 

 سمعة   ذي  خارجي  مصدر   من  الواردة  الكلي   االقتصاد   توقعات  على  والهابطة   الصاعدة  والسيناريوهات  األساسية،  الحالة   تعتمد  سوف 
 . ذلك الظروف  اقتضت إذا  منه أقصر  فترات أساس  على أو  سنوي  ربع أساس على السيناريوهات هذه تحديث يتم سوف. طيبة

 
 .االحتماالت  بنفس  المتوقعة  االئتمان  لخسائر  الخاضعة   المحاف   كافة   على   فيها  النظر  تم   التي  السيناريوهات  كافة  تطبيق  يتم  سوف 

 
  بين  الحركة لتحديد المستخدم تقويموال المتوقعة االئتمان خسائر قياس في المستخدم التعثر تعريف يكون  سوفالتعثر:  تعريف 

 المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  يقوم  ال.  الداخلية  االئتمان  مخاطر  إدارة  ألغراض  المستخدم  التعثر  تعريف  مع  متوافقاً   المراحل
 من  يوماً  90 من أكبر التعرض يكون  عندما يحدث قد  التعثر بأن للنقض قابل افتراض على  يحتوي  ولكنه التعثر، بتعريف 9 رقم

 .االستحقاق تاريخ
 

عند قياس خسارة االئتمان المتوقعة، تأخذ المجموعة في االعتبار الفترة التعاقدية القصوى التي يتعرض لها  :المتوقع العمر 
يجب أخذ جميع الشرو  التعاقدية في االعتبار عند تحديد العمر المتوقع، بما في ذلك خيارات الدفع  االئتمان.  لمخاطر المصرف

المسبق وخيارات التمديد وخيارات التجديد. بالنسبة لبعض تسهيالت االئتمان المتجددة التي ليس لها تاريخ استحقاق ثابت، يتم 
خسائر االئتمان   تخفيفها المجموعة لمخاطر االئتمان وكذلك عندما ال يتم  تقدير العمر المتوقع على أساس الفترة التي تتعرض في

 من خالل إجراءات اإلدارة. 
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لقد أنشأت المجموعة لجنة داخلية لإلشراف على عملية االنخفاض في القيمة في إطار المعيار الدولي إلعداد التقارير   :الحوكمة 
. تتكون اللجنة من ممثلين رفيعي المستوى من اإلدارة المالية وإدارة المخاطر، وسوف تكون مسؤولة عن مراجعة  9المالية رقم 

 تقويمسية المستخدمة في تقديرات المجموعة المتعلقة بخسارة االئتمان المتوقعة. كما تقوم بواعتماد المدخالت واالفتراضات الرئي
 مدى مالءمة نتائج المخصصات اإلجمالية التي يتم إدراجها في البيانات المالية للمجموعة. 

 
 االستمرارية مبدأ

لتحديد مدى قدرتها على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية، وابدت ارتياحها المتالك المجموعة   تقويمإدارة المجموعة بإجراء  قامت 
اإلدارة ال تعتقد بوجود شكوك جوهرية بشكل قد ينتج  فإنإلى ذلك  إضافةً الموارد الكفيلة بمواصة األعمال في المستقبل المنظور. 

المجموعة قد تابعت إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ   على االستمرار. لذلك فإن المجموعة قدرةعنه شك في 
 االستمرارية.

 
 الطارئة االلتزامات 
 تقويمتجعل حلها معتمدا على إمكانية وقوع، أو عدم وقوع، حدث ما أو أكثر من حدث في المستقبل. إن    االلتزاماتإن طبيعة هذه   

 ينطوي، وإلى درجة كبيرة، على حكم تقديري وعلى توقعات نتائج أحداث مستقبلية. االلتزاماتاحتمال تحقق هذه 
 

 المجموعة كمؤجر   -التزامات التأجير التشغيلي  
. إنه في تقدير المجموعة، وبناًء على  العقاريةخالل محفظة االستثمارات  من إيجار عقود اتفاقياتلدخول في قامت المجموعة با 

، بأنها ال زالت تحتف  بالجزء األكبر من المخاطر والمنافع المتعلقة باقتناء هذه العقارات ولذلك قررت إدراج  التأجيرشرو   تقويم
 .ةيهذه العقود على أنها عقود تأجير تشغيل

 
 المالية الموجودات وقياس تصنيف

النقدية   التدفقاتتحديد وقياس الموجودات المالية تعتمد على طريقة اإلدارة بإدارة موجوداتها المالية باإلضافة إلى خصائص  إن 
 ومصنفة بشكل مناسب. مقيسةاألوراق المالية   فيه. إن استثمارات المجموعة  تقويمبالنسبة لألصل المالي الجاري  عليهاالمتعاقد 

 
 قيد التطوير وعقارات عقاريةاستثمارات  
 تاريخفي  كما العقاريةلقد قامت المجموعة بتعيين مقيم عقارات مستقل لتزويدها ببيانات موثوقة عن القيم العادلة لالستثمارات  

تم إدراج أسس التوقعات والطريقة المستخدمة للمقيم المستقل في االنخفاض. لقد    تقويمالتقرير، ألغراض عرضها في اإليضاحات و 
 . 22إيضاح رقم 

 
 القيم العادلة لألدوات المالية  
في حال عدم وجود أسواق نشطة لتحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي الموحد، يتم   

التدفقات النقدية. يتم استخدام معطيات متاحة من األسواق المالية عند    خصم  طريقةمنها    تقويمرق  تحديد القيم العادلة بناًء على ط
اإلمكان. في حال لم يكن هذا ممكنًا، فإن بعض التقديرات تكون مطلوبة لتحديد القيم العادلة. إن هذه التقديرات تتطلب بعض 

والتقلبات. إن التغير في التقديرات حول هذه العوامل قد تؤثر في القيم العادلة   االئتمان ومخاطرالمعطيات كمخاطر السيولة 
 المدرجة لألدوات المالية. 
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 العقاراتتصنيف  
قامت اإلدارة خالل عملية تصنيف العقارات باتخاذ عدة أحكام. هناك حاجة لمثل تلك األحكام للتمكن من تحديد ما إذا كان عقار   

ما مؤهل للتصنيف كاستثمار عقاري، عقار قيد التطوير أو ممتلكات ومعدات. وضعت المجموعة معايير معينة حتى تستطيع 
. عند اتخاذ أحكامها، تلجأ  والمعدات والممتلكات التطوير قيد العقاراتستثمارات العقارية، الحكم بصورة منتظمة وفقًا لتعريف اال

، والمعيار 2على النحو المبين في المعيار المحاسبي الدولي رقم  العقاراتصلة والتوجيهات المتعلقة بتصنيف  فاإلدارة إلى الشرو  الم
 ، وبصفة خاصة، استخدام الممتلكات على النحو الذي تحدده اإلدارة. 40، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16المحاسبي الدولي رقم  

 
 ومشاريع مشتركةستثمارات في شركات زميلة االنخفاض في اال 
على نحو منتظم لتحديد إن كان هناك ما يشير إلى انخفاض ومشاريع مشتركة تها في الشركات الزميلة تراجع اإلدارة استثمارا 

 تقويمقيمتها. إن تحديد ما إذا كانت االستثمارات في الشركات الزميلة قد تعرضت النخفاض في قيمتها يستلزم من اإلدارة أن تقوم ب
المالي، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية تشغيلية من تاريخ االستحواذ وحتى  ربحية المنشأة المستثمر فيها، وسيولتها، وعجزها 

يتم االعتراف بالفارق بين القيمة القابلة لالسترداد المقدرة والقيمة  اإلدارة، قبل  من االنخفاض مراجعة تم بحالالمستقبل المنظور. 
 المدرجة لالستثمار كمصروف في بيان الدخل الموحد. 

 
 تض االستثمارات العقارية، ممتلكات قيد التطوير والمبالغ المدفوعة مقدماً مقابل شراء ممتلكامراجعة انخفا 
على   ممتلكات، شراء مقابلقيد التطوير والمبالغ المدفوعة مقدمًا  لعقاراتاالنخفاض في قيمة االستثمارات العقارية وا تقويميتم  

يكون هناك مؤشر على أن تلك الموجودات قد تعرضت لخسارة  عندما لدة للنقد أساس تقدير التدفقات النقدية للوحدات الفردية المو 
انخفاض. يتم تحديد التدفقات النقدية بالرجوع إلى أوضاع السوق الحالية واألسعار القائمة في نهاية فترة بيان المركز المالي  

ستخدام مجموعة من معدالت الخصم التي تعكس واالتفاقيات التعاقدية وتقديرات األعمار اإلنتاجية للموجودات والمخصومة با
أي  تقويمتقديرات السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة لألصل. تتم مقارنة صافي القيم الحالية بالمبالغ الدفترية ل

 انخفاض.
 

 هيكل تقويمو  اإلشغال ومعدالت المستقبلية اإليجارات المشاريع، إكمال تكلفة ذلك  ويشمل الحالية، السوق  ظروف تقويم يتطلب 
  هذا  إلجراء والخارجيين الداخليين الخبراء باستخدام اإلدارة تقوم. تقديرات إجراء اإلدارة من الخصم، ومعدالت الرأسمالية المشاريع
  . التقدير
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 الشهرة في االنخفاض 
  لالسترداد  القابلة القيمة تقدير األمر هذا يتطلب. سنوي  بشكل وذلك الشهرة، في انخفاض هناك كان  ما إذا بتحديد المجموعة تقوم 

  من  يتطلب االستخدام  في  القيمة تقدير إن. عليها الشهرة توزيع تم  والتي للنقد المولدة للوحدات االستعمال في القيمة باستخدام
  أجل  من مناسب خصم معدل تختار  أن وأيضاً  للنقد المولدة الوحدات من المتوقعة المستقبلية النقدية التدفقات تقدر أن المجموعة
 .النقدية التدفقات لتلك  الحالية القيمة احتساب

 
 واإلستثمارات العقارية والمعدات للممتلكات اإلنتاجي العمر 
  االستخدام  على  يعتمد والذي المقدر، االنتاجي عمرها طول  علىالعقارية  واإلستثماراتاستهالك تكلفة الممتلكات والمعدات  يتم 

 .تشغيلية عوامل على يعتمد والذي المادي، واالستهالك  لألصل المتوقع
 

 األعمال اندماج 
  لألعمال  التابعة والمطلوبات الموجودات مختلف على الشراء سعر بتوزيع القيام األعمال الستحواذ المحاسبية المعالجة تتطلب 

 تقدير ويتم. المقدرة العادلة بقيمتها تسجيلها خالل من والمطلوبات الموجودات لغالبية الشراء سعر توزيع ويتم. عليها المستحوذ
  الهامة   واالفتراضات  التقديرات  استخدام   على   ينطوي   ما  وغالباً   اإلدارة  قبل   من  عليها  المستحوذ  والمطلوبات  للموجودات  العادلة   القيمة
 الغير للموجودات اإلنتاجي العمر الخصم، معدالت المستقبلية، والمدفوعات بالمقبوضات يتعلق فيما االفتراضات ذلك في بما

  حال  في. العادلة القيمة لتحديد المتاحة المعلومات جميع المجموعة إدارة تستخدم. السوق  وعوامل  الموجودات من وغيرها ملموسة
 . االستحواذ بعد سنة فترة خالل الشراء سعر وتوزيع العادلة  القيمة تحديد إكمال المجموعة على األمر، تطلب

 
 األدوات المالية  تقويم 
قياسها في سوق تداول نشطة. وفي حال كون سوق األداة   يتمإن أفضل دليل على القيمة العادلة هو السعر المعلن لألداة التي  

لمالحظة  ل  القابلةتعتمد فقط على بيانات السوق    تقويم. إن معظم أساليب التقويمالمالية غير نشطة، يتم االعتماد على أحد أساليب ال
  تقويم بعض األدوات المالية على أساس أساليب ال تقويموثوقية عملية قياس القيمة العادلة. ومع ذلك، يتم مما يؤدي إلى ارتفاع م

إلى حد   تعتمدالتي  تقويملمالحظة في السوق. إن أساليب الل القابلةالهامة غير  المدخالتالتي تنطوي على واحدة أو أكثر من 
لمالحظة تتطلب جهدًا كبيرًا من اإلدارة الحتساب القيمة العادلة مقارنة بتلك األساليب التي تعتمد ل  القابلةغير    المدخالتعلى    كبير

 لمالحظة.ل  القابلة  المدخالتعلى  بالكامل
  
 16لتقارير المالية رقم لمحاسبة عقود اإليجار بموجب المعيار الدولي  
، والتي قامت اإلدارة باتخاذها خالل عملية تطبيق 16فيما يلي األحكام األساسية في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 : لبيانات المالية الموحدةاعلى المبالغ المعترف بها في أكثر السياسات المحاسبية للمجموعة والتي لها تأثير جوهري 
 

 جزء من العقد( يتضمن عقد إيجار؛ تحديد ما إذا كان العقد )أو -
 تحديد ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول أنه سيتم ممارسة خيار التمديد أو اإلنهاء؛ -
 تصنيف ترتيبات عقود اإليجار )عندما تكون المنشأة مؤجًرا(؛ -
 اإليجار؛ عقود  تحديد المعدل المناسب لخصم مدفوعات -
 إنخفضت قيمته.حق إستخدام األصل قد ما إذا كان  تقويم -
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 فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة التي تم تبنيها عند إعداد البيانات المالية الموحدة:  
 

 اإليرادات ب اإلعتراف  
 مرابحـة 
 بناًء على المبلغ المتبقي من تكلفة المرابحة.يتم إدراج إيرادات المرابحة على مدى فترة العقد وفق أساس زمني محدد و  

 
 االستصنـاع 
ستصناع اإلجمالية االالنقدي للمصنوع للمتعامل وتكلفة  الثمنيتم حساب عوائد االستصناع وهامش الربح المتعلق بها )الفرق بين  
 لمصرف( على أساس استحقاقاتها الزمنية.ل

 
 اإلجارة 
 أساس زمني على مدى فترة العقد. يتم إدراج إيرادات اإلجارة وفق  

 
 المشاركــة 
 . األصل على أساس زمني يعكس العائد الفعلي على  المشاركةالدخل من المشاركة على أساس تخفيض رصيد ب اإلعترافيتم  

 
 المضاربــة 
س الدخل أو الخسائر بدقة.  على التمويل بالمضاربـة على أساس االستحقاق إذا كان باإلمكان قيا  الخسائرأو  الدخل  ب  اإلعترافيتم   

الدخل الموحد للمصرف    بيانعندما يتم توزيعه من قبل المضارب، بينما تسجل الخسارة في  الدخل  ب  اإلعترافوبخالف ذلك فإنه يتم  
 عند إعالنها من قبل المضارب. 

 
 صكــوك 
 يتم حساب الدخل وفق أساس زمني محدد على مدى فترة الصكوك. 

 
 رات، صافيإيرادات من بيع العقا 
الذي يحق للمجموعة الحصول عليه مقابل   البدلبمبلغ يعكس  األداء    إلتزامتلبي المجموعة  (  متىعندما )أو    اتيتم االعتراف باإليراد 

  ملكية  تحويل)عادًة  عند نقطة زمنية معينةاألداء  إلتزامب. قد يتم الوفاء المتعاملالخدمات إلى  منفعة البضائع أوملكية  تحويل
 (.  المتعاملإلى  الخدمات لتزويد منفعة مرور الوقت )عادةً مع ( أو المتعاملإلى  المنقولة البضائع

 
 .تتضمن تكاليف التطوير تكاليف البناء والبنية التحتيةتتضمن تكلفة بيع العقارات تكلفة التطوير.  

 
 . للمجموعة الموحدة المالية البيانات في  إدراجها تم التي الدفتريةإن تكلفة بيع األرض تتكون من القيمة  

 
 إيرادات الرسوم والعمولة  
، ويتم احتسابها وفًقا للمعيار الدولي  لمتعامليه المصرف الرسوم من مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها  إيرادات تحقيقيتم  

السيطرة على منتج أو  يتم تحويلباإليرادات عندما  المصرف". يعترف المتعاملين"إيرادات من عقود مع  15للتقارير المالية رقم 
 .المتعاملإلى بنقل ملكيتها خدمة منفعة 
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 اإليرادات )تتمة( ب اإلعتراف  
 )تتمة(  إيرادات الرسوم والعمولة 
 :كما يليالرسوم  إيراداتيتم احتساب  
 الوسطاء)على سبيل المثال، رسوم  األعمالكإيرادات عند اكتمال  ةهام أعمالمن تنفيذ  باإليرادات المحققةيتم االعتراف  •

 (؛توالعموال
من تقديم الخدمات كإيرادات عند تقديم الخدمات )على سبيل المثال، رسوم إدارة المشاريع  ةالمحقق باإليراداتيتم االعتراف  •

 ؛ و(ورسوم خدمات الحسابات والعقارات
 . الخدمات ذات الصلة منفعة أو استالم تقديمما يتم الرسوم والعموالت األخرى عند ومصاريفيتم االعتراف بإيرادات  •

 
 إيرادات اإليجـار التشغيلي 
 إيرادات اإليجارات التشغيلية المتعلقة باالستثمارات العقارية بطريقة القسط الثابت على مدى مدة العقد. ب اإلعترافيتم  

 
  االستثمارات بيع من الربح 
بالفرق بين إيرادات البيع والقيمة الدفترية    تتمثلالربح أو الخسارة من بيع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر    إن 

 .الموحد الدخل بيان فيبها  اإلعترافلهذه االستثمارات بتاريخ البيع ناقصأ أي تكاليف تتعلق بالبيع، ويتم 
 

  التكلفة  وبين البيع إيرادات بين الفرق  تمثل اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة االستثمارات بيع من والخسارة الربح  إن 
  العادلة   القيمة  في  المتراكمة  التغيرات  حساب  في  وتدرج.  الموحد  الشامل   الدخل  بيان   في  إدراجها  ويتم  للبيع  تكاليف  أي  ناقصاً   األولية
 . الموحد  الدخل بيان في تدرج وال المساهمين حقوق  ضمن

 
 توزيعات األربــاح 
 يتم إدراج توزيعات األرباح من استثمارات األسهم عندما يكون هناك حق لتسلم هذه التوزيعات. 

 
 المالية األدوات 
 والقياس االعتراف  
 : يلي كما ملخصة  للمجموعة المالية الموجودات إن.  المالية والمطلوبات  المالية الموجودات من المالية  األدوات تتألف 

 
 ؛المتعاملين تمويالت •

 ؛أخرى  مالية ومؤسسات إسالمية مصارف لدى الوكالة وودائع األرصدة •

 ؛ مالية مؤسسات مع ومضاربة مرابحة •
 ؛صكوك في استثمارات •

 في أدوات الملكية؛   استثمارات •

 و أخرى؛ مدينة وذمم مدينة تجارية ذمم •

  .للمشتقات اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة البدائل •
  تمويالت المتعاملين للمجموعة من التالي:  تتألف 
 و أخرى؛ إسالمية وتمويالت مرابحة •

 .إجارة تمويالت •

 
  التدفقات  وخصائص  المالية  الموجودات  إلدارة  المستعمل  للمجموعة   األعمال  نموذج  أساس   على  المالية  الموجودات  كافة  تصنيف  يتم 

 .العادلة  بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة إما المالية  الموجودات تقاس. المالية للموجودات التعاقدية النقدية
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 )تتمة(  المالية األدوات 
 

 التصنيف 
 المطفأة  بالتكلفة المالية الموجودات 
قياس األرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرى والمرابحة والمضاربة لدى مؤسسات مالية   يتم 

والمرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى وتمويالت اإلجارة، كتمويالت المتعاملين واالستثمار في صكوك، بالتكلفة   واالعتمادات
 :التاليينالوفاء بكال الشرطين   المطفأة، في حال

 
يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات للحصول على التدفقات النقدية التعاقدية؛   •

 و
الشرو  التعاقدية لألصل المالي ُتنشيء في تواريخ محددة تدفقات نقدية التي هي فقط دفعات ألصل الدين  والربح على المبلغ   •

 الرئيسي القائم.
 

 . العادلة  بالقيمة الحقاً المالية األخرى  الموجودات جميع قياس يتم 
 

 ( ”FVTPL“)   الخسائر أو األرباح خالل من العادلة  بالقيمة المالية الموجودات 
ما لم تصنف المجموعة استثمارًا   ،FVTPLالخسائر  أو  األرباح  خالل  من   العادلة   بالقيمة  الملكية  أدوات  في  االستثمارات  تصنيف  يتم 

 عند االعتراف األولي.   FVTOCIما بأنه لغير غرض المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

. FVTPLالموجودات المالية األخرى التي ال تتطابق مع مبدأ التكلفة المطفأة تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر    إن 
  FVTPLك الموجودات المالية التي تتطابق مع مبدأ التكلفة المطفأة والتي صنفت بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  وكذل

يمكن تصنيف الموجودات المالية  وفقًا إلختيار القيمة العادلة، . للمجموعة عند االعتراف المبدئي بالتماشي مع نموذج األعمال 
عند االعتراف المبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل تناقض القياس   FVTPLرباح أو الخسائر  بالقيمة العادلة من خالل األ

 أو االعتراف الذي قد يظهر من قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب أو الخسائر عليها بأسس مختلفة. 
 

عندما يتم  FVTPLإعادة تصنيف الموجودات المالية من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  يتم 
تغيير نموذج العمل بحيث ال تتحقق شرو  مبدأ التكلفة المطفأة. ال يجوز إعادة تصنيف الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة  

 . وفقًا إلختيار القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي FVTPLائر من خالل األرباح أو الخس
 

 "(FVTOCI)"  اآلخر  الشامل الدخل  خالل من العادلة  بالقيمة المالية الموجودات 
االعتراف األولي، يمكن للمجموعة أن تقوم باختيار بما ال يقبل النقض )على أساس كل أداة على حدة( أن تصنف استثمارات   عند 

 . FVTOCIالملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات 
 

 : إذا( FVTPL) والخسائر األرباح  خالل من العادلة   بالقيمة المالية الموجودات تعتبر 
 أو القريب، المستقبل في بيعها لغرض أساساً  شراؤها تم •

  للحصول  حديث فعلي نمط على  دليل ولها معاً  المجموعة  تديرهما محددة مالية أداة  من جزءاً  المبدئي االعتراف عند كانت •
 أو  قصير، مدى في  أرباح على

 . مالي  كضمان أو فعالة تحو  كأداة  مصنفة غير المالية للمشتقات الشرعية البدائل كانت •
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 )تتمة(  المالية األدوات 
 

 القياس 
 المطفأة بالتكلفة المدرجة  المالية المطلوبات أو  المالية الموجودات 
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة، والتي تشمل األرصدة وودائع الوكالة لدى البنوك اإلسالمية والمؤسسات المالية  

)باستثناء االستصناع(  األخرى  ةاإلسالمي ت، والمرابحة والتمويالتاألخرى، والمرابحة والمضاربة لدى المؤسسات المالية، والقبوال
ويتم . يتم احتساب التكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي. إنخفاض في القيمةوك، ناقًصا أي في صك اتواالستثمار 
ها وفقًا لمعدل ؤ لألداة المعنية ويتم إطفا الدفتريةضمن القيمة  ،بما في ذلك تكاليف المعاملة األولية ،وات والخصوماتإدراج العال

 الربح الفعلي لألداة.
 

إلجارة، المضاربة  تشتمل الموجودات المالية على األرصدة والودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية إسالمية أخرى، المرابحة، ا 
المالية   الموجودات. هذه األصول غير مدرجة في سوق نشط. تنشأ متوقعةوتمويالت إسالمية أخرى مالية ذات دفعات ثابتة أو 

. المطلوبات المالية هي المدينة المبالغمع عدم وجود نية للمتاجرة في  المتعاملينعندما تقوم المجموعة بتقديم أموال مباشرة ألحد 
المطلوبات التي تفرض على المجموعة التزامات تعاقدية بتقديم مبالغ نقدية أو موجودات مالية أخرى أو استبدال أدوات مالية تحت  

 شرو  معينة قد تكون في غير صالح المجموعة.  
 

التكلفة ناقصًا أية مبالغ مشطوبة أو مخصصات،  وودائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية األخرى ب األرصدةيتم إدراج  
 إن وجدت. 

 
  المؤجل الدخل)باستثناء  وجد إن االنخفاض، مخصصيتم إدراج المرابحة والمضاربة مع مؤسسات مالية بالتكلفة المطفأة ناقصًا  

 (.المتوقعة األرباح أو
 

البطاقات اإلسالمية المغطاة )على أساس المرابحة( و  ،االستصناعيتكون التمويل اإلسالمي من مديني المرابحة، المضاربة،  
 وتمويالت إسالمية أخرى. 

 
 عن المبلغ النقدي المعادل له.  يزيد الستصناع في البيانات المالية الموحدة برصيد يتم قياس وإدراج تكلفة اال 

 
 . انخفاض مخصصناقصًا أية يتم إدراج التمويالت اإلسالمية األخرى بالتكلفة المطفأة )باستثناء الدخل المؤجل(  

 
اإلجارة كإجارة تمويلية عندما يعد المصرف ببيع األصول المؤجرة للمستأجر من خالل عقود مستقلة ناقلة للملك عند   تصنيفيتم  

األصول  نهاية اإلجارة ويترتب على ذلك نقل كافة المخاطر والمنافع المترتبة على ملكية هذه األصول إلى ذلك المستأجر. تمثل 
المؤجرة عقود إيجار تمويلية ألصول لفترات معينة والتي تكون إما قاربت أو تخطت فترة كبيرة من العمر اإلنتاجي المقدر لهذه 
الموجودات. يتم إدراج األصول المؤجرة بقيمة مساوية لصافي االستثمار القائم في اإليجار المدرج بما في ذلك الدخل المدرج ناقصًا  

 فاض.مخصصات االنخ
 

 "(FVTPL)"  الخسائر أو األرباح خالل من العادلة  بالقيمة المالية الموجودات 
  إعادة  عن الناتجة  الخسائر أو باألرباح االعتراف ويتم موحد مالي مركز كل تاريخ في  العادلة بالقيمة المالية الموجودات قياس يتم 

"إيرادات  بند تحت الموحد الدخل بيان في بها المعترف الخسائر أو األرباح صافي تضمين ويتم. الموحد الدخل بيان في القياس
 ".االستثمارات
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 )تتمة( القياس 
 "(FVTOCI)"  اآلخر  الشامل الدخل  خالل من العادلة  بالقيمة المالية الموجودات 
قياس االستثمارات في أدوات الملكية مبدئيًا بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعامالت. ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة   يتم 

اف  ويتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة تحت بند البيان الموحد لإليرادات الشاملة األخرى وتض
 التغيرات المتراكمة في القيم العادلة ضمن حقوق المساهمين. 

 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن تراكم األرباح أو الخسائر   بالقيمة  المقيسة  الصكوك  باستثناء  مالية،  أصول  استبعاد  عند

والتي تم إضافتها مسبقًا في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة ال يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد ولكن يتم إعادة  
المقيسة بالقيمة    )أدوات حقوق الملكية(  جودات الماليةتصنيفها إلى أرباح محتجزة. ال يتطلب إجراء اختبار لالنخفاض في قيمة المو 

 .FVTOCIالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

 الخسائر  أو  األرباح  تصنيف  إعادة  يتم  استبعادها،  تم  التي  اآلخر،  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المقيسة  للصكوك  بالنسبة
 .الموحد الدخل  بيان إلى المساهمين حقوق  من الموحد  اآلخر الشامل الدخل  بيان في المدرجة المتراكمة

 
االنخفاض في    للتحقق من سة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ييتم اختبار الموجودات المالية )أدوات الصكوك( المق

 القيمة.
 

 . المعلنة السوق  أسعار إلى  بالرجوع نشطة حركة ذات  المالية  األسواق في  المدرجة لالستثمارات العادلة  القيمة تحديد يتم 
 

 : التالية الطرق  إحدى على بناءً  العادلة القيمة قياس يتم نشطة، أسواق لها يوجد ال التي األخرى  لالستثمارات 
 

 مخاطر مماثلة.التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بمعدالت األرباح الحالية المطبقة للبنود ذات شرو  وسمات  •
 الوسطاء المعلنة  أسعار •
 المعامالت األخيرة في السوق  •

 
  استالم  في  للمجموعة  حق ينشأ عندما  الموحد  الدخل  بيان في  الملكية أدوات في االستثمارات على  األرباح بتوزيعات االعتراف يتم 

 .االستثمار تكاليف من لجزء استرداد  واضح بشكل تمثل التوزيعات هذه كانت إذا إال التوزيعات، هذه
 

(i)  / اإلعتراف إلغاءاالعتراف   
  المالية الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات بتقوم المجموعة بصورة مبدئية باالعتراف  

، أي التاريخ  التسويةبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في تاريخ    المدرجةوالموجودات المالية    المطفأة  بالتكلفة  المدرجة
 الذي تصبح فيه المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة. 

 
الية في  الموجودات للطرف المقابل. يتم االعتراف بالمطلوبات الم دفع في اليوم الذي يتم فيه  للمتعاملينيتم االعتراف بالتمويالت  

 التاريخ الذي تصبح به المجموعة طرفًا لألداة المتعاقد عليها.
 

االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية الخاصة بالتدفقات النقدية للموجودات المالية المعنية أو عند   إلغاءيتم  
أي عندما يتم تسوية االلتزام المحدد في   تنتهي،االعتراف بالمطلوبات المالية عندما  إلغاءالقيام بتحويل الموجودات المالية. ويتم 

 أو تنتهي مدته. هؤ العقد أو يتم إلغا
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 )تتمة(  المالية األدوات 
 

 )تتمة( القياس 
(i)  / االعتراف )تتمة( إلغاءاالعتراف 
  العادلة بالقيمة المدرجة  الماليةاالعتراف بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات  إلغاءيتم  

في التاريخ  المشتري ويتم االعتراف بالمبالغ المدينة المترتبة والمستحقة الدفع من  بيعها،عندما يتم   اآلخر  الشامل الدخل  خالل من
  إلغاء وعة ببيع الموجودات. تستخدم المجموعة طريقة التعريف المحددة لتحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن  الذي تلتزم فيه المجم

 االعتراف. 
 

(ii)  مقاصة األدوات المالية 
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي عندما يكون هناك حق قانوني وشرعي  

قابل للتطبيق بمقاصة المبالغ المعترف بها وتكون هناك النية للتسوية على   اإلسالمية الشريعةالتطبيق يتناسب مع مبادئ  واجب
 أساس صافي المبلغ أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

 
 :القيمة فينخفاض اال تقويم
ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   تقويمالمجموعة ب تقوم

تأثير ضار على   ذو" عند وقوع حدث أو أكثر االئتمانية القيمة منخفض" المالي األصل يعتبراآلخر منخفضة القيمة االئتمانية. 
البيانات  على االئتمانية القيمة منخفضصل المالي. تتضمن األدلة على أن األصل المالي التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لأل

 :التالية الملحوظة
 أو المصدر؛ بالنسبة للمتعامل الحاصل على التمويل صعوبة مالية كبيرة  -

 ؛ السداد في تأخرأو  تعثرخرق للعقد مثل  -

 ؛أخرى  ظروف   في االعتبار فيالمجموعة  لتأخذها  تكن لمإعادة هيكلة تمويل من قبل المجموعة بشرو   -

 ؛ أوآخرإفالس أو إعادة تنظيم مالي  حالةفي لمتعامل الحاصل على التمويل ايصبح من المحتمل أن يدخل  أن -

 .المالية للصعوبات نتيجة للضمان نشط السوق الاختفاء  -

 
 :المتوقعة ناقياس خسائر االئتم

  إلعداد الدولي  المعيار ضمن  الوارد  المتوقعة االئتمان خسارة لنموذج وفقاً  المالية  الموجودات  قيمة  في االنخفاض احتساب يتم
  ذلك   في   بما  المالية  الموجودات  لكافة  القيمة  في  االنخفاض  خسائر  لقياس  منفرداً   جديداً   نموذجاً   المعيار  يقدم.  9  رقم   المالية  التقارير

. يشتمل نموذج خسائر االئتمان اآلخر الشامل الدخلمطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل ال بالتكلفة المقيسة والصكوك التمويالت
المتوقعة على منهج مكون من ثالث مراحل والذي يعتمد على التغيير في جودة ائتمان الموجودات المالية منذ اإلدراج المبدئي. 

ن الظروف االقتصادية  ع  للدعم وقابلةالئتمان المتوقعة نموذج تطلعي ويتطلب استخدام توقعات معقولة ا خسائر يستخدم نموذج
 في مخاطر االئتمان وقياس مخاطر االئتمان المتوقعة. الجوهري  االرتفاعتحديد  أثناءالمستقبلية 

 
 االئتمان مخاطر فيها ترتفع لم  التيالمالية  داتالموجو شهًرا على جميع  12لمدة  المتوقعة اإلئتمان خسارة تطبيق يتم :1المرحلة 
باستخدام عامل   المتوقعة اإلئتمان خسارة إحتسابوالتي لم تنخفض قيمتها االئتمانية. سيتم  المبدئي إدراجها منذ جوهري  بشكل

 . في السداد والخسارة الناتجة عن التعثر اً شهر  12خالل   الحدوث محتملة تكون  والتي التعثر يةيمثل احتمال
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 )تتمة(  المالية األدوات 
 

 )تتمة( القياس 
 )تتمة(  المتوقعة نقياس خسائر االئتما

  
في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي ولكن ال تعتبر األدوات  هامةزيادة  هناك تكون  عندما، 2المرحلة  بموجب :2المرحلة 
 حسابهويتم  المتوقع العمرمدى االئتمان المتوقعة على  لخسارةمبلغ مساو   تسجيلقيمة ائتمانية منخفضة، سيتم  ذاتالمالية 

. من المتوقع أن تكون المخصصات  التعثر في السداداحتمالية التعثر، الخسارة الناتجة عن التعثر في السداد والتعرض عند  باستخدام  
شهًرا في  12مقارنة بـ  باإلعتبار أخذهالزمني األطول الذي يتم  المدىالمخاطر وتأثير  فيزيادة ال نتيجةأعلى في هذه المرحلة 

 المرحلة األولى. 
 

ي تاريخ التقرير، سيتم تصنيف هذه  دليل موضوعي على انخفاض القيمة ف هناك يكون  عندما، 3بموجب المرحلة  : 3المرحلة 
 . مدى فترات سداد الموجودات الماليةاالئتمان المتوقعة على  خسارة يعادلمبلغ بائتمانية منخفضة  قيمة ذاتاألدوات المالية 

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

  اً جزء  اً شهر   12االئتمان المتوقعة لمدة    خسارة رتعتب.  المبدئي  إدراجها  منذ  جوهري   بشكل  االئتمان  مخاطر  فيها  ترتفع  لم  التي  المالية
  تكون  والتيعلى أداة مالية  السداد في التعثر أحداثعن  تنتج والتي لألداة  المتوقع العمر مدى على  المتوقعة االئتمان خسارة من

 .المالية التقاريربعد تاريخ   اً شهر  12خالل  الحدوث محتملة
 

مكونات رئيسية، وهي احتمالية التعثر، والخسارة الناتجة عن   ثالثةيتم احتساب خسارة االئتمان المتوقعة من خالل حاصل ضرب  
دل الربح الفعلي المبدئي. قامت المجموعة بتطوير مجموعة من التعثر في السداد والتعرض عند التعثر في السداد، والخصم بمع

النماذج لتقدير هذه المؤشرات. بالنسبة للمحاف  التي تتوفر لها بيانات تاريخية كافية، قامت المجموعة بتطوير نموذج إحصائي،  
 أما بالنسبة للمحاف  األخرى فتم تطوير نماذج تعتمد على األحكام. 

 
 التفاوض بشأنها معاد يةتمويل تسهيالت
ضمانات. وقد يشمل ذلك تمديد العلى  االستحواذبداًل من  يةالتمويل التسهيالت، حيثما أمكن، إلى إعادة هيكلة المصرفيسعى 
  كافة عيد التفاوض بشأنها للتأكد من أن  التسهيالت التي أُ   بمراجعةاإلدارة باستمرار    تقومالدفع واالتفاق على شرو  جديدة.    اتفاقيات

 المدفوعات المستقبلية من المتوقع حدوثها بشكل موثوق. 
 

 التيلصعوبات المالية  ل  نتيجةعند إعادة التفاوض على شرو  أصل مالي أو تعديلها أو عند استبدال أصل مالي قائم بأصل جديد  
 المتوقعة  االئتمان  خسارة ما إذا كان يجب استبعاد األصل المالي وقياس  تقويميتم    عندها،  لمتعامل الحاصل على التمويلايواجهها  

 :على النحو التالي
 

يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناشئة عن األصل   نهفإ الحالي، األصل استبعاد لىإ المتوقعة لهيكلةا دةعاإ  ديؤت لمإذا  -
 التفاوض المعاد النقدية للتدفقات الحالية كالقيمةلألصل المالي  المدرجةالقيمة  إجماليالمالي المعدل  في عملية احتساب 

  التعديل   عن  الناتجةخسارة  الب  اإلعترافالربح الفعلي األصلي ويجب    بمعدلخصمها من األصل المالي    يتم  المعدلة،  أو  بشأنها
 في الربح. 

 
الجديد على    لألصل، عندها يتم التعامل مع القيمة العادلة المتوقعة  الحالي  األصل  استبعادإذا أدت إعادة الهيكلة المتوقعة إلى   -

  األصل عجز النقدي من  ال  احتساب  أثناءهذا المبلغ    إدراجاستبعاده. يتم    عند  الحاليالمالي    األصلمن    ةنهائي  نقدية  تدفقاتأنها  
. يتم خصم العجز النقدي من التاريخ المتوقع لالستبعاد إلى تاريخ التقارير المالية باستخدام معدل الربح الفعلي  الحالي المالي

 األصلي لألصل المالي الحالي.  
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  الموّلدة أوة االئتمانية المشتراة  الموجودات المنخفضة القيم

المبدئي.   اإلدراجعند    االئتمانيةمالية منخفضة القيمة    موجوداتإن الموجودات المنخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو الموّلدة هي  
الربح   إيرادات إدراجويتم  المبدئي اإلدراجالموجودات المنخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو الموّلدة بالقيمة العادلة عند  إدراجيتم 
أو تحرير خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة     إدراج. يتم  ائتمانياً معّدل  المتوقع  الربح  البناًء على معدل    الحقاً 

 . المتوقعة االئتمان لخسارةتغيير الحق  عنه ينتجالحد الذي فقط إلى 

 
 غطاةالم   اتالبطاق تمويالت 
البطاقات المغطاة، والتي يحق فيها للمجموعة إلغاء و / أو تقليل  تمويالتيشمل عرض منتجات المجموعة مجموعة متنوعة من  

ئر االئتمان لفترة اإلشعار التعاقدي، ولكن بداًل من ذلك  في غضون مهلة قصيرة. ال تحد المجموعة من تعرضها لخسا التمويالت
السداد   في تعثره ية، واحتمالالمتعاملعلى مدى فترة تعكس توقعات المجموعة لسلوك  المتوقعة االئتمان خسارة باحتساب تقوم

 .التسهيالتمن المخاطر المستقبلية للمجموعة، والتي يمكن أن تتضمن تخفيض أو إلغاء  الحد وإجراءات 
 

لهذه  المتوقعة االئتمان خسارة بناًء على الخبرة السابقة وتوقعات المجموعة، يتم تقدير الفترة التي تقوم فيها المجموعة باحتساب 
خسائر االئتمان من   من  الحد  باإلمكان يكون ال  وعندماخاطر االئتمان المنتجات، بناًء على الفترة التي تتعرض فيها المجموعة لم

 خالل إجراءات اإلدارة. 
 

 الشطب 
عام   هو الحال بشكل   هذا يكون . لالسترداديكون هناك احتمال واقعي  ال( عندما اً أو كلي اً يتم شطب الموجودات المالية )إما جزئي 

 الموجودات . ومع ذلك، يمكن أن تخضع  المتعاملينمن    المبالغ  السترداد  واإلصالحية الجهود القانونية    كافةالمجموعة    تستنفذعندما  
 .سترداد المبالغ المستحقةبا المتعلقة المجموعةمن أجل االمتثال إلجراءات  التنفيذيةنشطة  ألالمالية المشطوبة ل

 
 الضمانات تقويم 
  عدة  في  الضمانات  تكون .  المالية  الموجودات   على   المخاطر  تقليل  بهدف  الضمانات  الستخدام  المصرف  يسعى  ممكنًا،  يكون   حينما 

 وتحسينات األخرى  مالية الغير والموجودات والمخزون  والمدينون  والعقارات االئتمان /الضمان وخطابات واألسهم النقد مثل أشكال
عند التأسيس وبناًء على جدول التقارير   ،أدنى كحد عام بشكل للضمانات العادلة القيمة تقويم يتم. التسوية اتفاقيات مثل االئتمان

الموجودات المالية المحتف  بها  تقويمللمصرف، ويقوم المصرف، كلما كان ذلك ممكنا، باستخدام البيانات السوقية النشطة ل
الضمانات   تقويمحددة باستخدام النماذج. يتم  الموجودات المالية األخرى التي ال يكون لها قيمة سوقية م  تقويمكضمانات. بينما يتم  

 الغير مالية، كالعقارات بناًء على تعامالت السوق، عوائد اإليجارات والبيانات المالية المدققة. 
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 قيمة الموجودات غير المالية انخفاض 
تتم مراجعة القيم المرحلة لموجودات المجموعة بتاريخ كل بيان مركز مالي لتحديد فيما إذا كان هنالك دليل على انخفاض القيمة.   

وزت اجيتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في حال ت  ذلك،وفي حال وجود دليل على  
 تقويملألصل قيمته القابلة لالسترداد. ويتم االعتراف بأي انخفاض في القيمة ضمن بيان الدخل الموحد. بغرض  المدرجةالقيمة 

يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى يمكن أن يكون له تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكل منفصل )الوحدات   القيمة،انخفاض 
التي تتعرض النخفاض القيمة لعكس أي تغيرات قد    التجارية،باستثناء الشهرة    المالية،جعة الموجودات غير  المنتجة للنقد(. تتم مرا

 تطرأ على انخفاض القيمة بتاريخ كل بيان مركز مالي.
 

 العادلة القيمة قياسات 
  السوق   متعاملي  بين  منظمة  معاملة  ضمن  التزام   لتحويل  دفعه  أو  أصل  لبيع  استالمه  يتم  قد   الذي   الشراء   سعر   هي  العادلة   القيمة  إن 

 : إما تحصل االلتزام تحويل أو  األصل لبيع المعاملة أن افتراض على   العادلة القيمة قياسات تعتمد. القياس بتاريخ
 

 أو االلتزام، أو  لألصل الرئيسي السوق  في •

 . االلتزام أو لألصل  منفعة ذات األسواق أكثر  في الرئيسي، السوق  غياب بظل •

 
 .منفعة األسواق أكثر أو  الرئيسي السوق  إلى الوصول على قادرة المجموعة  تكون  أن يجب 

 
  أو  األصل  تسعير عند باستخدامها السوق  متعاملو يقوم قد  التي االفتراضات باستخدام االلتزام أو لألصل  العادلة القيمة قياس يتم 

 . االقتصادية  مصالحهم أفضل في يصب فيما السوق  متعاملي يتصرف أن بافتراض االلتزام،
 

  خالل  من  االقتصادية  المنافع توليد  على السوق  متعاملي أحد قدرة باالعتبار تأخذ  مالي الغير لألصل  العادلة القيمة قياس إن 
  األصل   يستخدم   قد  والذي  السوق   في  اآلخرين  المتعاملين  أحد  إلى  بيعه  خالل   من   أو  استخداماته  مجاالت  أفضل   في  األصل  استخدام

 . استخداماته مجاالت أفضل في
 

 بزيادة  وذلك العادلة، القيمة لقياس كافية بيانات لها تتوفر والتي الظروف في مناسبة تعد التي تقويمال طرق  المجموعة تستخدم 
 (. 43)إيضاح  ملحوظة الغير المعطيات استخدام من المستطاع قدر والتقليل  حد ألقصى الملحوظة المعطيات استخدام

 
 األعمال اندماج 
  العادلة،  بالقيمة األعمال اندماج ضمن  المنقول البدل قياس ويتم. االستحواذ طريقة باستخدام التجارية األعمال تمّلك محاسبة تتم 

  المصرف   يتحملها  التي  والمطلوبات  التملك،  بتاريخ  المصرف   ينقلها  التي  للموجودات  العادلة   القيم  مجموع  أنها  على   حسابها  يتم  والتي
 المنشأة  على  السيطرة  مقابل  في  المصرف  أصدرها  التي  الملكية  حقوق   حصص  إلى  باإلضافة  السابقين  المشتراة   المنشأة  مالكي  إلى

 . تكبدها عند الموحد الدخل بيان في التملك بعمليات المتعلقة بالتكاليف االعتراف يتم. المشتراة 
 

االستحواذ، يتم االعتراف بالموجودات الممتلكة القابلة للتحديد والمطلوبات المضمونة بقيمها العادلة بتاريخ االستحواذ، ما   تاريخ  في 
 عدا الحاالت التالية: 
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 )تتمة(  األعمال اندماج 
 منافع بترتيبات المتصلة الموجودات أو المطلوبات إلى باإلضافة المؤجلة الضريبية المطلوبات أو بالموجودات االعتراف يتم •

 الموظفين  مكافآت،  19  رقم  الدولي   المحاسبة  ومعيار  الدخل؛  ضرائب  12  رقم   الدولي   المحاسبة  لمعيار  وفقاً   وقياسها  الموظفين
 التوالي؛  على

 الدفع  ترتيبات أو المشتراة  للمنشأة األسهم أساس على الدفع بترتيبات المتصلة الملكية حقوق  أدوات أو المطلوبات قياس يتم •
  الدولي   للمعيار  وفقاً   المشتراة   للمنشأة  األسهم  أساس  على  الدفع  ترتيبات  الستبدال  المصرف  فيها  دخل  التي  األسهم  أساس   على

 و التملك؛ بتاريخ األسهم أساس  على   الدفع 2  رقم المالية للتقارير

 محتف    متداولة  غير  موجودات  5  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقاً   للبيع  بها  كمحتف   تصنف  التي  الموجودات  قياس  يتم •
 .المعيار لذلك وفقاً  متوقفة وعمليات للبيع بها

 
  لحصة  العادلة  والقيمة المشتراة، المنشأة في مسيطرة غير  ملكية أي ومقدار  المنقول، البدل  مجموع على  كالزيادة الشهرة قياس يتم 

  العادلة  القيمة صافي على( وجدت)إن  عليها الُمسَتحَوذِ  المنشأة في سابقاً  بها تحتف  كانت التي المستحِوذة للشركة الملكية حقوق 
 مبالغ صافي تجاوز ،تقويمال إعادة  بعد حال، في. التملك تاريخب المضمونة والمطلوبات للتحديد القابلة الممتلكة للموجودات
 في مسيطرة غير ملكية أي ومبالغ المنقول البدل مجموع التملك بتاريخ المضمونة والمطلوبات للتحديد القابلة الممتلكة الموجودات

)إن   عليها الُمسَتحَوذِ  في سابقاً  بها تحتف  كانت التي المستحِوذة للشركة الملكية حقوق  لحصة العادلة والقيمة المشتراة  المنشأة
 .مسيطرة ملكية على   االستحواذ عند كربح  الموحد الدخل  بيان في مباشرة بالزيادة االعتراف يتم(، وجدت

 
  حالة  في المنشأة موجودات صافي من تناسبية حصة إلى مالكيها وتخول حالية ملكية حصة هي والتي المسيطرة غير الملكية إن 

  لصافي  بها المعترف المبالغ من المسيطرة غير  للملكية التناسبية بالحصة  أو  العادلة  بالقيمة إما أولي  بشكل قياسها يمكن التصفية
 .أخرى  إلى  معاملة من القياس أساس يختلف. عليها الُمسَتحَوذِ  المنشأة في  للتحديد القابلة  الموجودات

 
 يتم  محتمل،  بدل  ترتيب  عن  ناتجة  مطلوبات  أو  موجودات  على  األعمال  اندماج  في  المصرف  بواسطة  المنقول  البدل  يشتمل  عندما 

 التغيرات تعديل يتم. األعمال اندماج  في المنقول  البدل من كجزء إدراجه ويتم تملكه تاريخ في العادلة بالقيمة المحتمل البدل قياس
  إن .  الشهرة  على  مقابلة  تعديالت  عمل  مع  رجعي،  بأثر  القياس  فترة  تعديالت  اعتبارها  يمكن  والتي  المحتمل  للبدل  العادلة  القيمة  في

  أن  يمكن ال" )والتي القياس"فترة  خالل  عليها الحصول يتم إضافية معلومات عن تنشأ التي التعديالت هي القياس فترة تعديالت
 .التملك بتاريخ السائدة والظروف  الوقائع  حول( التملك تاريخ من اعتباراً  واحدة سنة تتجاوز

 
  كيفية  على تعتمد القياس فترة تعديالت اعتبارها يمكن ال والتي المحتمل للبدل  العادلة القيمة في للتغيرات الالحقة المحاسبة إن 

 التسوية حساب ويتم الحقة، تقارير تواريخ في ملكية كحقوق  والمصنف المحتمل البدل  قياس إعادة تتم ال. المحتمل البدل تصنيف
  تواريخ  في المطلوبات أو الموجودات أحد أنه  على والمصنف المحتمل البدل قياس إعادة يتم. الملكية حقوق  ضمن  له الالحقة
 . الموحد الدخل  بيان في المقابلة الخسارة أو بالربح االعتراف مع الحقة، تقارير

 
  عليها الُمسَتحَوذِ  المنشأة  في سابقاً  بها المحتف   الملكية حقوق  في  المصرف حصة قياس يتم مراحل، على األعمال  دمج يتم عندما 

 بيان في وجدت، إن خسارة، أو ربح من ينتج بما االعتراف ويتم( السيطرة المصرف تولي)تاريخ  التملك تاريخ في العادلة بالقيمة
  الدخل  في بها االعتراف سبق والتي  التملك تاريخ قبل عليها الُمسَتحَوذِ  المنشأة في الملكية عن  الناشئة المبالغ إن . الموحد الدخل 
  .الملكية تلك استبعاد تم لو فيما مالئمة المعالجة هذه كانت  حال في  الموحد  الدخل بيان إلى تصنيفها إعادة يتم اآلخر الشامل
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 )تتمة(  األعمال اندماج 
 بأخذ المصرف يقوم االندماج فيها حدث التي التقارير إعداد فترة نهاية مع األعمال الندماج األولية المحاسبة تكتمل لم  إذا 

 االعتراف يتم أو القياس، فترة خالل المبالغ هذه تعديل ويتم. محاسبتها تكتمل لم التي للبنود االنتقالية المبالغ عن مخصصات
 بتاريخ القائمة والظروف الوقائع حول عليها الحصول تم التي الجديدة المعلومات لتعكس وذلك إضافية، مطلوبات أو بموجودات
 .التاريخ ذلك في بها المعترف المبالغ على  أثرت قد تكون  أن يمكن  والتي  معروفة، كانت إذا التملك،

 
 األعمال  دمج في عليها المستحوذ الملموسة غير الموجودات 
  في  العادلة بالقيمة الشهرة عن منفصل بشكل والمدرجة األعمال دمج في عليها المستحوذ الملموسة غير الموجودات إدراج يتم 

  دمج  في عليها المستحوذ الملموسة غير الموجودات إدراج يتم المبدئي، اإلدراج بعد. الشهرة تكلفة تعتبر والتي االستحواذ تاريخ
 .المتراكمة واالنخفاض اإلطفاء خسائر ناقصا بالتكلفة األعمال

 
 وطريقة المقدر اإلنتاجي العمر مراجعة يتم. لها المقدر اإلنتاجي العمر مدى  على الثابت القسط أساس على  اإلطفاء إدراج يتم 

 معدالت  تستند.  مستقبلي  أساس  على   تحتسب  والتي  التقدير  في   تغييرات  أي   تأثير  مع  مالية،  تقارير  إعداد   فترة  كل   نهاية  في  اإلطفاء
 : التالي المقدرة اإلنتاجية األعمار على االستهالك

 
 سنوات  8 العالقة مع المتعاملين 
 سنوات  8 أساسية  ملموسة غير ودائع 

 
 الشهرة 
  على  األعمال اندماج تكلفة فائض تمثل التي بالتكلفة، مبدئياً  قياسها ويتم كموجودات االستحواذ عن  الناتجة بالشهرة االعتراف يتم 

  المصرف،   حصة  كانت  حال  وفي.  المحددة  المحتملة  والمطلوبات  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  صافي  في  المصرف  حصة
 تزيد عليها الُمسَتحَوذِ  للمنشأة المحددة المحتملة والمطلوبات والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة صافي من ،تقويمال إعادة بعد
 . الموحد الدخل  بيان في   فوراً  الزيادة تسجيل يتم فإنه األعمال اندماج تكلفة مجموع عن

 
اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة على كل الوحدات المنتجة للنقد في المصرف والتي يتوقع استفادتها من عملية   ألغراض 

ر سنوي النخفاض القيمة للوحدات المنتجة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها أو على فترات أكثر تقاربًا االندماج. يتم إجراء اختبا
إذا وجد ما يشير إلى انخفاض قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتها المدرجة يتم 

على الوحدة ثم على الموجودات األخرى للوحدة تناسبيًا على    الموزعةيمة المدرجة للشهرة  تحميل خسارة االنخفاض أواًل لتخفيض الق
 .الحقة فترات في عكسها يمكن ال للشهرة  المسجلة القيمة انخفاض خسائر إن . الوحدة في  أصلأساس القيمة المدرجة لكل 

 
استبعاد إحدى الشركات التابعة أو المنشآت تحت السيطرة المشتركة يتم تضمين قيمة الشهرة المخصصة لها لتحديد الربح أو   عند 

 الناتجة من االستبعاد. الخسارة
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 استثمار في شركات زميلة   
استثمار المجموعة في الشركات الزميلة على أساس طريقة حقوق الملكية المحاسبية. إن الشركة الزميلة هي شركة  يتم احتساب  

 تمارس المجموعة عليها تأثيرًا مهما. وهي ليست شركة تابعة أو مشروع مشترك.
 

الموحد بالتكلفة مضافًا إليها التغير في  وفقًا لطريقة حقوق الملكية، فإن االستثمار في شركة زميلة يدرج في بيان المركز المالي  
حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة بعد استحواذها. يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة ضمن قيمة  

لشركات . يتم إدراج حصة المجموعة من نتائج عمليات اإلنخفاض القيمة بصورة منفصلة اختبارها وأاالستثمار وال يتم إطفاؤها 
الزميلة في بيان الدخل الموحد. في حال إدراج أية تغيرات في بيان التغيرات في حقوق المساهمين للشركة الزميلة، تقوم المجموعة  
بإدراج حصتها من أي تغير، في بيان التغيرات الموحد لحقوق المساهمين للمجموعة. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة 

 ين المجموعة والشركة الزميلة لحدود مساهمة المصرف في الشركة الزميلة. من المعامالت ب
 

سياسات ال  تعديل  يتم  األمر  اقتضى  وإذا  ،إعداد بيانات المصرف  تواريختعد البيانات المالية للشركات الزميلة في تواريخ متوافقة مع   
من قبل المصرف للمعامالت أو األحداث ذات الظروف   مع السياسات المحاسبية المستخدمة للتوافق الزميلة  للشركاتمحاسبية ال

 المماثلة.  
 

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقدر المجموعة فيما إذا كان هنالك أي حاجة إلدراج خسارة انخفاض الستثمارها في الشركة   
كل بيان مركز مالي بتقدير أية براهين على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد يكون منخفضًا. في   معالزميلة. تقوم المجموعة 

كالفرق بين المبلغ الممكن تحصيله للشركة الزميلة والقيمة الدفترية لالستثمار في بيان الدخل  حال وجدت، يتم قيد االنخفاض 
 الموحد. 

 
 مشاريع مشتركة استثمار في  
وهي شركات ذات سيطرة مشتركة، بحيث يكون هناك عقد يحدد السيطرة المشتركة   ،مشاريع مشتركةالمجموعة استثمار في  لدى 

على أساس طريقة حقوق الملكية    المشتركة  المشاريعهذه الشركات. يتم احتساب استثمار المجموعة في  على األنشطة االقتصادية ل
 المحاسبية.

 
يدرج في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة مضافًا إليها التغير في   مشترك مشروع وفقًا لطريقة حقوق الملكية، فإن االستثمار في  

يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالمشروع المشترك في القيمة  بعد استحواذها.  المشترك المشروعحصة المجموعة من صافي موجودات 
يتم إدراج حصة المجموعة من نتائج عمليات ة.  لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو اختبارها بشكل منفصل لتحديد انخفاض القيم  المدرجة
، مشترك لمشروعفي بيان الدخل الموحد. في حال إدراج أية تغيرات في بيان التغيرات في حقوق المساهمين  المشترك المشروع

 تقوم المجموعة بإدراج حصتها من أي تغير ويفصح عنها في بيان التغيرات الموحد لحقوق المساهمين للمجموعة. 
 

  السياسات مع  للتوافق بتعديالت  القيام  يتم الحاجة  وعند . األم الشركةفي تواريخ متوافقة مع   المشتركة للمشاريعد البيانات المالية تع 
 . المجموعة قبل من المستخدمة المحاسبية

 
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقدر المجموعة فيما إذا كان هنالك أي حاجة إلدراج خسارة انخفاض إضافية الستثمارها في  

قد يكون منخفضًا.   مشترك  مشروع. تقوم المجموعة مع كل بيان مركز مالي بتقدير أية براهين على أن االستثمار في  مشترك  مشروع
 المشترك   لمشروعا من في الفرق بين المبلغ الممكن تحصيله  المتمثلاالنخفاض  مبلغ بحساب ةالمجموع تقوم، ذلك وجودفي حال 

  في بيان الدخل الموحد.  وإدراجهوالقيمة الدفترية لالستثمار 
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 عقارية استثمارات  
إيرادات إيجارات أو المحتف  بها لالستخدام. يتم قيد االستثمارات   الكتسابتمثل االستثمارات في العقارات تلك العقارات المحتف  بها   

االستهالك بطريقة القسط  احتسابفي العقارات بالتكلفة ناقصًا مخصص االستهالك المتراكم وأي مخصصات لالنخفاض. يتم 
 سنة.  40  -   25تثمارات في عقارات. إن العمر اإلنتاجي المقدر للمباني هو الثابت على مدى أعمار االس

 
يتم استبعاد االستثمارات في العقارات عندما يتم بيعها أو يتم سحبها من االستخدام بشكل كامل وال يكون هناك أي منفعة اقتصادية   

دفترية في بيان الدخل الموحد عند االستبعاد. تحتسب أي من مستقبلية متوقعة عند استبعادها. يتم إدراج الفرق بين صافي القيمة ال
 في بيان الدخل الموحد. العقارية اإلستثمارات عن االستغناءأو  توقفعن  الناتجةخسائر الاألرباح أو 

 
 عقارات قيـد التطوير 
عقارات في سياق البناء للبيع أو عقارات مكتملة اإلنشاء متاحة للبيع تصنف كعقارات قيد التطوير. يتم إدراج العقارات مكتملة  

. يتم إدراج العقارات قيد التطوير بالتكلفة ناقصًا أي خسائر انخفاض  أقل  أيهما  ،البيع  قيمة التكلفة أو صافي  باإلنشاء المتاحة للبيع  
التكلفة؛ تكلفة األرض وتكاليف أخرى متعلقة والتي يتم رسملتها عند تنفيذ النشاطات الضرورية بغرض إعداد   متراكمة. تتضمن

 العقارات لالستخدام المقصود. إن صافي القيمة المحققة تتمثل بسعر البيع المتوقع ناقصًا المصاريف المتوقع تكبدها عند البيع.
 

من جميع النشاطات المتعلقة بالبناء، بما فيها أعمال البنية التحتية والمرافق التابعة  تعتبر الملكية منجزة عندما ينتهي العمل 
 للمشروع.

 
 الممتلكات والمعدات 
يتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا مخصص االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يتم إدراج األراضي بعد إعادة  

 ي الموحد. ها في البيان المالتقويم
 

والمعدات، بخالف األراضي   للممتلكاتيتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة  
 . تتوقف معدالت االستهالك على األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية: محددةالمملوكة ملكًا حرًا والتي لها أعمار غير 

 
 سنة  40  -  25 مباني 

 سنوات  7  -  3 المؤجرة  األصول   على أثاث وتحسينات 
 سنوات  8  -  4 أجهزة الحاسوب ومعدات مكتبية

 سنوات  4 مركبات 
 

،  الحاالت هذه  مثلفي و والمعدات ألي انخفاض عند حدوث أي تغيرات قد تستدعي ذلك.  للممتلكاتيتم مراجعة المبالغ المدرجة  
 والمعدات للقيم المتوقع الحصول عليها.يتم خفض قيمة الممتلكات 

 
يتم رسملة المصاريف المتكبدة الستبدال بند من بنود الممتلكات والمعدات إذا كان مسجاًل بشكل منفصل، ويتم شطب القيمة  

لمستقبلية للبند الدفترية للبند الذي تم استبداله. كذلك يتم رسملة المصاريف الالحقة األخرى فقط عند زيادة المنافع االقتصادية ا 
  المتعلق بالممتلكات والمعدات. تدرج جميع المصاريف األخرى في بيان الدخل الموحد عند تكبد المصروفات. 
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 الممتلكات والمعدات )تتمة(  
عندما ال تكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من االستخدام أو االستبعاد. يتم يتم استبعاد بنود الممتلكات والمعدات عند بيعها أو  

 إدراج أي خسائر أو أرباح ناتجة من استبعاد األصل في بيان الدخل الموحد في السنة التي يتم فيها استبعاد الموجودات.
 

لمحاسبية من ممتلكات ومعدات عند االنتهاء من بنائها، ومن يتم قيد األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ويتم تحويلها إلى الفئة ا 
 ثم يتم استهالكها.

 
في حقوق  تقويمإعادة ال احتياطيبيان الدخل الشامل يتم تحميلها إلى  فيألصول ا تقويم إعادةأي زيادة تنتج عن ب االعتراف يتم 

  الفرق في بيان الدخل الموحد  تسجيلعره االصلي، يتم زيادة في قيمة األصل إلى س تقويمالمساهمين. في حال نتج عن إعادة ال
،  المدرجةنقصًا في القيمة    تقويم. أما في حال نتج عن إعادة ال كمصاريف  الخسارة المسجلة من قبل  الذي يعكس  حدال، إلى  كإيرادات

 النقص باقي إدراج ويتم األصل لذلك بالسنة محملة تقويمال إعادة من ناتجة زيادة أي مع تقويمفإنه يتم عكس مخصص إعادة ال
 ضمن األرباح المحتجزة من حقوق المساهمين. تقويم. يتم إدراج أي زيادة ناتجة من إعادة أصل أي استبعاد عند كمصروفات

  
 عقود اإليجار  
مستأجر، يتم بشكل عام االعتراف بجميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية ال  هيفي الحاالت التي تكون فيها المجموعة   

شهًرا أو أقل أو عقود إيجار األصول ذات القيمة   12  لمدة  اإليجار  عقود  فترةالمرتبطة بها في المركز المالي للمجموعة، ما لم تكن  
حق    تسجيلتم  يالمقابل،    فياإليجار المتكبدة في المستقبل.    عقودات  تزامبإل  باإلعترافالمنخفضة. لكل عقد إيجار، يقوم المستأجر  

إلى   باإلضافةاستخدام األصل المؤجر في جانب األصول، وهو ما يعادل بشكل عام القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية 
 تكاليف المقّدرة ذات الصلة المباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي.

 
متعلقة  يةإيجار  دفعاتأو  مقدماً مدفوعة  دفعاتأي ب معدلة، اتاإليجار  اتتم قياس حق استخدام الموجودات بمبلغ يعادل التزامي 

 المعترف به في بيان المركز المالي الموحد.  بعقود اإليجار
 

المقابلة ضمن االلتزامات  اتاإليجار  إلتزاماتكذلك يتعلق حق استخدام الموجودات المعترف به والمدرج في الممتلكات والمعدات و  
 األخرى في بيان المركز المالي الموحد.

 
المقابل له في التاريخ الذي يكون فيه األصل المؤجر متوفر لالستخدام    يتم االعتراف بعقود اإليجار كحق استخدام األصل واإللتزام 

على بيان الدخل   المقبولة من قبل المجموعة. يتم توزيع كل دفعة إيجار بين االلتزام وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل
)"تكلفة التمويل   يد المتبقي من االلتزام لكل فترةمعدل دوري ثابت للربح على الرص  تحميل  يتمالموحد على مدى فترة اإليجار بحيث  

أيهما أقصر  . يتم استهالك حق استخدام األصل على أساس فترة العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار على مطلوبات اإليجار"(
 على أساس القسط الثابت.

 
قيمة الحالية. تشمل التزامات اإليجار صافي القيمة يتم قياس الموجودات والمطلوبات الناتجة عن عقد اإليجار مبدئًيا على أساس ال 

 الحالية لمدفوعات اإليجار التالية: 
 

 (، مطروًحا منها حوافز اإليجار المستحقة؛بالجوهرمدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة  ▪
 مؤشر أو معدل؛  إلى تستندمدفوعات اإليجار المتغيرة التي  ▪
 أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛ المتوقعالمبالغ  ▪
 لخيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار؛ و الممارسةسعر  ▪
 سيقوم بهذا الخيار. المستأجر أندفع غرامات إنهاء العقد، إذا كان عقد اإليجار يعكس  ▪
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 عقود اإليجار )تتمة( 
يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الربح الضمني في عقد اإليجار. إذا لم يمكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل، فسيتم  

لالزمة للحصول على  التمويالت ا  مقابلاإلضافي للمستأجر، وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر دفعه    التمويلاستخدام معدل  
  التمويل  لربحأصل ذا قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة مع شرو  وأحكام مماثلة. استخدمت المجموعة المتوسط المرجح 

 صافي القيمة الحالية اللتزامات اإليجار. إلحتساباإلضافي 
 

 :يلي ما تشمل التي بالتكلفة الموجودات إستخدام حق قياس يتم 
 

 اإليجار؛ اللتزامات األولي القياس مبلغ ▪
 . البدء تاريخ قبل أو في  تتم إيجار مدفوعات أي ▪

 
 الثابت القسط بطريقة القيمة منخفضة الموجودات تأجير وعقود  األجل  قصيرة اإليجار بعقود المرتبطة بالمدفوعات اإلعتراف يتم 

 . أقل أو شهًرا 12 مدتها إيجار عقود  هي األجل قصيرة اإليجار عقودإن  .الموحد  الدخل بيان في كمصروف

 
 المخصصات والمطلوبات الطارئة 
يتم تكوين مخصصات عند حصول التزامات مالية على المجموعة )قانونية أو ُحكمية( ناتجة عن أحداث سابقة ويكون هناك  

ن الموجودات في حال وجود ضم استرجاعه احتمال لسداد االلتزام ويمكن قياس تكلفة سداده بدقة. يتم إظهار أي مخصص يمكن 
المبلغ من قبل المجموعة. يتم إظهار المخصصات في بيان الدخل الموحد كبند منفصل، صافيًا من أي  باسترجاعتوقع أكيد 
 إسترجاعات.

 
 الضريبة 
بشكل جوهري في تاريخ بيان المركز المالي على أرباح الفروع الخارجية  أو الصادرة    المطبقةيتم تكوين مخصص للضرائب وفقًا للمعدالت   

 . المصرفعمل فيها  يالتي    في الدول  المالية ذات الصلة  للوائح الخاضعة للضريبة وفقًا  
 

 القبوالت  
. مالية كموجوداتالمتعاملين  قبل من للسداد تعاقدي حق مع الموحد المالي المركز بيان في مالية كمطلوبات القبوالت تسجيل يتم 

 .مالية ومطلوبات مالية كموجودات باالعتمادات المتعلقة االلتزامات تسجيل تم لذلك،
 

 الودائـع 
 والمطلوبات للمصارف والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة. المتعاملينيتم إدراج ودائع  

 
 تمويلية صكوك أدوات 
أدوات تمويل الصكوك بالقيمة العادلة، ومن ثم يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي، مع  تقاس 

 . الفعلي العائدحساب الربح الموزع على أساس  
 

  الربح   معدل   إن.  المعنية  الفترة  على   الموزعة   واألرباح  المالية   للمطلوبات  المطفأة  التكلفة  الحتساب  طريقة   هي  الفعلية   الربح   طريقة   إن 
 للمطلوبات  المتوقع  الزمني  العمر  إطار  في  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  الدفعات  لخصم  محدد  وبشكل  يستخدم  الذي  المعدل  هو  الفعلي
  .مناسباً  ذلك  كان إذا المالية، المطلوبات أو المالية للموجودات  المحملة القيمة لصافي  األقصر الفترة  أو المالية،
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
تقوم المجموعة بتوفير مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها. يتم عادة احتساب هذه المكافآت على أسـاس فترة الخدمة للموظفين وإكمال  

 لهذه المتوقعة التكاليف استحقاق يتم الخدمة. تدرج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة.الحد األدنى لفترة 
 . الموحد المالية المركز بيان في" األخرى "المطلوبات  ضمن إدراجها ويتم التوظيف فترة  مدى على المكافآت

 
ظبي لمعاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية بالنسبة للموظفين من يتم احتساب المساهمات التقاعدية المستحقة الدفع لصندوق أبو  

مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة كنسبة من رواتب الموظفين. تعتبر التزامات المصرف محدودة بهذه المساهمات والتي يتم 
 عند استحقاقها. الموحد  الدخل بيان فيإدراجها 

 
 البدائل الشرعية للمشتقات المالية 
يدخل المصرف في عقود بديلة للمشتقات المالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية إلدارة مخاطر معدل الربح بحيث تتضمن وعدًا   

ملزمًا من طرف واحد بشراء أو بيع سلع ما بحيث يمثل ذلك بدياًل شرعيًا للمبادالت التقليدية. يتم مبدئيًا إدراج األدوات المالية 
ل القيمة العادلة في تاريخ العقد ويتم الحقًا إعادة قياسها بقيمتها العادلة. تدرج جميع البدائل الشرعية للمشتقات بالتكلفة، والتي تمث

المالية من طرف واحد بالقيمة العادلة الموجبة كموجودات بينما تدرج بالقيمة العادلة السالبة كمطلوبات. يتم تحديد القيمة العادلة  
 أو بناء على التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج تسعير معترف بها. المعلنةإلى األسعار السوقية  لهذه األدوات إما بالرجوع

 
يدخل المصرف في تحوطات التدفقات النقدية والتي تغطي مخاطر تغيرات التدفقات النقدية المرتبطة إما بمخاطر معينة متعلقة  

 ولها وسيكون لها تأثير على صافي الربح المستقبلي.بموجودات أو مطلوبات أو بمعاملة مستقبلية متوقع حص
 

بحيث تعادل أي تغيرات في  الفعالية،من أجل االستيفاء لمتطلبات محاسبة التحو ، فإنه يتوقع من أدوات التحو  أن تكون عالية  
القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألداة التي يتم التحو  لها، ويجب أن يكون من الممكن قياسها بدقة. في بداية معاملة التحو ،  

لمتعلقة  يقوم المصرف بتوثيق طبيعة وأهداف واستراتيجيات إدارة المخاطر باإلضافة إلى تعريف أدوات التحو  واألدوات األخرى ا
 وتحديد فعالية التحو  بصورة مستمرة. تقويمالمصرف لفعالية عالقة التحو  الحقًا. يتم  تقويمبها وطريقة 

 
 تحوط التدفقات النقدية 
  التحو ، إن الجزء الفعال لتغيرات القيمة العادلة للمشتقات المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والتي تتوافر فيها شرو  محاسبة   

يتم إدراج الربح أو الخسارة من إدارة التحو  ضمن احتياطي تحو  التدفقات النقدية في حقوق المساهمين. أما الجزء غير الفعال 
فيتم إدراجه ضمن بيان الدخل الموحد. يتم تحويل المبالغ المتراكمة في حقوق المساهمين في بيان الدخل الموحد في الفترة التي 

ات أو مطلوبات غير مالية من المعامالت دبموجو  اعتراف  على بيان الدخل. بينما إذا نتج احتساب أو تؤثر فيها معاملة التحو 
المتوقع حصولها مستقباًل، فإنه يتم تحويل األرباح أو الخسائر المتراكمة المؤجلة ضمن حقوق المساهمين يتم تضمينها في القياس 

نتهي مدة األدوات المالية المشتقة التي استعملت للحماية أو يتم بيعها أو عندما  المبدئي لتكلفة الموجودات أو المطلوبات. عندما ت
تتوقف عن الخضوع لمحاسبة الحماية، فإن األرباح والخسائر المتراكمة ستبقى في حقوق المساهمين إلى حين حدوث المعاملة 

تأثير المعاملة المتوقع حصولها على بيان الدخل   المتوقع حصولها، وفي حالة الموجودات أو المطلوبات غير المالية أو إلى حين 
الموحد. عندما يتم استبعاد حدوث المعاملة المتوقع حصولها فإن يتم تحويل األرباح والخسائر المتراكمة في حقوق المساهمين  

 مباشرة إلى بيان الدخل الموحد. 



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

   2020ديسمبر  31

- 40  - 

 
  السياسـات المحاسبيـة الهامة )تتمة(  4

 التحوط استثمار صافي 
 يتم. النقدية التدفقات تحوطات بها تعامل التي الطريقة بنفس الخارجية للعمليات االستثمار صافي لتحو  المحاسبية المعاملة تتم 

 في التغيرات احتياطي بند في الموحد الشامل الدخل قائمة في التحو  ألداة  الفعال بالجزء المتعلقة الخسارة أو بالربح االعتراف
 كما. الموحد الدخل بيان في التحو  ألدوات الفعال غير بالجزء المتعلق والخسارة بالربح الفوري  االعتراف ويتم. األجنبية العمالت
  .الخارجية العمليات هذه استبعاد  من والناتجة الملكية بحقوق  المتراكمة والخسائر األرباح الموحد الدخل بيان يتضمن

 الزكاة 
 بشأن الزكاة  وقرارات وتوجيهات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف.   35يتم حساب الزكاة وفقًا للمعيار الشرعي رقم 

 
إن مبلغ الزكاة المدفوع من قبل المصرف نيابًة عن المساهمين يتم حسابه بالنسبة لالحتياطي القانوني واالحتياطي العام واحتياطي           

  .ان  واألرباح المحتجزة واالحتياطيات األخرى بما ذلك احتياطي مقابل صرف العمالتمخاطر االئتم
 

،  في بعض السلطات القضائية، تكون الزكاة إلزامية لبعض فروع المصرف وشركاته التابعة  بحكم القانون و/أو األنظمة الرقابية          
ية المسؤولة عن تحصيل الزكاة. وعليه، فقد قام المصرف عماًل بالقانون ويتم ذلك إما بتكوين مخصص لها أو بدفعها للجهة الحكوم

بحساب مبلغ الزكاة المدفوع لهذه الجهات بالنيابة عن المساهمين وخصم هذا المبلغ من إجمالي مبلغ الزكاة المدفوع من قبل  
 المصرف وتعديل مبلغ الزكاة بالنسبة لكل سهم وفقًا لذلك. 

 
مباشرًة من قبل المساهمين هو المبلغ المتبقي من إجمالي مبلغ الزكاة بعد اقتطاع مبلغ الزكاة المدفوع من   إن مبلغ الزكاة المدفوع

 .قبل المصرف بالنيابة عن المساهمين
 

 توزيع األرباح           
  وأصحاب أو خسائر الحسابات المبنية على صيغة المضاربة وفق عقد الخدمات المصرفية بين المصرف    أرباح  وتوزيعيتم حساب   

 من الخسائر أو األرباح توزيع يتم ال بالتالي المساهمين، أموال من هي التابعة الشركات في االستثمارات إنالحسابات.  هذه
  أصحاب  وأموال  المساهمين أموال من  الزميلة الشركات في ثماراتاالست تمويل ويتم. االستثمار حسابات على  التابعة الشركات
. االستثمار  حسابات  وأصحاب  المساهمين  على  توزيعها  يتم  الزميلة  الشركات  من   والخسائر  األرباح  فإن   وبالتالي  االستثمار،  حسابات

حسابات المضاربة المحققة ضمن حساب "احتياطي تعديل األرباح" ويتم استخدامه فيما بعد  أصحابيتم احتجاز جزء من أرباح 
  للمحافظة على توزيعات األرباح على أصحاب هذه الحسابات عند مستويات محددة.

على األرباح  (المصرف)الوكيل ويتبع نفس التوزيع المفصل لإليرادات والمصاريف على حسابات الوكالة باالستثمار، ويحصل  
  التي تزيد عن الربح المتوقع واألجرة الثابتة كربح تحفيزي.

 يعادله وماالنقد  
من نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية، مستحقات على  يعادله وماتكون النقد يلغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد،  

من االستثمارات السائلة قصيرة األجل التي يكون باإلمكان  يعادله وماتكون النقد يمرابحات السلع الدولية.  مديونياتالمصارف و 
  تحويلها بيسر إلى مبالغ نقدية والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل. 

 المحاسبي تاريخ المتاجرة والسداد 
المعتادة في تاريخ السداد، وهو التاريخ الذي يمكن فيه نقل ملكية األصول   بالطرق مشتريات ومبيعات الموجودات المالية  قيديتم  

المعتادة المطلوب نقل ملكيتها خالل فترة محددة بناًء   بالطرق إلى الطرف المقابل. يتم قيد المشتريات والمبيعات للموجودات المالية  
  أحكام اتفاقيات السوق.على 
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 الدخـل المحرم 
المعامالت واألنشطة غير   من أي  في تدخل أالهيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف فإنه يتوجب على المجموعة  قراراتوفق  

هذه  وقيدالمقبولة شرعًا، كما يجب عليها تحديد الدخل الناتج من مصادر غير مقبولة حسب مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية 
 يتم صرفه في أوجه الخير تحت إشراف الهيئة الشرعية )باعتباره مبلغ تطهير(. )حساب خيري(المبالغ في حساب منفصل 

 
 ئتمانيةالموجودات اال 
إن الموجودات المحتف  بها كأمانات أو بصفة ائتمانية ال تعتبر كموجودات للمصرف وبالتالي، لم يتم إدراجها في البيانات المالية  

 الموحدة.
 

 العمـالت األجنبيـة  
المجموعة. إن درهم اإلمارات يتم إظهار البيانات المالية للمجموعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، وهي العملة التي تتعامل بها  

العربية المتحدة هي العملة التي تستخدمها المجموعة في أماكن عملها الرئيسية. كل شركة في المجموعة تقوم بتحديد عملتها 
حسب  الرئيسية وتقوم بإدراج جميع معامالتها في بياناتها المالية بتلك العملة. يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية

أسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت. تحول الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ بيان المركز 
المالي حسب أسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. إن أية أرباح أو خسائر تنتج عن التغييرات في أسعار الصرف في وقت  

تثبيتها في بيان الدخل الموحد. يتم تحويل المبالغ المتعلقة بموجودات أو مطلوبات غير مالية والمدرجة  الحق لتاريخ المعاملة يتم 
بسعرها التاريخي والمشتراة بعمالت أجنبية حسب أسعار الصرف السائدة عند تاريخ الشراء. يتم تحويل المبالغ المتعلقة بموجودات 

 دلة حسب سعر الصرف السائد عند تحديد القيمة العادلة. أو مطلوبات غير مالية والمدرجة بقيمتها العا
 

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالعمليات األجنبية إلى الدرهم حسب سعر الصرف السائد في تاريخ بيان المركز المالي  
الفروقات  إدراجلمعامالت. يتم الموحد، ويتم تحويل المعامالت المتعلقة ببيان الدخل حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ ا

. عند استبعاد أي من العمليات األجنبية، يتم تحويل المبالغ المتراكمة عن  الشامل الدخل  بيانالناتجة عن عملية التحويل إلى 
 فروقات التحويل إلى بيان الدخل الموحد. 

 
 الضمانات المالية 
يقوم المصرف بتقديم ضمانات مالية في سياق األعمال المعتادة. تتكون الضمانات المالية من االعتمادات المستندية، خطابات  

يتم إدراج الضمانات المالية في البيانات المالية بالقيمة العادلة ضمن المطلوبات األخرى. الحقًا لتاريخ  .واالعتماداتالضمان 
الرسوم في بيان الدخل   لتضميناإلدراج، يتم قياس الضمانات المالية بالقيمة العادلة األولية، ناقصًا، اإلطفاء المتراكم المحسوب 

للمصروفات المتوقعة لدفع أية مستحقات مالية  تقدير وأحسنعلى مدى عمر الضمان، الموحد ضمن "صافي الرسوم والعموالت" 
 قد تنتج عن إصدار الضمان. 

 
خسائر التمويالت". يتم  مصاريفالضمانات المالية في بيان الدخل الموحد ضمن "ب المتعلقة المطلوبات في زيادة أي إدراج يتم 

ل الموحد ضمن " صافي الرسوم والعموالت" عند التخلص من الضمانات أو إلغائها إدراج أية ضمانات مالية دائنة في بيان الدخ
 مفعولها. انتهاءأو 

 
 إعداد تقارير القطاعـات 
تم عرض معلومات عن القطاع بالنسبة إلى قطاع األعمال والقطاع الجغرافي بالطريقة نفسها التي تعرض داخليًا إلى إدارة   

  المصرف. 
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 العادية األسهم على األرباح توزيعات 
إدراج توزيعات األرباح على األسهم العادية كمطلوبات ويتم اقتطاعها من حقوق المساهمين عند اعتمادها من قبل مساهمي  يتم 

 تاريخ المصرف. ان توزيعات األرباح التي يتم الموافقة عليها بعد تاريخ إعداد البيانات المالية، يتم اإلفصاح عنها كحدث بعد 
 .التقرير

 
 بالمصرف الخاصة الملكية األدوات على ودوالعق الخزينة أسهم 
اقتطاع أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصرف، التي تم شراؤها من قبل المصرف أو من قبل إحدى شركاته التابعة )أسهم   يتم 

 البيع  أو  الشراء  على  المستلمة  أو   المدفوعة   البدالتالخزينة(، من حقوق الملكية ويتم احتسابها بمتوسط التكلفة المرجحة. يتم إدراج  
  الدخل   بيان  في  خسائر  أو  أرباح  إدراج  يتم  ال.  المساهمين  حقوق   ضمن  مباشرة  بالمصرف  خاصة   ملكية  ألدوات  إلغاء  أو   إصدار  أو

 . بالمصرف الخاصة الملكية  ألدوات إلغاء أو  إصدار أو البيع أو الشراء عندالموحد   الشامل
 
 سالمية أخرى من المتعاملينإالدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت  5
 

  2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 242,751 231,457 مركبات ةمرابح
 150,745 116,786 بضائع ةمرابح
 1,016,549 957,506 أسهم ةمرابح
 413,467 360,389 الخير  –سلع  ةمرابح

 310,973 283,780 اإلسالمية المغطاة )مرابحة( البطاقات 
    152,234 182,650 أخرى  ةمرابح
    2,286,719 2,132,568 المرابحة  إجمالي

 386 387 المضاربة 
 19,868 23,049 الوكالة 
 2,188,245 1,609,601 اإلجارة

    4,947 219 االستصناع
 3,765,824 4,500,165    
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 العادلة بالقيمة مقيسةإيرادات من استثمارات   6
 

  2020  2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 من  العادلة بالقيمة مقيسةال الصكوك من  الدخل
 60,850 52,998 خالل األرباح أو الخسائر   

 بالقيمة العادلة من  مقيسةالدخل من الصكوك ال
 19,890 55,595 خالل الدخل الشامل اآلخر  

 من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من   محقق ربح /)خسارة(
 21,828 (4,004) خالل األرباح أو الخسائر   

 من استثمارات مدرجة بالقيمة ةغير محقق أرباح
 27,683 30,207 العادلة من خالل األرباح والخسائر  

 ربح محقق من صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 896 32,092 الدخل الشامل اآلخر   

 ( 265) (2,736) األخرى  االستثمارات موجودات منالخسائر 
    119 495 األرباح توزيعات إيرادات

 164,647 131,001 
   

 
 صافي والعموالت،  الرسوم  إيرادات 7
 

  2020  2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

   عموالت الالرسوم و   إيرادات
 851,984 709,865 البطاقات على والعموالت الرسوم إيرادات
 81,718 63,420 باألعمال المتعلقة والعموالت الرسوم إيرادات
 139,633 156,209 بالتكافل متعلقة رسوم
 69,799 76,300 الحسابات خدمات رسوم
 48,460 40,926 وممتلكات مشاريع إدارة رسوم
 118,695 120,688 المخاطر ومشاركة الترتيب رسوم
 14,789 20,866 وعموالت عمليات وساطة رسوم
    374,015 358,997 أخرى  وعموالت رسوم
 1,699,093 1,547,271 إيرادات الرسوم والعموالت مجموع

   
   مصاريف الرسوم والعموالت 

 ( 542,338) (498,215) البطاقات وعموالت برسوم المتعلقة المصاريف
    ( 73,485) (56,893) أخرى  وعموالت رسوم مصاريف

    ( 615,823) (555,108) مجموع مصاريف الرسوم والعموالت
    1,083,270 992,163 إيرادات الرسوم والعموالت، صافي
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 عقاريةالربح من استثمارات  8
 

  2020  2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 11,477 25,900 من بيع استثمارات عقارية متحصالت
    ( 9,113) (13,605) مباعة لعقارات الدفترية القيمة صافي ناقصًا: 
 2,364 12,295 من بيع استثمارات عقارية الربح
    37,848 38,030 ( 22)إيضاح  اإليجارات إيراد

 50,325 40,212    
 
 تكاليف الموظفيـن 9
 

  2020  2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 1,391,292 1,365,404 واألجور المرتبات
 68,351 65,485 الخدمة للموظفينمكافآت نهاية 

    70,027   77,323 تكاليف موظفين أخرى 
 1,508,212 1,529,670    

 
 مصاريف عمومية وإدارية  10
 

  2020  2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 159,591 122,134 مصاريف قانونية ومهنية
 150,656 102,813 مبانيمصاريف 

 70,577 57,789 وإعالناتمصاريف تسويق 
 85,093 82,558 مصاريف اتصاالت
 129,307 161,549 بالتكنولوجيامصاريف متعلقة 

 16,040 9,629 عقود اإليجار مطلوباتتمويل على  تكاليف
    143,662 83,374 مصاريف تشغيلية أخرى 

 619,846 754,926    
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 االنخفاض في القيمة، صافيمخصص  11
 

 2019  2020  إيضاحات 
 ألف درهم  ألف درهم   
    

 240,268 417,203 6-2- 42 مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى 
 218,880 696,546 6-2- 42 تمويالت اإلجارة

 17,554 8,821  المستردة المبالغ صافي مباشر، شطب
 5,579 59,011  بالتكلفة المطفأة ةإستثمار في صكوك مقيس

 33,629 625 22 عقاريةاستثمارات 
 90,796 31,148 23 التطوير قيد عقارات
     51,390 100,758  أخرى 

  1,314,112 658,096     
 

بروج العقارية  شركةألف درهم( متعلق ب 124,425: 2019درهم ) ألف 31,773االنخفاض الوارد أعاله  مخصصيشمل رصيد  
 ، وهي شركة عقارية تابعة للمصرف.ذ.م.م

 
 للمودعين التوزيع 12
 

  2020  2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 203,440 184,407 حسابات التوفير
    609,771 317,951 حسابات االستثمار 

 502,358 813,211    
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 األساسية والمخفضةربحية السهم  13
 

لمصرف على المتوسط المرجح لعدد لسهم العادية األالمتعلقة بحاملي  للسنةيحتسب الربح األساسي على السهم بتقسيم األرباح  
 . السنةاألسهم العادية خالل  

 
لمصرف على المتوسط المرجح لعدد األسهم لسهم العادية األالمتعلقة بحاملي  السنةيحتسب الربح المخفض للسهم بتقسيم أرباح  

 .ةمخفض اتالتي قد يكون لها تأثير و   معداًل بتأثيرات أي أدوات مالية السنةالعادية خالل  
 

 :السهم ربحية حسابالتالي بيانات الدخل واألسهم المستعملة في  يظهر 
 

 2019  2020  اتإيضاح 
    

 2,600,096 1,602,828  بحاملي األسهم )ألف درهم(  الخاصربح السنة 
    

    ناقصًا: الربح العائد لحاملي صكوك الشق األول 
 ( 196,250) (196,250) 34 )ألف درهم(  -مدرجة )اإلصدار الثاني(   –
     ( 107,479) (85,646) 34 )ألف درهم( -حكومة أبوظبي  –

 الخاص بحاملي األسهم بعد خصم الربح  الخاصربح السنة 
 2,296,367 1,320,932  صكوك الشق األول )ألف درهم(ب  
    
    

 31  في الصادرة العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط
 3,632,000 3,632,000  ديسمبر )ألف(   
    

 0,632 0,364  األساسي والمخفض للسهم )درهم( العائد
    

 
 لصكوك  المدفوعربح  لدى المصرف أي أدوات قد تخفض الربح األساسي للسهم عند التحويل أو االستخدام. يتم احتساب الال يوجد   

 ضمن عملية حساب ربحية السهم عند دفع هذا الربح.    الشق األول
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 رصدة لدى المصارف المركزية األالنقد و  14

 
 2020 2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم 
   

 2,047,920 1,541,178 النقد في الصندوق 
   

   األرصدة لدى المصارف المركزية:
 1,154,579 1,023,920 الحسابات الجارية  -  
 11,317,264 9,013,897 نظامية وديعة -  
    5,306,867 8,000,529 شهادات اإليداع اإلسالمية -  
   
 19,579,524 19,826,630 

    ( 3,221) - القيمة في  االنخفاض مخصص: ناقصاً 
   
 19,579,524 19,823,409    

 
نظامية مع المصرف المركزي لكل من اإلمارات العربية المتحدة والعراق والسودان   يتوجب على المصرف اإلبقاء على إحتياطيات 

عند الطلب، ودائع ألجل وودائع أخرى. إن هذه اإلحتياطيات اإللزامية ليست متاحة لالستخدام في عمليات المصرف اليومية وال 
ت الجارية ال تدفع عليها أية عوائد وفقًا للشريعة  يمكن سحبها إال بموافقة المصرف المركزي. إن النقد في الصندوق والحسابا

عوائد، وهي تقوم على أساس الدخول في معامالت مرابحات السلع  تدفع عليها اإلسالمية. أما شهادات اإليداع اإلسالمية فإنها 
 تريين والمصرف بائعًا.الدولية التي يكون فيها المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة والمصرف المركزي للعراق مش

 
 إن توزيع النقد واألرصدة لدى المصارف المركزية حسب القطاع الجغرافي هي كما يلي: 

 
 2020 2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 18,081,793 18,217,266 اإلمارات العربية المتحدة
 1,677,254 1,187,942 الشرق األوسط باقي
 772 - أوروبا
 66,811 174,316 أخرى 

   
 19,579,524 19,826,630 
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 ومؤسسات مالية أخرى  إسالمية  األرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف 15
 

 2020 2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 326,124 430,049 حسابات جارية
    1,965,780 1,871,662 ودائع وكالة  

 2,301,711 2,291,904 
    ( 8,662) (14,577) القيمة في  االنخفاض مخصص: ناقصاً 

 2,287,134 2,283,242    
 

وفقًا للشريعة اإلسالمية، يتم استثمار الودائع مع مؤسسات مالية إسالمية فقط. ال يحصل المصرف على أية عوائد على أرصدة   
 الحسابات الجارية مع المصارف والمؤسسات المالية.  

 
 غرافي هي كما يلي:إن توزيع األرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف االسالمية والمؤسسات المالية األخرى حسب القطاع الج 

 
 2020 2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 364,159 143,180 اإلمارات العربية المتحدة
 758,025 1,250,374 الشرق األوسط باقي
 115,300 142,506 أوروبا
    1,054,420 765,651 أخرى 

 2,301,711 2,291,904    
 

 مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية 16
 

 2020 2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 1,080,052 132,912 مرابحة
    ( 25) (48) ناقصًا: مخصص االنخفاض في القيمة

 132,864 1,080,027    
 

التمويل بالمضاربة يكون فقط للمؤسسات المالية اإلسالمية أو للنشاطات التي تتوافق بشكل كامل مع   فإنوفقًا للشريعة اإلسالمية،   
 .اإلسالميةالشريعة 
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 ( تتمةمرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية ) 16
 

 الجغرافي هي كما يلي:إن توزيع إجمالي أرصدة المرابحة والمضاربة مع مؤسسات مالية حسب القطاع  
 

 2020 2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 910,892 45,096 اإلمارات العربية المتحدة
    169,160 87,816 الشرق األوسط باقي

 132,912 1,080,052    
 

 مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى  17
 

 2020 2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 5,137,909 5,041,904 المركبات اتمرابح
 5,325,180 5,845,608 البضائع اتمرابح
 16,711,237 16,027,978 األسهم اتمرابح
 7,503,812 7,049,669 الخير  –السلع  اتمرابح

 13,900,837 11,444,899 ( )مرابحة البطاقات اإلسالمية المغطاة
    4,009,034 5,686,406 أخرى  اتمرابح

    52,588,009 51,096,464 اتالمرابحمجموع 
 51,741 28,379 مضاربة
 725,260 1,096,471 وكالة

 95,005 93,950 استصناع
    151,737 60,676 تمويالت مدينة أخرى 

 53,611,752 52,375,940 إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى 
    ( 17,302,308) (14,423,716) المرابحةناقصًا: األرباح المؤجلة على  

 37,952,224 36,309,444 
    ( 1,681,879) (1,974,133) القيمة في ناقصًا: مخصص االنخفاض 

 35,978,091 34,627,565    
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 مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى )تتمة(  17
 

 والتمويالت اإلسالمية األخرى حسب القطاع االقتصادي والجغرافي هو كما يلي: ةالمرابح إجماليإن توزيع  
 

 2020 2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم  

   القطاع االقتصادي:
 - 294,591 القطاع الحكومي

 1,650,049 3,263,132 القطاع العام 
 3,494,594 2,011,543 شركات
 1,148,847 1,441,073 مالية مؤسسات

 29,681,000 30,597,204 أفراد 
    334,954 344,681 شركات صغيرة ومتوسطة

 37,952,224 36,309,444    
   

   القطاع الجغرافي:
 33,760,148 34,309,824 اإلمارات العربية المتحدة

 1,443,423 1,584,497 الشرق األوسط باقي
 824,303 1,512,329 أوروبا
    281,570 545,574 أخرى 

 37,952,224 36,309,444    
 

 . 42.2.6 اإليضاح ضمن األخرى  اإلسالمية يالتوالتمو  المرابحة  قيمة في االنخفاض مخصص عن بالتفصيل اإلفصاح تم 
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 تمويالت إجارة 18
 

تمثل تمويالت اإلجارة صافي االستثمار في الموجودات التأجيرية للفترات التي إما تعادل أو تغطي اجزاء رئيسية من األعمار   
 .االيجار استحقاقاألصل المؤجر إلى المستأجر عند  ملكية انتقالاتفاقية التأجير على   تنصاإلنتاجية لهذه الموجودات. 

 
 2020 2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

   مدفوعات التأجير المدينة المستقبلية هي كالتالي: إجمالي
 8,564,571 10,041,304 مستحقة خالل سنة   
 22,396,454 21,777,280 مستحقة من السنة الثانية إلى الخامسة  
    33,429,191 30,437,991 مستحقة بعد خمس سنوات  

 64,390,216 62,256,575 اإلجارةإجمالي تمويالت 
    ( 16,578,412) (12,802,018) ناقصًا: اإليرادات المؤجلة 
 47,811,804 49,454,557 مدفوعات التأجير المدينة لدنى األ للحدصافي القيمة الحالية 
    ( 1,331,363) (2,023,287) القيمة في نخفاض االناقصًا: مخصص 

 47,431,270 46,480,441    
 

 الجغرافي هي كما يلي:و  االقتصاديإن توزيع إجمالي تمويالت اإلجارة حسب القطاع  
 

 2020 2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم  

   القطاع االقتصادي:
 1,058,190 - القطاع الحكومي  
 6,153,665 9,578,891 القطاع العام   
 18,000,803 17,725,429 شركات  
 22,341,025 21,904,338 أفراد   
 117,666 101,598 شركات صغيرة ومتوسطة  
    140,455 144,301 مؤسسات غير ربحية  
 49,454,557 47,811,804    

   القطاع الجغرافي:
 45,925,231 47,808,671 اإلمارات العربية المتحدة  
 1,121,334 1,017,418 باقي الشرق األوسط  
 376,726 381,501 أوروبا   
    388,513 246,967 أخرى   
 49,454,557 47,811,804    

 
 . 42.2.6 اإليضاح ضمن اإلجارة يالتتمو  قيمة في االنخفاض مخصص عن بالتفصيل اإلفصاح تم 
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 المطفأة بالتكلفة مقيسةفي صكوك   استثمارات 19

 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   
 10,689,314 10,440,082 مدرجة  - صكوك  
    ( 30,694) (89,705) ناقصًا: مخصص االنخفاض في القيمة   
 10,350,377 10,658,620    

 
 كما يلي: كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي  إجماليإن توزيع  

 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 7,811,319 7,930,840 اإلمارات العربية المتحدة
 1,911,829 2,093,403 الشرق األوسط باقي
    966,166 415,839 أخرى 

 10,440,082 10,689,314    
 

 العادلة بالقيمة مقيسةاستثمارات   20
 2020 2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

   خالل األرباح أو الخسائراستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
 - 5,983 مدرجة استثمارات

    987,330 1,646,428 صكوك  
 1,652,411 987,330    

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  مدرجةاستثمارات  
 اآلخر  

  

   مدرجة استثمارات
 30,293 25,693 أسهم   
    1,101,745 1,638,636 صكوك  
 1,664,329 1,132,038    

   استثمارات غير مدرجة
 76,535 72,437 صكوك  
 37,244 34,365 صناديق   
    57,938 50,426 خاصة  صناديق  
 157,228 171,717    
 1,821,557 1,303,755    
 3,473,968 2,291,085 

    ( 9,420) (15,774) القيمة في  االنخفاض مخصص: ناقصاً 
    2,281,665 3,458,194 العادلة بالقيمة المقيسة االستثمارات  إجمالي
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 )تتمة(  العادلة بالقيمة مقيسةاستثمارات   20
 

 كما يلي: كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي  إجماليإن توزيع  
 

 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 1,818,743 2,141,586 العربية المتحدةاإلمارات 
 410,259 623,276 الشرق األوسط باقي
 356 383 أوروبا
    61,727 708,723 أخرى 

 3,473,968 2,291,085    
 

 مشتركة  ومشاريعاستثمارات في شركات زميلة  21
 

 : يلي كما السنة خالل  القيمة المدرجة في الحركة كانت 
 

 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   
 1,222,694 1,296,784 يناير   1 في
 15,202 10,781 حصة في النتائجال

 ( 8,333) (10,416) توزيعات أرباح مستلمة
    67,649 20,620 عمالت أجنبية صرف

 1,317,769 1,297,212 
    ( 16,535) (16,107) القيمة في  االنخفاض مخصص: ناقصاً 
    1,280,677 1,301,662 ديسمبر 31 في

 
 :يلي كما السنة  خالل القيمة في االنخفاض مخصص في الحركة كانت 

 
 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   
 15,156 16,535 يناير   1 في

    1,379 (428) ( 11)إيضاح  للسنة المحمل)المعكوس(/ 
    16,535 16,107 ديسمبر 31 في



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

   2020ديسمبر  31

- 54  - 

 
 )تتمة(  مشتركة ومشاريعاستثمارات في شركات زميلة  21
 

 كما يلي: هيديسمبر  31كما في  مشتركة ومشاريع ةالمصرف في شركات زميل اتإن تفاصيل استثمار  
 

 النشاط الرئيسي حصة أسهم الملكية بلد المنشأ 
  2020 2019  
  % %  
     

     الزميلة الشركات
 التأمين التكافلي اإلسالمي 42 42 اإلمارات العربية المتحدة ش م ع  –أبوظبي الوطنية للتكافل   
 مصرف إسالمي 27 27 البوسنة بنك البوسنة الدولي  

 عقاري  صندوق  30 30 اإلمارات العربية المتحدة ( REITصندوق عقاري سكني) 
     

     مشاريع مشتركة
 مصرف تجاري )قيد التحويل إلى  49 49 العربية مصر جمهورية مصر )اس.ايه.أي( –مصرف أبوظبي اإلسالمي   

 مصرف إسالمي(  
 اإلسالمي التجاري  التمويل 51 51 السعودية العربية المملكة الشركة السعودية للتمويل ش.م.م  
 األجنبية العمالت تحويل 51 51 المتحدة العربية اإلمارات عرب لينك للتحويالت )قيد التصفية(  
 أبوظبي اإلسالمي ميرشنت أكوايرينغ  
 كومباني ذ.م.م   

 خدمات إدارة وتشغيل شبكات نقا  البيع 51 51 المتحدة العربية اإلمارات

 
  المشتركة والمشاريعبلغت حصة المصرف من االلتزامات والمطلوبات الطارئة للشركات الزميلة  ،2020ديسمبر  31في  كما 

الوطنية للتكافل ش م ع مدرجة في    درهم(. إن أدوات الملكية لشركة أبوظبي  ألف   1,293,123:  2019)  درهم   ألف   1,324,465
بلغت  2020ديسمبر  31سوق أبوظبي لألوراق المالية، اإلمارات وإن القيمة المدرجة لحصة المصرف من االستثمار كما في 

  266,427ما قيمته  2020ديسمبر  31درهم(، وبلغت قيمتها الدفترية كما في  ألف  139,575: 2019)  درهم ألف  162,490
 (. درهم ألف 244,352:  2019)  درهم ألف
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 عقارية استثمارات  22
 

 خالل السنة كالتالي:  يةكانت الحركة في االستثمارات العقار  
 

 اإلجمالي  ممتلكات أخرى  أراضي  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
    

2020    
    التكلفة:

 1,529,731 541,159 988,572 يناير 1الرصيد في   
     ( 22,424) (22,424) - استبعادات  

 1,507,307 518,735 988,572 ديسمبر 31 فيالرصيد اإلجمالي 
     ( 119,071) (13,038) (106,033) نخفاض  الناقصًا: مخصص ا

     1,388,236 505,697 882,539 ديسمبر 31 فيالرصيد  صافي
    

    االستهالك المتراكم:
 69,849 69,849 -  يناير 1الرصيد في   
 16,859 16,859 - للسنة المحمل   
     ( 8,819) (8,819) - المتعلق باإلستبعادات  

     77,889 77,889 -  ديسمبر 31 في الرصيد
     1,310,347 427,808 882,539 ديسمبر 31 في الدفترية القيمة صافي

    
2019    
    التكلفة:

 1,537,174 548,602 988,572 يناير 1الرصيد في   
     ( 7,443) (7,443) - استبعادات  

 1,529,731 541,159 988,572 ديسمبر 31 فيالرصيد اإلجمالي 
     ( 118,446) (12,413) (106,033) نخفاض  الناقصًا: مخصص ا

     1,411,285 528,746 882,539 ديسمبر 31 فيالرصيد  صافي
    

    االستهالك المتراكم:
 55,180 55,180 - يناير 1الرصيد في   
 17,076 17,076 - للسنة المحمل   
     ( 2,407) (2,407) - المتعلق باإلستبعادات  

     69,849 69,849 - ديسمبر 31 في الرصيد
     1,341,436 458,897 882,539 ديسمبر 31 في الدفترية القيمة صافي

    
 

:  2019ألف درهم )  38,030عقود تأجير تشغيلية، قد بلغت  بالمؤجرة  و ،  العقاريةللمجموعة من االستثمارات    المحققةيجارات  اإلإن   
  ألف درهم(.   37,848
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 )تتمة(  عقاريةاستثمارات  22
 

ألف   1,415,236: 2019ألف درهم ) 1,517,814 بلغت 2020ديسمبر  31كما في  يةالقيم العادلة لالستثمارات العقار  إن 
عدة   فين تم تعيينهم للقيام بذلك من قبل شركة تابعة للمصرف وهم أعضاء و ن مهنيو الذي قام به مقيم تقويمدرهم( حسب ال

. وقد تم تحديد القيمة  المتحدة العربية اإلماراتفي  العقارات تقويمالمهني، ولديهم المؤهالت المناسبة والتجربة في  تقويمجمعيات لل
 .تقويمال نماذجفي السوق أو   قابلة للمالحظةإما على أساس معامالت  للعقاراتالعادلة 

 
 :تتضمن الخارجيين المقيمين قبل من باالعتبار أخذها يتم التي تقويمال طرق  إن 

 
 في مماثلة لممتلكات الحالية مبيعاتال معامالتالمقارنة: تعمل هذه الطريقة على استنبا  القيمة من خالل تحليل  طريقة (أ

 .مماثل موقع

  رأسمالية   مالية   قيمة  إلى  المستقبلية  النقدية  التدفقات  تحويل  خالل   من  القيمة  استنبا   على   الطريقة  هذه  تعمل:  االستثمار  طريقة (ب
 . حالية

 
 : كالتالي هي السنة خالل  االنخفاض مخصص في  الحركة 

 
 اإلجمالي  ممتلكات أخرى   أراضي   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
    
 84,817 11,725 73,092 2019 يناير 1 في

         33,629 688 32,941 ( 11)إيضاح  للسنة المحمل
 118,446 12,413 106,033 2020 يناير 1 في

     625 625 - ( 11)إيضاح  للسنة المحمل
     119,071 13,038 106,033 2020ديسمبر  31 في

 
 هو كالتالي: العقاريةالستثمارات لالتوزيع الجغرافي  

 
 اإلجمالي  ممتلكات أخرى   أراضي   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
    

2020:    
 1,421,204 440,846 980,358 اإلمارات العربية المتحدة

     8,214 - 8,214 دول الشرق األوسط باقي
 988,572 440,846 1,429,418     

2019 :    
 1,451,668 471,310 980,358 اإلمارات العربية المتحدة

     8,214 - 8,214 دول الشرق األوسط باقي
 988,572 471,310 1,459,882     
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 قيد التطوير عقارات 23

 2020 2019 
 درهم  ألف درهم ألف 
   

 837,381 837,381 التطوير قيد عقارات
    ( 92,532) (123,680) القيمة في  االنخفاض مخصص: ناقصاً 

 713,701 744,849 
   

 
 :يلي كما السنة  خالل القيمة في االنخفاض مخصص في الحركة كانت 

 2020 2019 
 درهم  ألف درهم ألف 
   
 1,736 92,532 يناير 1 في

    90,796 31,148 ( 11)إيضاح  للسنة المحمل
 92,532 123,680 ديسمبر  31 في
   
 
  مملوكة من قبل ألف درهم(  707,468: 2019ألف درهم ) 676,320 بلغت دفتريةبقيمة  أرضاً تتضمن العقارات قيد التطوير  

 شركة تابعة للمصرف. 
 

 قيد التطوير موجودة داخل اإلمارات العربية المتحدة. العقاراتجميع  إن 
 

 موجودات أخرى  24
 2020 2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 115,745 258,622 أوراق قبول
 200,910 88,737 محققة مطالبات من عليها مستحوذ موجودات

 189,596 243,212 تجارية مدينة ذمم
 749,150 613,289 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 189,780 223,727 مستحقة أرباح
 46,777 - ولين امبالغ مدفوعة مقدمًا لمق

 183,625 183,625 ( 40ذمم مدينة أخرى )إيضاح 
 القيمة العادلة الموجبة للبدائل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

 2,336 2,796 ( 37لألدوات المالية المشتقة )إيضاح    
    1,182,817 1,206,601 صافي  ،أخرى 

 2,820,609 2,860,736    
 

إن الموجودات المستحوذ عليها مقابل مطالبات من أجل تحقيق تحصيل منتظم يتم تسجيلها "كموجودات مستحوذ عليها من  
مطالبات محققة". يتم إدراج األصل المستحوذ عليه بقيمته العادلة ناقصًا تكاليف تكاليف البيع والقيمة المدرجة للمطالبة )بالصافي  

 . اإلستحواذأقل كما في تاريخ من مخصص انخفاض القيمة( أيهما 
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 ممتلكات ومعدات  25

 وتجهيزاتأثاث  مباني أرض 
 أجهزة حاسوب
 مركبات ومعدات مكاتب

 أعمال رأسمالية
 قيد التنفيذ 

 إستخدام حق
 اإلجمالي الموجودات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
2020         

         :تقويمالتكلفة أو ال
 3,867,048 402,026 309,135 9,378 1,548,252 538,857 768,222 291,178 يناير  1في   
 ( 47,552)  ( 37,953)  2 ( 144)  ( 4,525)  ( 4,932)  - - تعديالت أخرى  / فروقات الصرف  
 273,730 17,051 146,736 674 37,625 58,471 13,173 - إضافات  
 - - ( 117,694)  - 117,638 56 - - التحويالت من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  
 ( 44,580)  - - (77)  ( 19,719)  ( 24,784)  - - إستبعادات  
         
 291,178 781,395 567,668 1,679,271 9,831 338,179 381,124 4,048,646 

 ( 1,487)  - - - - - ( 1,487)  - القيمة في االنخفاض مخصص: ناقصاً 
         
 4,047,159 381,124 338,179 9,831 1,679,271 567,668 779,908 291,178 ديسمبر  31في   
         

         االستهالك:
 1,596,928 60,473 - 7,789 1,045,919 387,054 95,693 - يناير  1في   
 ( 8,838)  1,607 - 1,016 ( 4,543)  ( 6,918)  - - تعديالت أخرى  / فروقات الصرف  
 250,331 64,275 - 1,026 113,332 48,221 23,477 - لسنةلالمحمل   
 ( 42,540)  - - - ( 17,756)  ( 24,784)  - - باالستبعادات المتعلق  
         

 1,795,881 126,355 - 9,831 1,136,952 403,573 119,170 - ديسمبر  31في 
         

         صافي القيمة الدفترية:
 2,251,278 254,769 338,179 - 542,319 164,095 660,738 291,178 ديسمبر  31في   
         

2019         
         :تقويمالتكلفة أو ال

 3,160,794 - 287,489 15,225 1,300,245 528,797 737,860 291,178 يناير  1في   
 670 - 1 2 329 338 - - تعديالت أخرى  / فروقات الصرف  
 711,503 402,026 301,810 70 6,379 1,218 - - إضافات  
 - - ( 280.165)  - 241,299 8,504 30,362 - التحويالت من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  
 ( 5,919)  - 287,489 ( 5,919)  - - - - إستبعادات  
         
 291,178 768,222 538,857 1,548,252 9,378 309,135 402,026 3,867,048 

 ( 1,455)  - - - - - ( 1,455)  - القيمة في االنخفاض مخصص: ناقصاً 
         
 3,865,593 402,026 309,135 9,378 1,548,252 538,857 766,767 291,178 ديسمبر  31في   
         

         االستهالك:
 1,290,678 - - 11,162 859,619 347,214 72,683 - يناير  1في   
 1,005 195 - 2 290 518 - - تعديالت أخرى  / فروقات الصرف  
 309,627 60,278 - 1,007 186,010 39,322 23,010 - لسنةلالمحمل   
 ( 4,382)  - - ( 4,382)  - - - - باالستبعادات المتعلق  
         

 1,596,928 60,473 - 7,789 1,045,919 387,054 95,693 - ديسمبر  31في 
         

         صافي القيمة الدفترية:
 2,268,665 341,553 309,135 1,589 502,333 151,803 671,074 291,178 ديسمبر  31في   
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 ملموسة الوالموجودات المالية غير  الشهرة 26

  أخرى  ملموسة  غير موجودات  
     
  

 الشهرة
 العالقة مع  
 المتعاملين

 
 أساسية وديعة

 
 اإلجمالي

 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 
     
 310,591 33,546 167,157 109,888 2019 يناير 1 في

      (54,752) ( 9,152) ( 45,600) - السنة خالل  اإلطفاء
 255,839 24,394 121,557 109,888 2020 يناير 1 في

      (54,752) ( 9,152) ( 45,600) - السنة  خالل اإلطفاء
      201,087 15,242 75,957 109,888 2020ديسمبر  31في 

 
.  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة   في   باركليز  لبنك  التجارية  المصرفية  األعمال   على   باالستحواذ  المصرف  قام ،  2014  ابريل   6  بتاريخ 

. المتحدة العربية اإلمارات  لدولة المركزي  المصرف قبل من  االستحواذ  هذا على  الموافقة  تمت، 2014 سنة من الثاني الربع خالل
ألف درهم    438,012المصرف بتسجيل مبلغ    قام. اإلسالمية  الشريعة  مع  تتوافق  بطريقة  المصرف  إلى  نمتعامليال  هؤالء  تحويل  تم

 ألف درهم كشهرة وذلك على أساس توزيع سعر الشراء. 109,888كموجودات غير ملموسة ومبلغ 
 

 الشهرة 
 يتم   المصرف   داخل   مستوى   أدنى  تمثل  والتي  التشغيلية  المصرف  ألقسام  الشهرة  تخصيص  يتم  القيمة،  في  االنخفاض  اختبار  لهدف 

 . الداخلية اإلدارة ألهداف له الشهرة مراقبة
 

 ملموسة  غير أخرى  موجودات 

 

الموجودات غير الملموسة لعالقات المتعاملين القيمة العائدة لألعمال المتوقع أن   تمثل المتعاملينالعالقة مع 
تتولد من المتعاملين الذين كانوا موجودين في تاريخ االستحواذ. عند تحديد القيمة العادلة  
لعالقات المتعاملين، تم اعتبار متعاملي البطاقات المغطاة بشكل منفصل، نظرًا الختالف 

ر والعالقات والوالء. من المتوقع من هذه العالقات أن تولد دخل مادي بيانات المخاط
 متكرر على شكل إيرادات متعاملين، ورسوم وعموالت.

  
تظهر قيمة الموجودات غير الملموسة من ودائع أساسية من حقيقة أنه من المتوقع أن   أساسية  ودائع

ضوء شروطها التعاقدية، أقل من تكون توزيعات األرباح المتوقعة لهذه الودائع، على 
توزيعات األرباح المتوقعة لغيرها من أدوات صكوك سوق الجملة وسوق التمويل المالي. 
يمثل الفرق بين توزيعات األرباح المتوقعة لهذه الودائع وأدوات الصكوك، قيمة الوديعة 

 األساسية غير الملموسة. 
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 )تتمة(  ملموسةالوالموجودات المالية غير  الشهرة 26
 

 قيمة الشهرة فينخفاض اال تقويم 
 (. ال شيء: 2019) 2020ديسمبر   31قيمة الشهرة خالل السنة المنتهية في   في خسائر انخفاض  إدراج يتم لم 

 
عن طريق خصم التدفقات   االستخدام قيدتم تحديد القيمة . االستخدام قيدلالسترداد على أساس قيمتها  القابلةالمبالغ  تقويم تم 

 . شغيليالت القسم لهذا المستمر االستخدام من توليدهاالنقدية المستقبلية المتوقع 
 

المبلغ القابل لالسترداد للشهرة من وحدة توليد النقد، الذي يتم تحديده على أساس احتساب القيمة قيد االستخدام، توقعات   يستخدم 
خصم   يتم. ذلك بعد تطبيقه يتم( %2: 2019)% 2التدفقات النقدية التي تغطي فترة خمس سنوات، مع معدل نمو نهائي بنسبة 

 (. %5,7:  2019)  %4,5المتوقعة بمعدل  التدفقات النقدية 
 

  لن  أنه اإلدارة تعتقد النتائج؛ إلى واستناداً  النهائي، النمو معدل أو  الخصم معدل من واحدة مئوية نقطة في للتغيرات الحساسية إن 
  القابلة  للقيمة الدفترية القيمة تجاوز إلى أعاله المذكورة األساسية االفتراضات من أي في معقول بشكل محتمل تغير أي يؤدي

 . لالسترداد
 

 مبالغ مستحقة لمؤسسات المالية 27
 2020 2019 
    ألف درهـم  ألف درهـم 

 1,135,800 2,795,295 حسابات جارية
العربية  المصرف المركزي لدولة اإلماراتبرنامج  تمويل بموجب

 - 665,000 المستهدف ديالقتصاا ـم عدللخطة ا  المتحدة
 1,279,482 280,356 استثماريةودائع 

   
 3,740,651 2,415,282 

 المصرف المركزي لدولة اإلمارات –الجاري  الحساب
 46,196 32,594 العربية المتحدة  
   
 3,773,245 2,461,478 
   

 
الذي توفره المجموعة   المستهدف ديالقتصاا ـم عدلا لخطة المركزي  يبلغ التمويل بموجب برنامج مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

 المتأثرين. متعاملينالمدفوعات لل تأجيل: ال شيء( والذي تم استخدامه بالكامل لتوفير 2019ألف درهم )  665,000
 

 مستحقة لمؤسسات مالية حسب القطاع الجغرافي كما يلي:المبالغ الإن توزيع إجمالي  
 

 2020 2019 
    ألف درهـم  ألف درهـم 

 567,084 714,312 اإلمارات العربية المتحدة
 653,072 1,077,991 الشرق األوسط باقي
 73,401 65,136 أوروبا
    1,167,921 1,915,806 أخرى 

 3,773,245 2,461,478    
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 حسابات المودعيـن 28
 

 2020 2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم 
   

 30,717,575 31,512,411 جاريةحسابات 
 70,008,852 69,079,821 حسابات االستثمار

    677,848 683,896 حساب احتياطي تعديل األرباح
 101,276,128 101,404,275    

 
 كما يلي: للسنةلقد كانت الحركة على احتياطي تعديل األرباح  

 
 2020 2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم 
   

 601,293 677,848 يناير 1في 
 78,223 41,822 السنة األرباح خالل  من الحصة 

    ( 1,668) (35,774) المدفوع خالل السنة 
    677,848 683,896 ديسمبر 31في 
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 )تتمة( حسابات المودعيـن 28

 
 حسابات المودعين بحسب القطاع االقتصادي، المنطقة الجغرافية والعمالت هي كاآلتي: إجماليإن توزيع  

 
  2020  2019 
 ألف درهم  ألف درهم  

   القطاع االقتصادي:
 6,930,975 9,892,653 القطاع الحكومي  
 14,343,606 7,639,002 القطاع العام   
 9,465,149 6,028,698 شركات  
 937,135 1,393,956 مؤسسات مالية  
 57,380,650 64,388,678 أفراد   
 9,448,494 9,265,891 شركات صغيرة ومتوسطة الحجم  
 2,898,266 2,667,250 مؤسسات غير ربحية  
   
 101,276,128 101,404,275 
   

   المنطقة الجغرافية: 
 96,046,522 97,979,972 اإلمارات العربية المتحدة  
 3,911,689 1,558,781 باقي الشرق األوسط  
 593,075 404,750 أوروبا   
 852,989 1,332,625 أخرى   
   
 101,276,128 101,404,275 
   

   العمالت:
 81,109,373 87,279,150 يدرهم إمارات  
 16,491,289 12,469,964 دوالر أمريكي  
 825,036 666,191 يورو  
 721,062 315,916 جنيه إسترليني  
    2,257,515 544,907 أخرى   
 101,276,128 101,404,275 
   

 
يقوم المصرف باستثمار جميع ودائع االستثمار من ضمنها حسابات التوفير، بعد اقتطاع احتياطيات المصارف المركزية في  

 اإلمارات العربية المتحدة والعراق والسودان ومتطلبات السيولة من قبل المجموعة. 
 

االستثمار فإن المصرف يتحمل الخسارة الفعلية فقط في حال  ب الوكالة فيما يتعلق  بالحسابات االستثمارية بصيغة المضاربة أو  
 المال أو الموكل. ال فهي على رب إالتعدي أو التقصير أو مخالفة شرو  العقد، و 
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 مطلوبـات أخرى  29

 2020 2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم 
   

 357,796 339,269 ذمم دائنة 
 115,745 258,622 أوراق قبول
 350,778 265,549 اإليجار عقود مطلوبات

 254,246 210,342 لمودعين وحملة الصكوكا على لتوزيع لالربح المستحق 
 331,479 542,148 شيكات بنكية

 413,449 414,079 مخصصات مكافأة الموظفين ومصروفات أخرى 
 15,315 11,005 دائنة محتجزات

 56,373 60,008 المتعاملينمبالغ مستلمة مقدمًا من 
 410,374 415,256 مصاريف مستحقة

 100,748 93,249 أرباح موزعة غير مطالب بها
 108,986 108,017 مؤجلة إيرادات 
 1,931 2,531 الخيرية  األعمال حساب
 41,527 18,627 التبرعات حساب

 - 193,758 ( 38زكاة دائنة )إيضاح 
 الشرعية للمشتقات المالية للبدائلالقيمة العادلة السالبة 

 1,799 - ( 37)إيضاح   
    457,455 672,421 أخرى 

 3,604,881 3,018,001 
   

 
 المـال رأس  30

 2020 2019 
 ألف درهـم   ألف درهـم  
   

 رأس المال المصرح به: 
 ألف( سهم عادي 4,000,000: 2019ألف ) 4,000,000

    4,000,000 4,000,000 : درهم واحد لكل سهم(2019بقيمة درهم واحد لكل سهم )  
   والمدفوع بالكامل: الصادررأس المال  
 ألف( سهم عادي 3,632,000: 2019ألف ) 3,632,000

    3,632,000 3,632,000 : درهم واحد لكل سهم(2019بقيمة درهم واحد لكل سهم )  
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 االحتياطيات 31
 

 االحتياطي القانوني 31.1
 

  % 10بشأن الشركات التجارية والنظام األساسي للمصرف وشركاته التابعة، يتم تحويل  2015لسنة  2االتحادي رقم  للقانون وفقًا  
أو   %50المصرف العزم على وقف هذا التحويل عندما يساوي االحتياطي  ويعقدمن صافي أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني. 
 قانوني غير قابل للتوزيع على المساهمين.أكثر من رأس المال المدفوع. إن االحتياطي ال

 
  الشركات   شأن  في)وتعديالته(    1984  لسنة(  8تحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )قانون الشركات اال  من  203وفقًا للمادة   

القانوني. بلغ االحتياطي القانوني ألف درهم إلى االحتياطي    1,529,412وة إصدار أسهم بمبلغ  ، قام المصرف بتحويل عالالتجارية
من إجمالي رأس المال المدفوع للمصرف وبالتالي لم يتم تحويل أي مبلغ من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني  %50أكثر من 
 للبنك.

 
إلى   قوق حسهم  464,000بإصدار  والمتعلقةألف درهم  538,240 البالغة األسهم  عالوةقام المصرف بتحويل  ، 2018 خالل 

 .2018أغسطس  19على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في  الحصول االحتياطي القانوني بعد 
 

  168,000 تبلغ ألف درهم والمتعلقة بإصدار أسهم حقوق  336,000، قام المصرف بتحويل عالوة األسهم بقيمة 2015 خالل 
 يونيو  28 بتاريخ المنعقد العادية غير العمومية  الجمعية اجتماع في  المساهمين  موافقة على   الحصول بعد القانوني االحتياطي  إلى

2015 . 
 

 االحتياطي العام 31.2
 

( من النظام األساسي للمصرف، قررت الجمعية العمومية السنوية، بناًء على توصية من مجلس اإلدارة تحويل 2)  57وفقًا للمادة  
السنوية إلى االحتياطي العام. يستخدم هذا االحتياطي ألغراض يتم تحديدها من قبل الجمعية العمومية من صافي األرباح  10%

 بناًء على توصية من مجلس اإلدارة.
 

 االئتمان مخاطر احتياطي 31.3
 

 المساهمين  قبل من لموافقة خاضع االئتمان لمخاطر خاص احتياطي بتكوين المصرف قام اإلدارة، مجلس من توصية على بناءً  
 . طوعي بشكل االحتياطي لهذا المساهمات ستكون . العمومية الجمعية في

 
 

 موزعة أرباح  32
 

  والبالغة  2019ديسمبر  31هية في بالسنة المنت ةمن رأس المال المدفوع المتعلق %27,38دفع توزيعات أرباح نقدية بقيمة  تم 
 . 2020مارس  29المنعقدة في  السنوية العموميةعلى موافقة المساهمين في الجمعية  الحصولألف درهم بعد   994,313
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 احتياطيات أخرى  33
 

 

التغيرات  
المتراكمة في  
 القيم العادلة 

  إعادةاحتياطي 
 األرض  تقويم

احتياطي  
  تحويل

العمالت  
 األجنبية 

احتياطي  
 التحو  

  إحتياطي
  إنخفاض
 محدد  - القيمة 

  إحتياطي
  إنخفاض
 اإلجمالي  عام - القيمة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        
 ( 865,449) - - (6,983) (845,302) 192,700 (205,864)  2019 يناير 1 في
     -   

استثمار في حقوق ملكية مدرج   تقويمالحركة في  صافي
 24,811 - - - - - 24,811 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 استثمار في صكوك مدرجة   تقويمصافي الحركة في 
 12,847 - - - - - 12,847 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

التغيرات في القيمة العادلة لالستثمار في الصكوك    صافي
آلخر  االمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 ( 896) - - - - - (896) ( 6والتي تم تحريرها إلى بيان الدخل )إيضاح 
تحويل الناتجة عن عملية تحويل للعمليات  الفروقات  
 62,159 - - - 62,159 - - األجنبية 
 ( 8,002) - - - (8,002) - - األجنبية   العمليات في  التحو   من خسارة
 9,319 - - 9,319 - - - من تحو  التدفقات النقدية العادلة  القيمة  في ربح

 403,436 403,436 - - - - - عام - القيمة  إنخفاض إحتياطي في الحركة صافي
        

 ( 361,775) 403,436 - 2,336 ( 791,145) 192,700 ( 169,102) 2020  يناير 1 في
        

استثمار في حقوق ملكية مدرج   تقويمالحركة في  صافي
 - - - (12,148) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

- 
- (12,148 ) 

 استثمار في صكوك مدرجة   تقويمصافي الحركة في 
 - - - 69,596 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

- 
- 69,596 

التغيرات في القيمة العادلة لالستثمار في الصكوك    صافي
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 - - - (32,092) ( 6والتي تم تحريرها إلى بيان الدخل )إيضاح 

- 

- (32,092 ) 
تحويل الناتجة عن عملية تحويل للعمليات  الفروقات  
 - (53,232) - - األجنبية 

- 
- (53,232 ) 

 ( 16,990) - - - (16,990) - - األجنبية   العمليات في  التحو   من خسارة
 ( 2,336) - - (2,336) - - - من تحو  التدفقات النقدية  العادلة  القيمة في  خسارة
 61,662 - 61,662 - - - - محدد  - القيمة  إنخفاض إحتياطي في الحركة صافي
 ( 7,451) 7,451) - - - - - عام - القيمة  إنخفاض إحتياطي في الحركة صافي

        
 ( 354,766) 395,985 61,662 - ( 861,367) 192,700 ( 143,746) 2020 ديسمبر  31 في
        
 

 صكوك الشق األول 34
 

  2020  2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 2,754,375 2,754,375 مدرجة )اإلصدار الثاني(  –الشق األول  صكوك
    2,000,000 2,000,000 حكومة أبوظبي –الشق األول  صكوك

 4,754,375 4,754,375    
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 صكوك الشق األول )تتمة(  34
 

 (الثاني اإلصدار)  مدرجة -الشق األول  صكوك
)"الصكوك"( بقيمة تبلغ  (الثاني اإلصدار ) مدرجة  -من الشق األول  صكوك بإصدار قام المصرف ، 2018سبتمبر  20بتاريخ  

مليون دوالر أمريكي(. تم إصدار هذه الصكوك بموجب الصالحيات المعتمدة من قبل مساهمي  750ألف درهم ) 2,754,375
. تم تكبد تكاليف إصدار بقيمة 2018أغسطس  19دية الذي ُعقد بتاريخ المصرف في اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيا

 ألف درهم في تاريخ اإلصدار.   19,373
 

تعد هذه الصكوك دائمة حيث إنه ال يوجد لها تاريخ استرداد ثابت وتشكل التزامات مباشرة وغير مضمونة من جانب المصرف   
ك مدرجة في سوق إيرلندا لألوراق المالية وهي قابلة لالسترداد من قبل  وفقًا لشرو  وأحكام المضاربة. إن الصكو  نشوئهاعند 

)"تاريخ االسترداد األول"( أو أي تاريخ دفع للربح )المحقق( بعد ذلك وفقًا   2023سبتمبر  20المصرف بعد الفترة المنتهية في 
داده )عند تحققه( خالل الفترة األولية % يستحق س 7,125لشرو  معينة. تحمل الصكوك ربحًا متوقعًا )في المضاربة( بمعدل 

سنوات بعد ذلك، يتم إعادة  5التي تقدر بخمس سنوات بشكل نصف سنوي عند نهاية نصف كل سنة. بعد الفترة األولية، ولكل 
بة سنوات زائدًا هامشًا متوقعًا بنس 5تحديد معدل ربح جديد متوقع للمضاربة على أساس معدل عائد الخزينة األمريكية لمدة 

 %. سوف يتم إدراج توزيعات األرباح في بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد. 4,270
 

يجوز للمصرف، وفق إرادته المطلقة، أن ال يقوم بتوزيع أية أرباح على المضاربة وفق ما كان متوقعًا، وال يعتبر هذا الحدث تعثرًا.  
حدث عدم توزيع أرباح، فلن يقوم المصرف )أ( باإلعالن عن أو دفع   في حال قرر المصرف عدم توزيع أرباح أو في حال وقوع

أية توزيعات أرباح أو )ب( استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو االستحواذ بأي وسيلة كانت على أي رأس مال أو أية أوراق 
المالية، التي تنص شروطها الخاصة  مالية خاصة بالمصرف والمصنفة بالتساوي مع أو بدرجة أقل من الصكوك باستثناء األوراق 

 على إلزامية استردادها أو تحويلها إلى حقوق ملكية في كل حالة ما لم يتم أو حتى يتم توزيع أرباح المضاربة التالية المتوقعة. 
 

 حكومة أبوظبي –الشق األول  صكوك
، وتماشيا مع برنامج حكومة أبوظبي لتعزيز المالءة المالية لعدد من المؤسسات المصرفية، أصدر المصرف  2009ابريل    16في   

ألف   2,000,000صكوك من الشق األول )"الصكوك الحكومية"( لصالح دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي بقيمة اسمية بلغت 
  22عادي. والذي عقد يوم الصكوك الحكومية من قبل المساهمين خالل االجتماع غير درهم. تمت الموافقة على إصدار هذه ال

 . 2009مارس 
 

تعتبر هذه الصكوك الحكومية دائمة حيث أنه ال يوجد لها تاريخ استرداد معين. تشتمل هذه الصكوك على التزامات مباشرة من  
ية. تكون هذه الصكوك الحكومية قابلة لالسترداد من قبل  غير ضمان من جانب المصرف وفقًا لشرو  وأحكام المضاربة الشرع

% سنويًا خالل الفترة األولى المكونة من خمس 6المصرف وفقًا لحاالت معينة، ويكون الربح المتوقع لهذه الصكوك الحكومية هو  
سيتم توزيع األرباح المحققة  %. و 2,3شهور زائدًا هامش  6سنوات، ويقدر الربح المتوقع بعد هذه السنوات الخمس األولى بإيبور 

 على شكل نصف سنوي. سيتم إظهار دفعات األرباح الموزعة في بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد.
 

يحق للمصرف وفق إرادته المطلقة أن ال يقوم بتوزيع أي أرباح وفق ما كان متوقعا، وال يعتبر هذا الحدث تخلفًا عن سدادها. في   
باختيار أن ال يقوم بتوزيع األرباح أو في حال األحداث التي تستوجب عدم قيامه بهذا التوزيع، فإنه ال يحق  حال قيام المصرف 

للمصرف: )أ( اإلعالن عن أو دفع أو توزيع أية أرباح، أو )ب( االسترداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو االستحواذ بأي وسيلة  
قل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على إلزامية االسترداد أو  كانت على أي جهة إصدار مساوية للصكوك أو أ

 التحويل إلى حقوق ملكية، إال إذا تم في كل حالة من هذه الحاالت، القيام بتوزيع أرباح المضاربة المتوقعة مرتين متتاليتين.
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 المسيطرة غيرحقوق الملكية  35
 

 .قوق الملكية غير المسيطرة النسبة المملوكة من صافي الموجودات للشركات التابعة للمصرفتمثل ح 
  

 التزامات ومطلوبات طارئة 36
 

ية إن االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية تشمل االلتزامات بتقديم وتوفير التسهيالت االئتمانية اإلسالمية واالعتمادات المستند 
 المصرف.  متعامليوخطابات الضمان المخصصة لتلبية متطلبات 

 
دية وفقًا لعقود التمويالت اإلسالمية. عادة ما يكون لهذه تعاق بالتزاماتمثل االلتزامات المتعلقة بتقديم تسهيالت ائتمانية إسالمية تت 

 االلتزامات تواريخ انتهاء ثابتة أو بنود تعاقدية متعلقة بانتهائها وعادة ما تتطلب دفع رسوم. وبما انه من الممكن انتهاء االلتزامات
 لمتطلبات النقدية المستقبلية.دون سحب أو استخدام التسهيالت، فإن مجموع مبالغ تلك العقود ال يمثل بالضرورة ا

 
بالوفاء    المتعاملفي حالة عدم قيام    متعامليهوخطابات الضمان بصرف دفعات نيابة عن    االعتماد  خطاباتيلتزم المصرف بموجب   

 بالتزاماته وفقًا لشرو  العقد.
 

 الطارئة وااللتزامات الرأسمالية األخرى:لقد كان على المصرف االلتزامات التالية المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية والمطلوبات  
 

 2020 2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

   المطلوبات الطارئة
 5,423,240 6,898,871 خطابات االعتماد  
    6,958,297 6,254,485 خطابات ضمان  
 13,153,356 12,381,537    

   االلتزامات
 612,618 582,694 المسحوبة غيرالتزامات التسهيالت   
 154,642 172,206 التزامات لمصاريف رأسمالية مستقبلية  
    4,885 4,986 قيد التطوير وعقارات عقاريةاستثمارات   
 759,886 772,145    
 13,913,242 13,153,682    

 
 المالية األدواتلمشتقات  البدائل الشرعية 37
 

ملزم من طرف واحد بشراء سلع مقبولة شرعا من الطرف اآلخر بسعر وتاريخ محددين   موحد تعتمد المبادالت الشرعية على وعد  
ومستقلتين بحيث يمّكن ذلك أحدهما    مختلفتينفي المستقبل. تتطلب البدائل الشرعية للمبادالت التقليدية دخول الطرفين في مرابحتين  

عائد ثابت يحسب ابتداءا وفقا لمؤشر متفق عليه، بينما يمكن اآلخر من الحصول على عائد متغير يحسب من الحصول على 
  .ابتداءا وفقا لمؤشر متغير متفق عليه أيضا، وتتم حساب األرباح في هذه الحالة على أساس مبلغ مرجعي وبعملة واحدة
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 دوات المالية )تتمة( لمشتقات األ البدائل الشرعية 37
 

مرتبة حسب مدة إلى القيمة اإلسمية  باإلضافةإن الجدول المرفق أدناه يظهر القيم العادلة للبدائل الشرعية للمشتقات المالية  
تنبني على المبالغ الناتجة من المرابحات والمؤشرات المرجعية التي يقاس بها التغير في هذه   اإلسميةاالستحقاق. إن القيمة 

 تدل على حجم رصيد المعامالت في نهاية السنة وال تعطي مؤشرًا لمخاطر السوق أو االئتمان. اإلسميةلمعامالت. إن القيم ا
 

 
القيمة العادلة  

 الموجبة 
القيمة العادلة  

 االسمية القيمة   السالبة 
  3أقل من 
 أشهر 

أشهر إلى   3
 سنة

  5سنة إلى 
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم 
        
: القيمة 2020ديسمبر  31

        بالمدة إلى االستحقاق  االسمية
البدائل الشرعية للمبادالت  

 653,027 2,164,853 307,090 5,423,646 8,548,616 - 2,796 (29 ،24 التقليدية )إيضاح
        
        
        
: القيمة 2019ديسمبر  31

        بالمدة إلى االستحقاق  االسمية
البدائل الشرعية للمبادالت  

 798,090 912,906 308,667 3,496,338 5,516,001 1,799 2,336 (29، 24التقليدية )إيضاح 
        

 
 الزكــاة 38

  
في ضوء توجيهات اللجنة الشرعية الداخلية لمصرف أبوظبي  الخاضعة للزكاة موجودات المصرف اإلدارة لصافي  تقويم بناًء على 

  193,758بقيمة  وفًقا للسنة الميالدية  نيابة عن المساهمين،  بال  المصرف    من قبل  المدفوعإجمالي مبلغ الزكاة    تم تقدير،  اإلسالمي
درهم(   0,05227: 2019) درهم 0,05335 بــ مبلغ الزكاة  تم تقديرألف درهم( وبناًء عليه،  189,832: 2019ألف درهم. ) 
 لكل سهم قائم.  

 
فإن المصرف ملزم بإخراج الزكاة وتحويل  2020أغسطس  03وفقًا إلشعار مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ  

( لسنة   15/9الزكاة في دولة اإلمارات وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ) من إجمالي مبلغ الزكاة المدفوع إلى صندوق  % 20
من إجمالي مبلغ الزكاة المدفوع من قبل المصرف نيابة عن المساهمين لصندوق الزكاة في دولة اإلمارات  % 20. إن نسبة 2020
 ألف درهم.   38,752هو 

 
بحكم القانون لبعض فروع المصرف وشركاته التابعة، ويتم ذلك إما بتكوين في بعض السلطات القضائية، تكون الزكاة إلزامية  
مخصص لها أو بدفعها للجهة الحكومية المسؤولة عن تحصيل الزكاة. وعليه، فقد قام المصرف عماًل بالقانون بحساب مبلغ  
مبلغ الزكاة أعاله المدفوع من قبل   الزكاة المدفوع لهذه الجهات بالنيابة عن المساهمين وقام بخصم هذا المبلغ من إجمالي 
 .  المصرف وتعديل مبلغ الزكاة بالنسبة لكل سهم وفقًا لذلك 

 
ألف   86,012:  2019درهم )  ألف   85,571وقد تم تقدير إجمالي مبلغ زكاة صكوك الشق األول بناًء على السنة الميالدية بمبلغ  

 درهم( لكل درهم تم استثماره في صكوك الشق األول.  0.01809: 2019درهم )   0.01800درهم( أي بواقع  
 

وقد قام المصرف من أجل مساعدة المستثمرين في صكوك الشق األول بحساب مبلغ الزكاة المذكور أعاله ؛ أما إخراج مبلغ الزكاة   
 .فهو من مسؤولية حملة هذه الصكوك
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 النقد ومرادفاتالنقد  39

 2020 2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 7,303,370 8,565,502 لدى المصارف المركزية، قصيرة األجلنقد وأرصدة 
 األرصدة وودائع وكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية 

 706,397 1,452,398 أخرى، قصيرة األجل  
 664,582 - مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية، قصيرة األجل 

    ( 2,158,932) (3,088,244) مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية، قصيرة األجل
 6,929,656 6,515,417 
   

 
 ف ذات العالقةاطر األالمعامالت مع   40
 

مجلس    وأعضاء  تشمل المساهمين الرئيسيين،    والتييقوم المصرف ضمن سياق أعماله االعتيادية بالتعامل مع أطراف ذات عالقة   
 ضماناتوشركاتهم ذات العالقة. يقوم المصرف بالحصول على    الرئيسين  نيالمدير و ،  المشتركة  المشاريعو الشركات الزميلة،  و اإلدارة،  

  سنة  خالل  العالقة يذالمصرف لمخاطر االئتمان للطرف  تقويم)األسهم والصكوك( بناًء على  كرهن األمالك واألوراق المالية 
إن جميع  .اإلدارة مجلس قبل من المعتمدة الشرو  على بناءً  العالقة  ذات األطراف تمويل بشأن التفاوض إعادة تمت ،2016

التابعة التي تمثل أطراف  ه توشركاالتمويالت نشطة وخالية من أي مخصص لالنخفاض. إن األرصدة والمعامالت بين المصرف 
 ذات عالقة، قد تم حذفها في عملية توحيد البيانات المالية ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح. 

 
  أطراف  إلى  المقدمة متعاملين وتمويل المالية  والمؤسسات المصارف لدى الوكالة  وودائع األرصدة على المحققة الربح  معدالت إن 

 (. السنة  في % 9,9إلى  %صفر:  2019) % 9,9إلى  %صفر من تراوحت قد السنة  خالل عالقة ذات
 

  قد  السنة  خالل عالقة ذات  أطراف من متعاملين وودائع مالية لمؤسسات المستحقة الودائع مبالغ على  المدفوعة  الربح  معدالت إن 
  في السنة(.  %2,0إلى   %صفر:  2019)  السنة في %2,0إلى  %صفر من تراوحت
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 )تتمة(  ف ذات العالقةاطر األالمعامالت مع   40
 

 كانت المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة في بيان الدخل الموحد كاآلتي: السنةخالل  
 

 

 مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

 اإلدارة 

شركات زميلة 
ومشاريع 
  اإلجمالي آخرون  مشتركة

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
      

      2020ديسمبر  31
 وكالة معالمضاربة و المرابحة و المن  الدخل
       19,877 - 19,877 - - مؤسسات مالية  

 من المرابحة، المضاربة، اإلجارة  الدخل
       123,554 68,846 - 2,495 52,213 وتمويالت إسالمية أخرى من المتعاملين  

       3,875 2,629 1,245 - 1 صافي ، عموالتو رسوم  من الدخل
       660 - - 660 - التشغيليةالمصاريف 

       1,444 14 930 7 493 األرباح الموزعة للمودعين وحاملي الصكوك
      
      2019ديسمبر  31

 وكالة معالمضاربة و المرابحة و المن  الدخل
       18,903 - 18,903 - - مؤسسات مالية  

 من المرابحة، المضاربة، اإلجارة  الدخل
 135,176 82,133 - 573 52,470 وتمويالت إسالمية أخرى من المتعاملين  
      

       9,651 7,340 2,311 - - صافي ، عموالتو رسوم  من الدخل
 696 - - 696 - المصاريف التشغيلية

      
       2,342 31 1,283 14 1,014 األرباح الموزعة للمودعين وحاملي الصكوك
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 طراف ذات العالقة )تتمة( األالمعامالت مع   40
 

 تضمنت األرصدة مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في بيان المركز المالي الموحد ما يلي:  
 

 
 مساهم رئيسي

أعضاء مجلس  
 اإلدارة  

شركات زميلة  
 اإلجمالي  آخرون  ومشاريع مشتركة 

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
      

      2020 ديسمبر 31
      

 لدى مصارف  الةوكال ودائعاألرصدة و 
 319,585 - 319,585 - - ومؤسسات مالية أخرى  إسالمية 

 88,105 - 88,105 - - مرابحة ومضاربة لدى المؤسسات المالية 
   تمضاربة، إجارة وتمويالمرابحة، 

 5,896,571 3,189,047 - 56,147 2,651,377 إسالمية أخرى  
 709,786 8,271 517,890 - 183,625 موجودات أخرى 

      
 2,835,002 56,147 925,580 3,197,318 7,014,047 
      
      

 5,128 - 5,128 - - مؤسسات مالية ل مبالغ مستحقة 
 425,803 34,790 253,856 7,987 129,170 المودعينحسابات 

 8,296 8,272 23 - 1 مطلوبات أخرى 
      
 129,171 7,987 259,007 43,062 439,227 
      
      

 111,111 91,510 19,601 - - مطلوبات طارئة
      
      
      2019 ديسمبر 31
      

 لدى مصارف  الةوكال ودائعاألرصدة و 
 319,585 - 319,585 - - ومؤسسات مالية أخرى  إسالمية 

 169,057 - 169,057 - - مرابحة ومضاربة لدى المؤسسات المالية 
   تمرابحة، مضاربة، إجارة وتمويال

 5,876,284 3,221,131 - 56,000 2,599,153 إسالمية أخرى  
 682,496 2,204 496,667 - 183,625 موجودات أخرى 

      
 2,782,778 56,000 985,309 3,223,335 7,047,422 
      
      
 9,330 - 9,330 - - مؤسسات ماليةلمبالغ مستحقة    
 313,017 34,935 225,258 7,192 45,632 حسابات المودعين  
 2,711 2,204 31 - 476 مطلوبات أخرى   
      
 46,108 7,192 234,619 37,139 325,058 
      
      

 165,553 150,289 15,264 - - مطلوبات طارئة
      

 
مصر )اس.ايه.أي(، وهناك اتفاقية   –الرئيسي يمتلكان حصة مسيطرة في مصرف أبوظبي اإلسالمي  هإن المصرف ومساهم 

 (. 21رسمية للسيطرة المشتركة لهذا االستثمار )إيضاح 
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 طراف ذات العالقة )تتمة( األالمعامالت مع   40
 

 مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين  
 كما يلي: السنةموظفي اإلدارة الرئيسيين خالل  آتكانت مكاف 

 
  2020  2019 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 34,735 28,970 رواتب ومكافآت أخرى 
    2,917 2,263 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 31,233 37,652    
 

بعد    2019ديسمبر    31ألف درهم إلى مجلس اإلدارة والمتعلق بالسنة المنتهية في    7,350، تم دفع مبلغ بقيمة  2020خالل سنة   
 . 2020مارس  29الحصول على موافقة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 

 
 معلومات القطاعات  41
 

على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بأقسام المجموعة والتي يتم مراجعتها دوريًا من قبل صانعي  تحددإن القطاعات التشغيلية  
أدائها. إن المعلومات المقدمة إلى صانعي القرارات   تقويموذلك لتوزيع الموارد للقطاعات ول المصرفالقرارات المتعلقة بعمليات 

  والتي االستراتيجية التالية للمصرف  الوحدات أساس  على  هياألداء،  تقويملغرض تحديد اإلمكانات و  المصرفالمتعلقة بعمليات 
 منتجات وخدمات ألسواق مختلفة. تقدم

 
يقوم هذا القطاع بالتعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إيداعات األفراد، تزويد المتعاملين   -الخدمات المصرفية العالمية لألفراد   

 ة، بطاقات االئتمان اإلسالمية، خدمات التحويل وتسهيالت التمويل التجاري.بالتمويل، اإلجارة، المرابح
 

يقوم هذا القطاع بالتعامل مع خدمات التمويل واإليداع والحسابات الجارية للشركات   -الخدمات المصرفية العالمية للشركات  
 والمؤسسات الفردية. 

 
سي بالتمويالت، الخدمات االئتمانية األخرى، اإليداع والحسابات الجارية يقوم هذا القطاع بشكل رئي  -الخدمات المصرفية الخاصة   

 لألفراد أصحاب ثروات مالية عالية. 
 

يقوم هذا القطاع بتزويد خدمات أسواق المال، خدمات المتاجرة والخزينة وكما يقوم بإدارة عمليات التمويل للمصرف   - الخزينة  
 باستخدام خدمات اإليداعات االستثمارية.

 
تقوم شركة تابعة للمصرف بأنشطة عمليات الشراء، البيع، التطوير، اإليجار بما في ذلك األراضي والمباني،  -الخدمات العقارية  

 باإلضافة إلى إدارة وإعادة بيع الممتلكات وجميع األنشطة المتعلقة.
  

ركات الزميلة والمشاريع المشتركة غير المدرجة أعاله  يمثل هذا القطاع المكتب الرئيسي والشركات التابعة والش  -العمليات األخرى   
 وتشمل أيضًا التكاليف غير الموزعة. 

 
 تقويماألداء. يتم  تقويمتقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات بشكل منفصل بهدف أخذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد و  

 غيلية. أداء القطاعات على أساس الربح أو الخسارة التش
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 معلومات القطاعات )تتمة(  41
 

 كاآلتي:  2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنةكانت معلومات القطاعات  
 

 
 خدمات مصرفية  

 عالميةتجارية 
  عالميةخدمات مصرفية 

 اإلجمالي  قطاعات أخرى  خدمات عقارية الخزينة خدمات مصرفية خاصة للشركات 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  
        

        اإليرادات والنتائج
 5,358,165 375,543 71,507 599,405 134,925 938,270 3,238,515 إيرادات القطاع، صافي

 (2,450,000) (112,339) (66,411) (42,612) (58,469) (321,873) (1,848,296) مصاريف تشغيلية ما عدا مخصص االنخفاض في القيمة، صافي
        

 2,908,165 263,204 5,096 556,793 76,456 616,397 1,390,219 ربح تشغيلي )هامش( 
 (1,314,112) (157,989) (31,773) (9,748) (15,381) (981,974) (117,247) مخصص االنخفاض في القيمة، صافي

        
 1,594,053 105,215 (26,677) 547,045 61,075 (365,577) 1,272,972 والضريبة اةقبل الزك أرباح )خسائر( السنة

        
 9,908 - - - - (8,569) 18,477 والضريبة ةاالزك
        
        

 1,603,961 105,215 (26,677) 547,045 61,075 (374,146) 1,291,449 والضريبة اةالزك بعدأرباح )خسائر( السنة 
        

 (1,133) (1,133) - - - - -  المسيطرة غير الملكيةحقوق  
        

 1,602,828 104,082 (26,677) 547,045 61,075 (374,146) 1,291,449 مساهمي المصرفل العائدأرباح )خسائر( السنة 
        
        

        الموجودات 
 127,816,138 6,842,799 2,135,387 24,884,974 4,376,098 36,017,012 53,559,868 موجودات القطاع 

        
        المطلوبات

 108,654,254 4,107,495 249,473 4,700,564 5,405,937 22,787,507 71,403,278 مطلوبات القطاع 
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 معلومات القطاعات )تتمة(  41

  
 كاآلتي:  2019ديسمبر  31المنتهية في  للسنةكانت معلومات القطاعات  

 

 
 خدمات مصرفية  

 عالميةتجارية 
  عالميةخدمات مصرفية 

 اإلجمالي  قطاعات أخرى  خدمات عقارية الخزينة مصرفية خاصةخدمات  للشركات 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        اإليرادات والنتائج
        

 5,915,211 483,262 67,546 487,271 144,272 1,066,967 3,665,893 إيرادات القطاع، صافي
 (2,653,051) (156,222) (67,627) (41,390) (64,609) (352,978) (1,970,225) تشغيلية ما عدا مخصص االنخفاض في القيمة، صافيمصاريف 

        
 3,262,160 327,040 (81) 445,881 79,663 713,989 1,695,668 ربح تشغيلي )هامش( 

 (658,096) (79,013) (124,425) (4,427) 4,710 (129,296) (325,645) مخصص االنخفاض في القيمة، صافي
        

 2,604,064 248,027 (124,506) 441,454 84,373 584,693 1,370,023 والضريبة اةأرباح )خسائر( السنة قبل الزك
        

 (2,953) - - - - (2,953) - والضريبة ةاالزك
        
        

 2,601,111 248,027 (124,506) 441,454 84,373 581,740 1,370,023 والضريبة اةالزك بعدأرباح )خسائر( السنة 
        

 (1,015) (1,015) - - - - -  المسيطرة غير الملكيةحقوق  
        

 2,600,096 247,012 (124,506) 441,454 84,373 581,740 1,370,023 مساهمي المصرفل العائدأرباح )خسائر( السنة 
        
        

        الموجودات 
 125,987,171 8,131,270 2,070,398 20,235,282 3,724,363 33,537,292 58,288,566 موجودات القطاع 

        
        المطلوبات

 106,883,754 4,401,924 229,577 12,517,948 4,021,615 21,407,814 64,304,876 مطلوبات القطاع 
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 معلومات القطاعات )تتمة(  41
 

 :القطاعات وبين الخارجية االطراف من اإليرادات بين قطاع لكل اإليرادات إلجمالي تحليل يلي فيما 
 

 
 خدمات مصرفية  

 عالميةتجارية 
خدمات مصرفية 

 للشركات عالمية
خدمات مصرفية 

 اإلجمالي قطاعات أخرى  خدمات عقارية الخزينة خاصة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        2020ديسمبر  31
 5,358,165 119,011 71,507 971,453 110,374 1,014,926 3,070,894 صافي القطاع، إيرادات

        
         - 256,532 - ( 372,048)  24,551 ( 76,656)  167,621 صافي القطاعات،  بين اإليرادات
 5,358,165 375,543 71,507 599,405 134,925 938,270 3,238,515 صافي القطاع،  إيراداتإجمالي 

        
        
        2019ديسمبر  31

 5,915,211 122,577 67,546 1,059,077 135,961 1,170,495 3,359,555 صافي القطاع، إيرادات
        

 - 360,685 - ( 571,806)  8,311 ( 103,528)  306,338 صافي القطاعات،  بين اإليرادات
        

 5,915,211 483,262 67,546 487,271 144,272 1,066,967 3,665,893 صافي القطاع،  إيراداتإجمالي 
        

 
 الجغرافية المعلومات  
ة الناتجة من الفروع والشركات الزميلة والتابعة داخل  المجموعة في منطقتين جغرافيتين رئيسيتين، محلية ودولية. تمثل اإلمارات العربية المتحدة المنطقة المحلية التي تتضمن عمليات المجموع تعمل 

والسودان والشركات الزميلة والتابعة خارج الدولة. بما أن عمليات المجموعة داخل الدولة تمثل األغلبية الكبرى   المصرف الصادرة من فروع العراق وقطر  بعملياتالدولة، وتكون المنطقة الدولية متمثلة  
طاعات الجغرافية  يتم اإلفصاح عن معلومات القمن ايرادات المجموعة، وبما أن إجمالي أصول المجموعة داخل الدولة تمثل األغلبية الكبرى من إجمالي أصول ومطلوبات المجموعة، لذلك لم 

 لإليرادات والمصاريف، أرباح العمليات )هامش(، الموجودات والمطلوبات.
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 إدارة المخاطر  42
 

 مقدمة  42.1
 

األنشطة الرئيسية للمصرف تتمثل في إدارة المخاطر وتقديم العوائد للمساهمين بما يتماشى مع مستوى المخاطر المقبولة. إن   إن 
المخاطر هي ضمن أنشطة المجموعة يتم إدارتها من خالل عملية تعريف وقياس ومراقبة مستمرة تخضع لحدود المخاطر ومراقبة 

رئيسي لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق  بشكل. تتعرض المجموعة جلسومتطلبات الم أخرى وفقًا للقوانين
  فيتم  بازلومخاطر تشغيلية. أما األخطار األخرى مثل مخاطر السمعة، المخاطر القانونية والمخاطر المختلفة المحددة من اتفاقية 

 .وإدارتها مراقبتها أيضاً 
 

 هيكل إدارة المخاطر 42.1.1
 

مسؤولية تأسيس إطار إدارة المخاطر للمصرف ومراقبته، والموافقة على إجمالي تعرض  إجمالي س اإلدارة "المجلس"يتحمل مجل 
وافق المجلس    ،2015المصرف للمخاطر، وضمان إنجاز العمل ضمن هذا اإلطار. يمثل المجلس السلطة التصديقية العليا. خالل  

 مجلس المختلفة.  على إطار حوكمة الشركات وتحديث مواثيق لجان ال
 

 ستراتيجيةااللجنة  
تحقيق األهداف االستراتيجية للمجموعة    فياإلدارة التنفيذية للمجموعة    توجيه  عن  مسؤولة  وهي  االستراتيجية  لجنةقام المجلس بتعيين   

وتنفيذ استراتيجية المجموعة، وعمل مراجعة دورية لمدى تحقيق األهداف االستراتيجية وخطط األعمال والنشاطات التصحيحية  
 عمال.  بين المجلس واإلدارة العليا لقضايا األ اتصال كحلقةهذه اللجنة   تعملالمباشرة حيثما تكون مطلوبة. باإلضافة لذلك، 

 
 واالستثمارات المخاطر  إقرار   لجنة 
عن الموافقات على تعرض المجموعة للمخاطر،   ةمسؤول يوه المجلس قبل من واالستثمارات المخاطر إقرار لجنة تعيين تم 

في إنفاق رأس المال. باإلضافة لذلك، إن هذه اللجنة مسؤولة عن مراقبة جودة   ةوالمعامالت ذات القيمة العالية والبنود األساسي
 ومخصصات المحفظة االئتمانية.

 
 سياسة القيادة والمخاطر   لجنة 
 التابعة   الشركات  وكل   المصرفتعيين لجنة سياسة القيادة والمخاطر من قبل المجلس لتساعده في استيفاء مسؤوليات الرقابة في    تم 
 :يليفيما يتعلق بما  الجوهرية   الزميلة والشركات له

 
صيات لفحص ملف ملف المخاطر للمجموعة مع األخذ بالنظر المتطلبات المتعلقة بإدارة مخاطر الشركة ولعمل تو  مراجعة •

 ؛ األعمال واستراتيجيةمخاطر المجموعة بالتماشي مع المتطلبات التنظيمية القابلة للتطبيق واعتبارات التسعير 
 مخاطر ومعايير سياسات اعتماد خالل  من تواجهها التي للمخاطر المجموعة  استجابة على اإلشراف في المجلس مساعدة •

 المجموعة؛ 
 في األعمال نمو متطلبات مع بالتماشي للمجلس المخاطر واستراتيجية  المخاطر وإدارة الشركة قيادة بهيكل والتوصية مراجعة •

 . المجموعة
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة(  مقدمة 42.1
 

 )تتمة( المخاطر إدارة هيكل 42.1.1
 

 التدقيق   لجنة 
الشركات التابعة له والشركات  وكل  المصرف تعيين لجنة التدقيق من قبل المجلس لمساعدته في استيفاء مسؤوليات الرقابة في  تم 

 :يلي بما يتعلق فيما الهامةالزميلة 
 

 للمجموعة؛  المالية  التقارير إعداد  وعملية الموحدة المالية البيانات نزاهة ضمان •
 المخاطر؛  إدارة وهيكل الجودة وضمان الداخلية، الرقابة ونظم المالية البيانات مراجعة •
 الداخلية؛  التدقيق وظائف أداء مراجعة •
 للمجموعة؛  الموحدة المالية للبيانات المستقل السنوي  والتدقيق المالية البيانات إعداد على الداخلية الرقابة مراجعة •
 و وأدائهم؛ واستقالليتهم كفاءاتهم تقويمو  الخارجيين الحسابات مدققي بتعيين المجلس توصية •
 . األعمال بأنشطة المتعلقة والتشريعية القانونية للمتطلبات المجموعة امتثال ضمان •

 
 . عليه موافق رسمي ميثاق خالل  من اللجان ومسؤوليات واجبات إدارة تتم 

 
   ”GRM“ المجموعة مخاطر إدارة 42.1.2

 
هي لجنة مستقلة تعمل بصورة مقربة من اإلدارات األخرى، حيث إنها تعمل على دعم أنشطتها  للمجموعة  المخاطر إدارة  لجنة إن 

 الذي  المجموعة مخاطر إدارة رئيس المجموعة مخاطر إدارة يترأس. ثانيكخط دفاع  وحماية مخاطر المجموعة في نفس الوقت
 :كاآلتي هي مسؤوليات 6 يتولى

 
 المجموعة؛  ضمن  المخاطر وإجراءات بسياسات االلتزامو  المخاطر إلدارة مناسب إطار  على  الحفاظ ضمان •
 البالد؛  خارج اسواقنا وفي المتحدة العربية اإلمارات  دولة  في والقوانين بالتوجيهات االلتزام من التحقق •
 على العالقات العامة مع أجهزة التنظيم المحلية بالنسبة إلى إدارة المخاطر؛   المحافظة •
 هيئاتها المفوضة؛ ضمنعلى معامالت التمويل التجارية وتمويل األفراد  الموافقة  •
 و المخاطر؛ على السيطرة عملياتو  نماذجو  أنظمة  على المحافظة •
 .عمال األ قطاعات كافة لدعم التمويالت منح في قوي  منهج ضمان •

 
مخاطر المجموعة من أفراد رئيسيين ومختصين في المخاطر المجربة يقومون بإدارة مجاالت محددة  إدارةإلى رئيس  التقارير ترفع 

  والمخاطر التجارية المصرفية والخدمات الخاصة، المصرفية والخدمات اإلجمالية، المصرفية الخدمات بينها من المخاطر من
  المجموعة  مخاطر إدارة مسؤوليات إن . السوق  ومخاطر المؤسسة مخاطر وإدارة اإلصالحات وإدارة االئتمانية والسيطرة التشغيلية

 .المصرف فيها يعمل التي الجغرافية المناطق جميع وفي للمصرف  األعمال وحدات كافة عبر تمتد
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42

 
 )تتمة(  مقدمة 42.1

 
 )تتمة(  ”GRM“إدارة المخاطر  مجموعة 42.1.2

 
 االئتمان لجنة 
مراجعة واعتماد جميع عروض أعمال المتعاملين من خالل لجنة ائتمان ممنوحة صالحية متفق عليها من قبل المجلس. تتكون   يتم 

خالل منهج قوي وموسع للكفاءات. تتم عملية التعيين من قبل الرئيس   منتعيينهم  يتماللجنة من موظفي ائتمان ذو خبرة معينين 
  والحدود  المتعاملين ألعمال  االئتمانية العروض  اعتماد عملية  إن دارة مخاطر المجموعة. التنفيذي بناًء على توصيات رئيس إ

 .دوري  يشكل مراجعتها تتم بحيث االئتمان وإجراءات سياسات دليل  في المصرف  خارج مفصل بشكل قيادتها يتم للجنة  المتاحة
 

 التقارير إصدار وأنظمة المخاطر قياس 42.1.3
 القدرة التي تتيح لها: على  المخاطر إدارة مجموعةحاف  تمن أجل رصد ومراقبة المخاطر بشكل فعال، 

 
 المخاطر  ومعدالت  والمنتجات  االقتصادي  أو  الجغرافي  القطاع  حسب  المحاف   كتركز  مؤشرات  على  بناءً   المحاف   تقارير  إعداد •

 .عامة بصورة المحاف  جودة وإدارة تحليل في تستخدم أخرى  ومؤشرات
 قاعدة   وصيانة  االنكشاف  وإجمالي   والخسائر  الهجرة  ومخاطر  المخاطر  معدالت  على  المشتملة  المعلومات  وتوافق  سالمة  مراقبة •

 . الخسائر ولتحليل للتحكم المركزية الخسائر بيانات
 . المال رأس مخاطر ومتطلبات المتوقعة الخسائر حساب في  لتستخدم عوامل وضع •
 .اإلدارة ومجلس التنفيذيين المديرين الستخدام والتقارير المحاف  إدارة معلومات توحيد •
 .الجديدة المخاطر  على للتعرف المبكرة التحذيرية المؤشرات من مجموعة  على والمحافظة تأسيس •

 
. يتم فحص متكرر  بشكل  تحصل  والتي  المكتسبة  الجغرافية  والمخاطر  والمتعاملين  الصناعات  مخاطر  عن  مفصل  تقرير  إصدار  يتم 

األعمال والمخاطر.   راءالتي تعقد مع كبار مد المرحليةمحفظة ال مراجعاتفي سلسلة من  متقاربهذه التقارير ومناقشتها بشكل 
يتم  التعديالت على معايير التمويل وغيرها من المبادرات نتيجة لهذه االجتماعات.و أخذ قرارات بشأن الرغبة في المخاطرة  يتم

  تحدد المجلس بشكل دوري.  علىجنة سياسة المخاطر و ول الحوكمة على والقائمينالرئيس التنفيذي،  على عرض تقارير المخاطر 
 .شهرية بصورة التمويالت لخسائر المناسبة  المخصصات العليا اإلدارة

 
 .االئتمان مخاطر تخفيض ألجل ضمانات  على بالحصول المجموعة تقوم 

 
 المخاطـر تركـز 42.1.4

 
  عند  المناسبة غير المخاطر تركزات لتفادي التمويل أنشطة توزيع خالل من االئتمان لمخاطر تعرضه إدارة إلى  المصرف يسعى 

 . اللزوم عند الضمانات على اإلدارة تحصل كما. معين أعمال قطاع  أو صناعة في المتعاملين  من مجموعات أو أفراد
 

 (. 18) و( 17)  اإليضاحين ضمن مبينة التمويالت محفظة محتويات تفاصيل إن 
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة(  مقدمة 42.1
 

 للمجموعة الداخلي التدقيق 42.1.5
 

تدقيق عمليات إدارة المخاطر في المصرف دوريًا من قبل قسم التدقيق الداخلي الذي يقوم بفحص دقة اإلجراءات وكيفية تقيد  يتم 
كل النتائج والتوصيات إلى لجنة التدقيق.    نقليات مع اإلدارة و تقويمنتائج كل ال  للمجموعة   الداخلي  التدقيق  قسم  ناقشيالمصرف بها.  
بإرسال التقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق مما يدل على استقالليته وموضوعيته في جميع   للمجموعة  الداخلي  التدقيق  قسميقوم رئيس  

 عمليات التدقيق التي تتم داخل المصرف.
 

 ”ICAAPكفاية رأس المال “ تقويمعملية  2بازل  42.1.6
 

كل    يقدم  بأن،  IIمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك كجزء من النظام التنظيمي الدولي بازل    تطلب،  2009م  منذ عا 
  المصرف   قام".  ICAAPباسم "  ة المعروف  -الداخلي لكفاية رأس المال    تقويمعن عملية ال  اإلمارات العربية المتحدة تقريراً   فيمصرف  
في   المصرفرغبة  مع اإلجراءات هذه تنسجمالماضية.  التسعبه في كل من السنوات  الخاص ICAAPوتقديم تقرير  بإعداد

 المصرف ستراتيجية  ا  ووفق  ضمنمخاطر  الموضوعة  الالمخاطر التي بدورها تنتج مجموعة واسعة من حدود    لحجم  وفقاً المخاطرة  
 الشاملة. 

 
 االئتمان مخاطر 42.2

 
مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر   بالتزاماته بالوفاءمخاطـر االئتمـان في عدم التزام أحد األطـراف لعقـود االدوات المالية  تتمثل 

لخسائر مالية. تحاول المجموعة ضبط مخاطر االئتمان من خالل ضوابط استخدام السوق المستهدف عالي التركيز الذي يعرف 
تحدد نوع وحجم المخاطر التي يستعد   ييان المخاطر، واستخدام معايير قبول المخاطر التمع من سيتعامل المصرف من منظور ب

المصرف لتحملها مع كل طرف مقابل. يتم استخدام هذه األدوات الهامة باالقتران مع مراقبة احتمالية التعرض لمخاطر االئتمان  
القدرة االئتمانية لألطـراف األخرى. باإلضافة إلى متابعة  تقويموالحد من التركيز على التعامل مع أطراف محـددة، واالستمـرار في 

حدود االئتمان، يقوم المصرف بإدارة المخاطـر المتعلقة بأنشطة المتـاجرة عن طريق الدخول في اتفاقيات التسوية وترتيبات الضمان 
 بإلغاء  الحاالتم المصرف في بعض مع األطراف األخرى حسب ما تقتضيه الحالة للحد من فترة التعرض للمخاطر. وقد يقو 

 معامالت أو توزيعها على أطراف أخرى لتخفيض مخاطر االئتمان.
 

المصرف بتأسيس عملية مراجعة لنوعية االئتمان لتقديم تعريف مبكر عن التغيرات الممكنة في الكفاءة االئتمانية لألطراف  قام 
 المحتملة للخسارة تقويم بإجراء للمصرف سمحتراجعة نوعية االئتمان المقابلة وتشمل مراجعات الضمانات الدورية. إن عملية م

 . تصحيحي بإجراء والقيام لها يتعرض التي للمخاطر كنتيجة
 

" الذي ينظر إليه كمقياس عالمي. تدعم هذه  التعرضات االئتمانية التجارية على أساس محلل المخاطر "موديز جميعتصنيف  يتم 
مخاطر التسهيالت.   تقويمالقاعدة عدة طرق تصنيف لمختلف قطاعات األعمال التي تم احتوائها بشكل جيد. يتم أيضًا تطبيق طريقة  

 . السلوك تقويم وجداول تطبيقات باستعمالها تقويم يتم المتعاملين لمخاطر تعرضاتال
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 نموذج إدارة المخاطر
/ تدوين مخاطر  تقويمأجل قياس المخاطر بشكل فعّال، قامت المجموعة باستخدام مجموعة من نماذج تحديد المخاطر مثل  من

 حوكمة ياسة  تخضع نماذج المخاطر هذه إلى س  ومخاطر السوق ونماذج اختبار الضغوط.  التعثر  عن  الناتجةوالخسارة    ،المتعاملين
عملية   في   للمساهمةوتضع مبادئ وتعليمات    حياة النموذجرشادات عبر دورة  إ  اتباع، والتي تنص على  المجموعة المتعلقة بالنماذج

تغطي . من أجل تطوير والحفاظ على نماذج مخاطر عالية الجودة في المجموعة المصالحبين أصحاب  اتقرار التخاذ ال فّعالة
 :سياسة الحوكمة ما يلي

 
 ، لخ(إ الموافقة سلطة ، مستقلال صحة النموذج من المتحقق ،نموذجال)مطور  المصالحأدوار ومسؤوليات أصحاب  •
 ،حياة النموذجمن خطوات دورة  الحد األدنى من المتطلبات لكل خطوة •
 ، الموافقة عملية •
 .التوثيقالحد األدنى من متطلبات  •

 
 قياس مخاطر االئتمان

بضرب ثالثة مكونات رئيسية، وهي  احتسابها، والتي يتم ةة من حيث خسارة االئتمان المتوقعيتم قياس مخاطر ائتمان المجموع
معدل الربح الفعلي  ب وخصمها، للسداد  التعثر عندفي السداد والخسارة الناتجة عن التعثر في السداد والتعرض  عثراحتمالية الت

 .المبدئي
 

، قامت بيانات تاريخية كافية لها تتوفرالتي  للمحاف . بالنسبة المتغيراتبتطوير مجموعة من النماذج لتقدير هذه  المصرفقام 
 .األحكام على تعتمد جنماذبالنسبة للمحاف  األخرى، فتم تطوير  أما ،المجموعة بتطوير نموذج إحصائي

 
 تصنيف مخاطر االئتمان

من جانب   السداد  في التعثراحتمالية  تقويممخاطر تعكس لل فئة 22، يحتوي على رئيسي تقويممقياس  بتصميمالمجموعة  قامت
 .متعثرة فئات  3و عاملة  فئة  19الرئيسي على  تقويمال. يشتمل مقياس المتعامل

 
، والتي تشمل سلوك الدفع األخير ومعلومات العالقة األخرى  المجموعة بطاقات األداء السلوكية، تستخدم األفراد لمحاف بالنسبة 

 . محدود وقت فيالتعثر  احتمالية ىعل ضبطهادرجة االئتمان التي يتم  الحتساب، المصرف لدىذات الصلة المتاحة 
 
المخاطر المحددة للقطاع، والتي تستخدم المعلومات المالية وغير المالية   تقويمنماذج  باستخدام الشركات من المتعاملين تقويم يتم

وقت محدود   فياحتمالية التعثر  على المخاطر  اتتقويم ضبط يتمالمناسب للمخاطر.  تقويمللوصول إلى ال بالمتعاملالمتعلقة 
 . 9  رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار علىإلجراء الحسابات القائمة 
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 المتوقعة االئتمان خسائر قياس
احتمالية مرجحة ويتضمن كافة المعلومات المتاحة ذات  امنصفًا وذ مخاطر االئتمان وتقدير خسارة االئتمان المتوقعة تقويم يعتبر

بما في ذلك المعلومات حول األحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات المعقولة والقابلة للدعم للظروف االقتصادية    تقويمالصلة بال
 .االعتبار القيمة الزمنية للنقود في المتوقعة االئتمان خسارة تقدير يأخذ ذلك،  إلى  باإلضافةو  .في تاريخ التقارير المالية

 
 كقيمة ما لتسهيل المتوقعة االئتمانخسارة  باحتساب، تقوم المجموعة 9التقارير المالية رقم  إلعدادلمتطلبات المعيار الدولي  اً وفق

. يتم احتساب  للتسهيلالمتبقي    الفعلي القادمة أو العمر    شهراً   عشر  اإلثني  خالل المتوقعة  احتمالية مرجحة للخسائر    حالية آجلة ذات 
 :التالية  الحسابية باستخدام الصيغة التسهيلمن عمر   زمنية فترةالخسارة المتوقعة في أي 

 
  التعثر عن الناتجة الخسارة*  التعثر عند التعرض*  التعثر احتمالية=  ةخسارة االئتمان المتوقع

 
 :متوقعتين نعلى فترتي المتوقعة االئتمان خسارة باحتساب المجموعة تقوم تسهيللكل 

 
التعثر والتعرض عند التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر   احتمالية باستخدامخسارة االئتمان المتوقعة   احتساب: يتم  شهر  12 •

 شهر.  12اآلجلة لمدة  
احتمالية التعثر والتعرض عند التعثر والخسارة الناتجة    باستخدام المتوقعة  االئتمان  خسارة  احتساب: يتم  األداة   عمر  مدى   على   •

 .األداة  عمرمدى   على عن التعثر اآلجلة
 

، كما هو التسهيلمرحلة  على  بناءً  تسهيللكل  األداة  عمر مدى على أو  شهر 12لمدة االئتمان المتوقعة  خسارة  يتم استخدام
 :موضح أدناه

 
  12في مخاطر االئتمان، يتم إدراج خسارة االئتمان المتوقعة لمدة    جوهري   ارتفاععندما ال تتم مالحظة أي    :األولى  المرحلة •

 شهر كمخصص انخفاض في القيمة؛
خسارة االئتمان المتوقعة على مدى عمر    إدراجفي مخاطر االئتمان، يتم    جوهري   ارتفاع  مالحظة  تتم  عندما  المرحلة الثانية: •

 ة؛األداة كمخصص انخفاض في القيم
 األداة  عمر مدى على المتوقعة االئتمان خسارة إدراج، يتم القيمة منخفضأو  متعثراً  ضعندما يكون التعر  :الثالثةالمرحلة  •

 .كمخصص انخفاض في القيمة
 

  في مخاطر االئتمان الجوهري  االرتفاع
 وقت تقويمتقوم المجموعة ب. المبدئي نشوئهافي مخاطر االئتمان منذ  الجوهري  االرتفاع مدىيتم تحديد المرحلة من خالل تحديد 

المرحلة الثانية  ضمن التسهيالت تصنيف يتمية والنوعية. ات الكمّ تقويمفي مخاطر االئتمان بناًء على ال الجوهري  االرتفاعحدوث 
 :عندما تستوفي المعايير التالية

 
عثر المعايير الكّمية: يتم تحديد الحد األدنى القائم على احتمالية التعثر المطلقة أو زيادة احتمالية التعثر النسبية مقارنًة بنشوء الت
 تقويم للمحاف  المختلفة من أجل تحديد االرتفاع الجوهري في مخاطر االئتمان. وباإلضافة إلى ذلك، يستخدم المصرف كذلك 

 التعثر للملتزمين من خارج محاف  األفراد.  االنتقال منذ نشوء
 

في مخاطر  االرتفاع الجوهري  تقويممعلومات نوعية ل كذلك، تستخدم المجموعة التعثر احتمالية عن  مستقلةالمعايير النوعية: 
 .التاريخي التعثرمعلومات مثل تصنيف قائمة المراقبة ومؤشرات  هذايشمل و االئتمان. 
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 )تتمة(  في مخاطر االئتماناالرتفاع الجوهري 
في مخاطر االئتمان إذا تجاوز    جوهرياً   ارتفاعاً األفراد، يتم تطبيق الدعم ويعتبر أن التسهيل يواجه    للمتعاملينبالنسبة    :معدلا  معايير

 .يوماً  30للمتعاملين الملتزمين استحقاق الدفعات التعاقدية 
 

إذا كان هناك ما في لتحديدفردي،  تقويم، يتم إجراء يوم 30 لمدة الدفع في تأخر هناك يكون  عندما، الشركات لمتعامليبالنسبة 
 .في مخاطر االئتمان جوهري  ارتفاع

 
  غير فتراضات اال، تم إجراء بعض اإللتزام نشوءالمعلومات المتاحة عند  في نقصاً بالنسبة للحاالت التي شهدت فيها المجموعة 

 .اإللتزام نشوءعند  تقويملتقدير ال المباشرة
 

 االئتمانية  القيمة المنخفضة والموجودات التعثر تعريف
 :، عندما تستوفي واحًدا أو أكثر من المعايير التاليةمتعثرةمالية  الداة األ أن تحدد المجموعة 

 
 يومًا فسوف يتم تصنيفه كمتعثر أو منخفض القيمة االئتمانية. 90في السداد ألكثر من  اً متعثر يكون  الذي المتعامل: األفراد

 
 : يعلى النحو التال  متعثرين  اعتبارهم  يتم  فسوف  ،أدناه  مبين  هو  كما  حالياً   المقيميينالمصنفين /    المتعاملين  كافةل  بالنسبةالشركات:  

 ؛ أوكاملة خسارةأو   تحصيله  في، أو مشكوك يكون التصنيف دون المستوى  عندما •
 ؛ أو 10/ ود 9/د ، 8/د تصنيف المخاطر هو يكون  عندما •
 موافق عليه.  اإلستثناءإذا كان   إاليومًا  90عندما تكون المعاملة متاخرة عن إستحقاق السداد ألكثر من  •
 

. يشمل هذا  للمتعامل  يةجودة االئتمانل شامل ل  تقويم، بناًء على  ذكورة أعالهالفئات الم  في  المتعاملينتصنيف    خفضيتم تصنيف أو  
 . المالية والمالءةمراجعة تاريخ الدفع والقدرة على السداد  تقويمال
 
 معالجةال

مخاطر االئتمان  فياالرتفاع الجوهري حال لم تعد تستوفي معايير  في 2 المرحلة من 1إلى المرحلة  اإلنتقاليمكن للموجودات 
، بالنسبة 2إلى المرحلة    3من المرحلة    لالنتقاالتالمجموعة. وبالمثل بالنسبة    تحددهاشهر،    12  لمدةأكملت فترة اختبار  حال    فيو 

وح ما بين ستة إلى لفترات تترا 3في المرحلة  الموجودات، تشتمل سياسة المجموعة على فترات اختبار حيث تظل معينة لمحاف 
 .3من المرحلة  1إلى المرحلة  مباشرًة  الموجودات من أي إنتقالعدم  اً . تضمن السياسة أيضاً اثني عشر شهر 

 
 تفسيرات المدخالت واالفتراضات وتقنيات التقدير - المتوقعة االئتمان خسارة قياس
 التطلعات للتسهيل المحتسبة متوقعة ال االئتمان خسارةتضمن ت، يجب أن 9لتقارير المالية رقم ا  عداد للمعيار الدولي إل اً وفق

 .العمر المتبقي للتسهيل مدى وعلىشهرًا  12االقتصادية الحالية والمستقبلية على مدى فترة 
 

خالل فترة   حالية آجلة ذات احتمالية مرجحة للخسائر المتوقعة  كقيمة  ما  لتسهيل  تقوم المجموعة باحتساب خسارة االئتمان المتوقعة
 .(للتسهيل الفعليمتبقي أو العمر ال  القادمةشهرًا  12 الـ) التوقعات

 
حتى نهاية فترة التوقعات. كل شهر  في لكل تعرض فردي  الشهرية المتوقعة االئتمان خسارة ، يتم تقديرالمالية التقاريرفي تاريخ 

في كل شهر.  الناتجة عن التعثر والتعرض عند التعثر  والخسارة التعثر تماليةاح لكل من  بسيطة ضرب كعمليةذلك  احتسابيتم 
 خسائر  تجميع  يعطي  كما،  باستخدام معدل الربح الفعلي  الماليةتاريخ التقارير    حتى  هذه الشهرية  االئتمان المتوقعة    خسائريتم خصم  
  المتوقع . تمثل خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر  المتوقعة  االئتمان  خسارةلتقدير    هذهالشهرية المخصومة    المتوقعة  االئتمان
شهر  12لمدة  المتوقعة االئتمان خسارة ، بينما تقتصرالعمر المتبقي مدىالشهرية على  المتوقعة االئتمان خسائر إجماليلألداة 

    .رشه 12على أول 
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 تفسيرات المدخالت واالفتراضات وتقنيات التقدير )تتمة( -قياس خسارة االئتمان المتوقعة 
 التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر أدناه:  دتقدير الفئات الرئيسية الثالث، إحتمالية التعثر، والتعرض عن منهج شرح تم

 
  :التعثر ليةاحتما

من  مؤخراً على أداء المحفظة  ضبطهاالسلوك التي يتم  اتعلى درج تسهيللكل  شهر 12لمدة  التعثر احتمالية تعتمد:  الشركات
 يقوم ، درجة السلوك الحتسابيتوفر فيها سجل أداء كاف   ال. في الحاالت التي معين وقت فيالتعثر  احتمالياتأجل عكس 
 .الوحدةمستوى  على التعثر احتماليات باستخدام المصرف

 
وقطاعات   لمحاف   المتوقع  عمرالعلى مدى    التعثرمعدل  ل، قامت المجموعة بتطوير منحنيات تطور  استناًدا إلى البيانات التاريخية

تعديله على أساس االقتصاد الكلي، يتم   الذي تم المتوقع  العمر مدى  على التعثر الحتماليةلحصول على هيكل ا أجل   منمختلفة. 
 .الكلي التي طورتها المجموعة االقتصاد  إحاللالمشتقة باستخدام نماذج لمعايير االقتصاد الكلي،  اً نيات العمر وفقمضاعفة منح

 
 تقويمالنماذج  من توليده تم الذيمن الشركات من خالل تصنيف المخاطر  للمتعاملينالتوصل الحتماليات التعثر  يتم: األفراد
يتم الحتماليات التعثر.  االقتصاد الكلي إحاللالتاريخية لمختلف القطاعات لتطوير نماذج  التعثر. تم استخدام معدالت المعنية
 إلى التوصلويتم  االستمرارباستخدام مفهوم تحليل  ةالتراكمي التعثر احتمالية إلىتنبأ بها من النماذج المُ  التعثر احتماليات تحويل
 .هامشيةال التعثر احتمالية

 
  :التعثرالخسارة الناتجة عن 

  أخذ  ، يتم كذلكالمضمونة. بالنسبة للمنتجات يسترداد النقداالعلى تقديرات  التعثر عن  الناتجة الخسارة : تعتمد نماذجالشركات
 .في االعتبار من الضمانات المستردة المبالغ

 
  اً استناد   الجدولة  إعادةاسترداد على فترة  بتطوير منحنيات   المجموعة  ، قامتالمتضمنة  والقطاعاتبالنسبة للمنتجات غير المضمونة  

مع  تلكباستخدام منحنيات االسترداد  احتساب الخسارة الناتجة عن التعثر يتم تسهيل، لكل بالنسبةالتاريخية.  االسترداد خبرةإلى 
 .االقتصاد الكلي تطلعات عم لتتوافق هاتعديل

 
 مؤشر أو لالستهالك  المعدلة قبليةللمنتجات المضمونة، تعتمد الخسارة الناتجة عن التعثر على قيمة الضمان الحالية / المست بالنسبة

 .المنازل أسعار
 

الخسارة الناتجة عن   الحتساب، على محفظة المجموعة ضبطهيتم  ،شترى مُ  اً خدم مصرف أبوظبي اإلسالمي نموذج: يستاألفراد
يتم  . المخصصةبعد االستفادة من الضمانات  ةالمضمون الخسارة الناتجة عن التعثر احتساببعد ذلك . يتم ةغير المضمون التعثر

 .الكلي االقتصاد تطلعات مع لتتوافق تعديل الخسائر الناتجة عن التعثر
 

  :التعثر عندالتعرض 

التعرض عند  يعتمدالسداد.  عن التعثرااللتزام به في حالة  المتعاملمن  المصرف المبلغ الذي يتوقع  وه التعثر عند التعرض إن
 :على نوع المنتجالتعثر 

 .التعاقدي خالل فترة التوقعات السداد ، يعتمد هذا على التي يتم إطفأها لمنتجاتلبالنسبة   •
فيتم تقديرها كمزيج من التعرض الحالي وعامل تحويل االئتمان المطبق على  ،الميزانية خارج/  المتجددة تللمنتجا بالنسبة  •

 الجزء غير المسحوب من الحد. 
 

 اإلحالالت. تتم مناقشة هذه المتعامل خواص في الحاالت التي يتعذر فيها على النماذج تصوير  إداري  إحاللتطبق المجموعة 
  . ةوالموافقة عليها من قبل لجنة اإلدارة المناسبة للمجموع
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 المتوقعة االئتمان خسارة نموذج ضمن مدرجة ال اآلجلةمعلومات ال
. الخسائر  احتساب  عندالمستقبلية    االقتصادية  التطلعات  إدراج  اً ، تم أيض 9رقم    المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيارلمتطلبات    اً وفق

االقتصاد الكلي عن طريق إجراء تحليل إحصائي إلنشاء عالقة تاريخية لمتغيرات االقتصاد   حاللإ قامت المجموعة بتطوير نماذج  
والناتج   النفط  أسعارتعتمد هذه النماذج على متغيرات مختلفة مثل  الناتجة عن التعثر.    الخسارة ومكونات التعثر  احتمالية الكلي مع

الناتجة عن   الخسارةو  التعثر احتمالية دام نماذج االقتصاد الكلي لتعديلوما إلى ذلك. يتم استخ العقارات وأسعارالمحلي اإلجمالي 
  على  اآلجلة  التعثر  احتمالية ، يتم استخدامالمتوقعة االئتمان خسارة من النماذج األساسية. باإلضافة إلى حسابات المحتسبةالتعثر 
 .نفي مخاطر االئتمااالرتفاع الجوهري  مدى لتحديد  لألداة  المتوقع العمر مدى

 
سيناريوهات مبنية   باستخدام  يقوم  والذيخارجي،    مزود سيناريوهات االقتصاد الكلي من  ب  المتعلقةبيانات  التقوم المجموعة بتصنيف  

  اعتبار  وضع  يتمثالثة سيناريوهات اقتصاد كلي حيث  عة تستخدم المجمو  االقتصادي.  فريقه وتطلعاتعلى ظروف السوق الحالية 
  .منها سيناريو لكل
 

  2020ديسمبر  31يلخص الجدول أدناه مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية المدرجة في السيناريوهات االقتصادية المستخدمة في 
، بالنسبة لدولة اإلمارات العربية المتحدة التي تعمل فيها المجموعة، وبالتالي فهي الدولة التي لها  2025إلى   2021من  للسنوات
 ئتمانية المتوقعة.على الخسائر اال هامتأثير 

 
 النطاق  التعريف  قائمة المتغيرات الكلية المستخدمة

دوالر أمريكي 74 ودوالر أمريكي  24 بين سعر البرميل سعر النفط، برنت دوالر أمريكي  
%تغير نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي %11 و %9 – بين   

%تغير مؤشر اسعار البيع السكني %8 و %16 – بين   
%تغير االستهالك الخاص  %9 و %10 – بين   

%تغير المحلي  الطلب %12 و %7 – بين   
 

 مراقبة مخاطر االئتمان
 ات، تتم مراقبة التعرض9 رقم المالية التقارير إلعداد  الدولي المعيار في الواردة المتوقعة االئتمان خسارة باحتسابفيما يتعلق 

  ة ، وأي المراحلفي    التغيرواعتماد    مراجعة. تتم  9لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    اً االئتمانية واإلبالغ عنها وفق
القيمة، من قبل   فينخفاض اال، وغيرها من المسائل المتعلقة باالئتمان و االئتمان مخاطر في الجوهري  االرتفاع استثناءات لمعايير

 .ة المناسبةياإلدار   اللجنة
 

  المولدة  والعوائدومراقبة مخاطر محفظة ائتمان المجموعة على أساس االستثناءات وتقارير المعلومات اإلدارية  تقويميتم باستمرار 
بشكل مستمر مع تقديم تقارير شهرية وربع سنوية رسمية للتأكد  االئتمانعن وحدات األعمال واالئتمان. كما يتم مراقبة مخاطر 

 .إلى جانب العوامل الخارجية المتغيرة المحفظة ائتمانبالتغيرات في جودة  علمالعليا على  اإلدارةمن أن  
 

 تمانمخاطر االئ منتخفيف لل المجموعةإستراتيجية 
 العربيةالتعرض التحوطية التي حددها مجلس اإلدارة بما يتماشى مع إرشادات مصرف اإلمارات  حدود تعمل المجموعة ضمن 

 .ءاتاالستثنا وتصعيدإلدارة  مناسبعمليات بشكل ال وضع تمالمركزي. المتحدة 
 

مختلف القطاعات. يتم تحقيق التنويع من خالل الحد من التركيز من خالل   علىبتبني إجراءات لتنويع التعرضات    قامت المجموعة
 .جغرافيةوحدود  الصناعي والقطاع للمتعاملينحدود  وضع
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 اتإدارة الضمان
جودة الضمانات بشكل مستمر   تقويممن قبل المجموعة. تتم مراقبة و   المخاطر  من   للحدكأدوات    فّعال  بشكليتم استخدام الضمانات  

النقدية / الثابتة والمخزون   الودائعالضمانات. تشمل الفئات الرئيسية للضمانات  استخدام إلى ضمان قابلية  المصرفويسعى 
 .والمركبات المدينة والذممخصية( والممتلكات غير المنقولة والضمانات المصرفية والش التجارية الضماناتواألسهم والضمانات )

 
 المناسبة  اتتقويمال  إجراء  يتم. وباإلضافة إلى ذلك،  بالمصرفالضمانات بشكل منتظم وفًقا لسياسة االئتمان الخاصة    تقويميتم إعادة  

  العادلة   السوقية  القيمة  تقويم  من  المصرف  تمكين  على  األمر  ذلك  يعمل  .العامة  االقتصادية  والظروف  الضمان  طبيعة  حسب  كذلك
 .الدوريةان تغطية المخاطر بشكل مناسب. كما تخضع الهياكل األمنية والمواثيق القانونية للمراجعة وضم للضمانات

 
 باالئتمان المتعلقة االلتزامات مخاطر 
ضمان لعمالئه والتي قد تتطلب قيام المصرف بسداد المدفوعات بالنيابة عنهم. يتم تحصيل هذه  خطاباتالمصرف بتوفير  يقوم 

المصرف لمخاطر مماثلة لمخاطر   ُتعرض المدفوعات  هذه إنالمدفوعات من المتعاملين بناًء على شرو  خطابات الضمان. 
 بنفس العمليات والسياسات الرقابية. تخفيضهاالتمويالت ويتم 

 
 ائتمانية   وتعزيزات ضمانات أية باالعتبار األخذ بدون  االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد 42.2.1

 
  للتعرض  األقصى الحد إن. الموحد المالي المركز بيان لعناصر االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد التالي الجدول يظهر 

 . الرهن واتفاقيات اإلطارية المقاصة اتفاقيات استخدام  بالحسبان األخذ بدون  المبلغ بإجمالي موضح
 

  

 األقصى  التعرض إجمالي
2020 

 األقصى  التعرض إجمالي
2019 

 درهم  ألف درهم  ألف إيضاحات  

    

 وودائع وكالة لدى مصارف   أرصدة
 2,291,904 2,301,711 15 أخرى  مالية ومؤسسات إسالمية  

 1,080,052 132,912 16 مالية  مؤسسات مع ومضاربة مرابحة

 36,309,444 37,952,224 17 أخرى  إسالمية وتمويالت مرابحة

 47,811,804 49,454,557 18 إجارة  تمويالت
 مقيسة  صكوك في استثمارات

 10,689,314 10,440,082 19 بالتكلفة المطفأة  

 2,165,610 3,357,501 20 العادلة  بالقيمة مقيسة استثمارات

 1,756,297 1,953,911  أخرى  موجودات
    

  105,592,898 102,104,425 
    

 12,381,537 13,153,356 36 محتملة  مطلوبات

 612,618 582,694 36   التزامات
    

 12,994,155 13,736,050  اإلجمالي 
    

 115,098,580 119,328,948  االئتمان  لمخاطر  التعرض إجمالي
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 االئتمان مخاطر تركز 42.2.2
 

 31إدارة تركز مخاطر االئتمان حسب المتعامل / الطرف المقابل وحسب المنطقة الجغرافية والقطاع االقتصادي. كما في  يتم 
  قبل ( درهم ألف 8,761,264: 2019) درهم ألف 8,819,327بلغت قيمة أكبر خمس تعرضات ائتمان مبلغ  2020ديسمبر 
 .أخرى  ائتمانية تعزيزات أي أو الضمانات احتساب

 
 . المقابلة لألطراف الجغرافية المنطقة حسب للمجموعة والمطلوبات الموجودات توزع 
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 مخاطر االئتمان )تتمة( تركز 42.2.2
 

 :كاآلتي هو الجغرافية المنطقة حسب االئتمان  لمخاطر المعرضة للمجموعة المالية الموجودات توزيع إن 
 

 

 وودائع األرصدة
 مصارف  لدى الوكالة
  ومؤسسات اسالمية
 أخرى  مالية

  مع ومضاربة مرابحة
 مالية  مؤسسات

  وتمويالت مرابحة
 إجارة تمويالت أخرى  إسالمية

استثمارات في صكوك  
 بالتكلفة المطفأة  مقيسة

 مقيسة  استثمارات
 مجموع  أخرى   موجودات بالقيمة العادلة 

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 
         2020ديسمبر  31

 94,186,905 1,872,344 2,076,950 7,930,840 47,808,671 34,309,824 45,096 143,180 المتحدة العربية اإلمارات

 6,703,851 81,567 588,776 2,093,403 1,017,418 1,584,497 87,816 1,250,374 األوسط  الشرق  دول باقي

 2,036,336 - - - 381,501 1,512,329 - 142,506 أوروبا

 2,665,806 - 691,775 415,839 246,967 545,574 - 765,651 أخرى 
         

 105,592,898 1,953,911 3,357,501 10,440,082 49,454,557 37,952,224 132,912 2,301,711 االئتمان  لمخاطر الخاضعة المالية  الموجودات

         

         

         2019ديسمبر  31

 92,185,371 1,670,554 1,743,068 7,811,319 45,925,231 33,760,148 910,892 364,159 المتحدة العربية اإلمارات

 5,862,273 85,743 372,759 1,911,829 1,121,334 1,443,423 169,160 758,025 األوسط  الشرق  دول باقي

 1,316,329 - - - 376,726 824,303 - 115,300 أوروبا

 2,740,452 - 49,783 966,166 388,513 281,570 - 1,054,420 أخرى 
         

 102,104,425 1,756,297 2,165,610 10,689,314 47,811,804 36,309,444 1,080,052 2,291,904 االئتمان  لمخاطر الخاضعة المالية  الموجودات

         

 
 .المتحدة العربية اإلمارات بدولة أساسي بشكل متعلقة هي  42.2.1 إيضاح في والمذكورة المالي المركز بيان خارج بنود  عن الناشئة االئتمان مخاطر إن 
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر تركز 42.2.2
 

 الموجودات المالية والمطلوبات وااللتزامات الطارئة للمجموعة حسب القطاع االقتصادي هو كاآلتي: توزيع إن 
 

 2020 2019 

 درهم  ألف درهم ألف 

   

 5,020,018 5,423,432 الحكومي القطاع

 7,840,439 13,350,004 العام  القطاع

 8,713,900 8,356,652 المالية المؤسسات

 6,765,279 5,249,055 والصناعة  التجارة

 6,416,301 7,373,596 والعقارات البناء

 186,569 684,750 الطاقة 

 52,155,145 52,599,676 أفراد 

 15,006,774 12,555,733 أخرى 
   

 102,104,425 105,592,898 االئتمان لمخاطر  خاضعة مالية موجودات
   

 
 في القيمة االنخفاض تقويم 42.2.3

 
خسارة   بطريقةالنخفاض في القيمة لالخسارة المتكبدة  طريقة، تم استبدال 9لتقارير المالية رقم ا عداد مع اعتماد المعيار الدولي إل 

لكافة األدوات المالية بخالف تلك المحتف  بها بالقيمة  المتوقعة  االئتمان  لخسائرمخصص    بإدراجالمصرف    يقوم.  ةالمتوقع  االئتمان
 :. يتم تصنيف األدوات المالية إلى ثالث فئات على النحو التاليوالخسائر األرباحالعادلة من خالل  

 

 االئتمان ةخسار  إدراج. يتم المالية ة األدا  نشأةمنذ  ملحوظ  في مخاطر االئتمان جوهري  ارتفاع يوجدال  عندما(: عاملة)  1المرحلة  
 . القيمة فيانخفاض  كمخصص اً في غضون اإلثني عشر شهر  الحدوث ممكنةال التعثر أحداث عن الناتجة المتوقعة

 

. تعثرولكن لم يحدث المالية  األداة  نشأةمنذ  االئتمان مخاطر في جوهري  ارتفاع (؛ حيث لوح  وجوداألداء منخفضة) 2المرحلة  
 انخفاض  ى مدى عمر األداة المالية كمخصصعل الحدوث الممكنة التعثر أحداث عن الناتجة المتوقعة ئتماناال خسارة إدراجيتم 
 . القيمة في

 

الخسارة المتوقعة على مدى العمر المتبقي   على بناءً  المتوقعة االئتمان خسارة إدراج. يتم التعثر يحدث عندما(: متعثرة) 3المرحلة  
 . المالية كمخصص انخفاض القيمة لألداة 
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 )تتمة(  القيمة في االنخفاض تقويم 42.2.3
 

 الجوهري   الرتفاعالرئيسي ل  المحرك. إن  واألفراد  الشركات  محفظةمن    لكل الجوهري في مخاطر االئتمان    االرتفاعمعايير    تحديدتم  
  لالرتفاع األساسي المحرك إن. المالية األداة  نشأةمنذ  المتعاملمخاطر  انتقال تقويملمحفظة الشركات هو  ئتماناال مخاطر في

 .األداة   عمر مدى على التعثر يةواحتمال التعثر أيام  عددهو   االفراد محفظة ائتمان مخاطر في الجوهري 

 

ها تقويموالتي يتم   التعثرض عند  والتعر  التعثر  عن  الناتجةوالخسارة   التعثركناتج من احتمالية   االئتمان المتوقعة    خسارة احتساب  يتم
  لثالثة  المرجح بناًء على المتوسط  التعثر عن   الناتجة  والخسارة التعثر احتمالية . يتم تعديلتسهيلباستخدام معدل الربح الفعلي لكل 

 .سنوي  ربع بشكلات السيناريوه هذه تحديث يتم. خارجي خبير قبل من تقديمها تم الكلي القتصادبا متعلقة سيناريوهات

 

  . المخصصاتمن قبل لجنة إدارة  شهرياً  والموافقة عليها المتوقعة االئتمان خسائر القائمة على المخصصاتتتم مراجعة 

 
 التمويلية الموجودات شطب 
 هذه   تعكس.  للمصرف  التمويل  محاف   لكافة   الشطب  وكميات  المخصصات  وكمية  بتوقيت  تتعلق  سياسات  بوضع  اإلدارة  مجلس  قام 

  باإلضافة   المعتمدة  الدولية   المحاسبة  معايير  ومن   المتحدة  العربية  لإلمارات  المركزي   المصرف   من  المحددة  والقواعد  القوانين  السياسات
 .صارم بشكل بها االلتزام ويتم المصرفي،  والقطاع السوق  في المتبعة الممارسات أفضل  إلى

 
 والتعزيزات االئتمانية األخرى  الضمانات 42.2.4

 
مخاطر االئتمان للطرف المقابل. تطبق ارشادات موثقة بالنسبة لعملية قبول  تقويمحجم ونوع الضمان المطلوب يعتمد على  إن 

 .تقويمالضمانات ومؤشرات ال أنواع
 

 للضمانات التي يتم الحصول عليها هي كالتالي: الرئيسيةاألنواع  إن 
 المالية؛  األوراق أو النقد: المعكوسة الشراء وإعادة الشراء إعادة لمعامالت •
 و  المالية؛ واألوراق التجارية والمديونيات والمخزون  العقارية الممتلكات على رهنالتجاري:  للتمويل •
 لصالح المصرف.  الرواتب وتحويل والسيارات العقارات رهن األصول،  رهن: الشخصي التمويل •
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42

 
 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2

 
 والتعزيزات االئتمانية األخرى )تتمة(  الضمانات 42.2.4

 
 في تاريخ التقرير: كما أقلأيهما  لتمويل المتعاملينالجدول أدناه، قيمة الضمانات أو الرصيد القائم  يوضح 

 
 2020 2019 
 درهم  ألف درهم ألف 
   

   القيمة منخفض غير تمويل المتعاملين مقابل
 32,704,343 31,994,124 ممتلكات  
 23,233 30,241 أوراق مالية   
 524,987 815,095 هامش النقد ورهن عقاري على الودائع الثابتة   
 9,242,297 9,296,090 أخرى   
   

 42,135,550 42,494,860 
   
   

   القيمة المنخفضة بصورة فردية  مقابل
 3,131,517 3,405,155 ممتلكات  
 298,015 118,154 أوراق مالية   
 10,558 16,578 هامش النقد ورهن عقاري على الودائع الثابتة   
 84,826 248,319 أخرى   
   
 3,788,206 3,524,916 
   
 45,923,756 46,019,776 
   

 
المصرف أيضًا على ضمانات من الشركات األم من أجل منح تمويالت للشركات التابعة لها، لكن لم يتم إدراج عوائدها   يحصل 

 أعاله.   الجدولفي 

 
 السوقية  القيمة أيضاً  وتراقب المذكورة لالتفاقية وفقاً  إضافية ضمانات وتطلب للضمانات السوقية القيمة دوري  بشكل اإلدارة تراقب 

 .االنخفاض خسائر مخصص لكفاية مراجعتها خالل من عليها  الحصول تم التي للضمانات
 

  .األخرى  األطراف مع اإلطارية المقاصة اتفاقيات باستخدام كذلك المصرف يقوم 
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

  االئتمان لكل صنف من الموجودات المالية  نوعية 42.2.5
نوعية االئتمان للموجودات المالية من قبل المصرف باستخدام التصنيفات االئتمانية الداخلية. يظهر الجدول أدناه نوعية  تتم إدارة 

ومؤسسات مالية أخرى، مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية، مرابحة، إجارة  اسالمية مصارفألرصدة ووكاالت لدى  اإلئتمان
بعض   ،بالقيمة العادلة )باستثناء أدوات حقوق الملكية( مقيساستثمارات بالتكلفة المطفأة، استثمار ، وتمويالت إسالمية أخرى 

  لتصنيف االئتماني لدى المجموعة. استنادًا إلى نظام ا للمصرفالطارئة  والمطلوبات واإللتزاماتاألخرى  الموجودات
 إجمالي التعرض حسب التصنيف:فيما يلي  

 
 المجموع  3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 2020 ديسمبر 31
     المطفأة  بالتكلفة مدرجة مالية أدوات

 48,853,064 -  481,443 48,371,621 4-1 من الدرجات
 41,942,670 -  5,657,072 36,285,598 6-5 من الدرجات
 2,363,623 -  2,126,774 236,849  7الدرجة 

 7,813,877 7,813,877 -  -  10-8 الدرجات من
     

 100,973,234 7,813,877 8,265,289 84,894,068 المطفأة بالتكلفة مدرجةال ماليةال دواتاأل إجمالي
     

     اآلخر  الشامل  الدخل  خالل من العادلة بالقيمة مدرجة صكوك
 1,282,824 -  -  1,282,824 4-1 من الدرجات
 420,962 -  18,045 402,917 6-5 من الدرجات
 7,287 7,287 -  -  10-8 من الدرجات

     
 1,711,073 7,287 18,045 1,685,741 اآلخر   الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المدرجة الصكوك  إجمالي

     
     طارئة ومطلوبات إلتزامات
 10,190,803 -  108,934 10,081,869 4-1 من الدرجات
 2,753,248 -  499,236 2,254,012 6-5 من الدرجات
 623,078 -  621,919 1,159  7الدرجة 
 168,921 168,921 -  -  10-8 من الدرجات

     
 13,736,050 168,921 1,230,089 12,337,040 الطارئة  والمطلوبات اإللتزامات  إجمالي

     
 98,916,849 9,513,423 7,990,085 116,420,357 
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

  )تتمة( االئتمان لكل صنف من الموجودات المالية  نوعية 42.2.5
 المجموع  3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 2019ديسمبر  31
     المطفأة  بالتكلفة مدرجة مالية أدوات

 47,707,894 - 621,188 47,086,706 4-1 من الدرجات
 42,737,072 - 3,340,840 39,396,232 6-5 من الدرجات
 2,835,595 - 2,038,362 797,233  7 الدرجة
 5,452,960 5,452,960 - - 10-8 من الدرجات

     
 98,733,521 5,452,960 6,000,390 87,280,171 المطفأة  بالتكلفة المدرجة المالية األدوات إجمالي

     
     خالل الدخل الشامل اآلخر صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من 

 1,083,316 - - 1,083,316 4-1 من الدرجات
 94,964 - 18,429 76,535 6-5 من الدرجات

     
 1,178,280 - 18,429 1,159,851 إجمالي الصكوك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

     
     طارئة  ومطلوبات إلتزامات
 8,264,603 - 3,733 8,260,870 4-1 من الدرجات
 3,846,053 - 794,380 3,051,673 6-5 من الدرجات
 728,815 - 724,582 4,233  7 الدرجة
 154,684 154,684 - - 10-8 من الدرجات

     
 12,994,155 154,684 1,522,695 11,316,776 إجمالي اإللتزامات والمطلوبات الطارئة 

     
 99,756,798 7,541,514 5,607,644 112,905,956 
     

 خسائر االئتمان المتوقعة حسب التصنيف:فيما يلي  
 المجموع  3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 2020ديسمبر  31
     المتوقعة اإلئتمانخسائر   -المطفأة  بالتكلفة مدرجة مالية أدوات

 143,363 -  54,665 88,698 4-1 من الدرجات
 378,741 -  136,801 241,940 6-5 من الدرجات
 328,944 -  308,341 20,603  7 الدرجة
 3,252,236 3,252,236 -  -  10-8 من الدرجات

     
 351,241 499,807 3,252,236 4,103,284 
     

     خسائر اإلئتمان المتوقعة -العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرصكوك مدرجة بالقيمة 
 7,021 -  -  7,021 4-1 من الدرجات
 5,860 -  695 5,165 6-5 من الدرجات
 2,893 2,893 -  -  10-8 من الدرجات

     
 12,186 695 2,893 15,774 
     

     المتوقعة خسائر اإلئتمان -طارئة ومطلوبات إلتزامات
 1,531 -  -  1,531 4-1 من الدرجات
 7,628 -  2,094 5,534 6-5 من الدرجات
 47,515 -  47,429 86  7 الدرجة
 64,588 64,588 -  -  10-8 من الدرجات

     
 7,151 49,523 64,588 121,262 
     
 370,578 550,025 3,319,717 4,240,319 
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 )تتمة( االئتمان لكل صنف من الموجودات المالية  نوعية 42.2.5
 

 المجموع  3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 
 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 2019ديسمبر  31

     خسائر اإلئتمان المتوقعة -المطفأة  بالتكلفة مدرجة مالية أدوات
 74,834 - 2,252 72,582 4-1 من الدرجات
 366,443 - 94,637 271,806 6-5 من الدرجات
 409,887 - 349,288 60,599  7 الدرجة
 2,202,720 2,202,720 - - 10-8 من الدرجات

     
 404,987 446,177 2,202,720 3,053,884 
     

     خسائر اإلئتمان المتوقعة -صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 1,717 - - 1,717 4-1 من الدرجات
 7,703 - 1,898 5,805 6-5 من الدرجات
 - - - - 10-8 من الدرجات

     
 7,522 1,898 - 9,420 
     

     اإلئتمان المتوقعةخسائر  -طارئة ومطلوبات إلتزامات
 1,864 - 6 1,858 4-1 من الدرجات
 10,842 - 3,151 7,691 6-5 من الدرجات
 51,437 - 51,367 70  7 الدرجة
 46,149 46,149 - - 10-8 من الدرجات

     
 9,619 54,524 46,149 110,292 
     
 422,128 502,599 2,248,869 3,173,596 
     

 
سياسة المجموعة هي الحفاظ على تصنيفات دقيقة ومتناسقة للمخاطر عبر محفظة االئتمان. وهذا يسهل تركيز اإلدارة على   إن 

المخاطر المعمول بها والمقارنة بين مخاطر االئتمان في جميع خطو  األعمال التجارية والمناطق الجغرافية والمنتجات. ويتم دعم 
تنوعة من التحليالت المالية والنوعية، جنبا إلى جنب مع معلومات السوق لتوفير المدخالت  نظام التصنيف من خالل مجموعة م

  المجموعة  لسياسة  وفقا  وتستمد  الفئات  لمختلف  الداخلية  المخاطر  تصنيفات  جميع  تصميمالرئيسية لقياس مخاطر الطرف المقابل. تم  
 التعرضات  ببعض  فقط  يتعلق  مودي  لشركة  الموازي   تقويمال  إن .  ظامبانت  وتحديثها  المخاطر  تصنيف  نموذج  تقويم  ويتم.  التصنيف  في
 .معينة عمل بقطاعات المتعلقة  الجديدة تقويمال طرق  من عدد  إدراج السنة خالل تم. المخاطر تصنيف فئات من  فئة كل في

 
 حولها  التفاوض إعادةاألخرى التي تم التمويالت اإلسالمية المرابحة، اإلجارة و  تمويالت 
بموجب حول شروطها خالل السنة  التفاوض إعادةإجمالي القيمة الدفترية للتمويالت إلى أطراف ليست ذات عالقة والتي تم  بلغ 

 (.درهم  ألف  365,604:  2019) درهم  ألف  1,637,060مبلغ برنامج الدعم اإلقصادي المستهدف 



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 2020 ديسمبر 31

- 94  - 

 
 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 المالية للموجودات المرحلة حسب االئتمان جودة 42.2.6

 مراحل كما يلي:الالتعرض للموجودات المالية وخسائر االئتمان المتوقعة لكل  إجمالي كانت تفاصيل 
 
 خسارة االئتمان المتوقعة  إجمالي التعرض 
 اإلجمالي 3 المرحلة 2 المرحلة  1 المرحلة اإلجمالي 3 المرحلة 2 المرحلة  1 المرحلة 
 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 
         

         2020ديسمبر  31
 14,577 - 14,479 98 2,301,711 - 319,585 1,982,126 األرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرى 

 48 - 24 24 132,912 - 78,159 54,753 مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية
 1,974,133 1,555,495 225,817 192,821 37,952,224 2,993,330 1,596,250 33,362,644 مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى 

 2,023,287 1,627,714 256,352 139,221 49,454,557 4,695,294 5,775,370 38,983,893 تمويالت إجارة  
 89,705 69,027 2,352 18,326 10,440,082 125,253 140,120 10,174,709 بالتكلفة المطفأة مقيسةاستثمارات في صكوك 

 15,774 2,893 695 12,186 1,711,073 7,287 18,045 1,685,741 بالقيمة العادلة  مقيسةاستثمارات  
 1,534 - 783 751 691,748 - 355,085 335,943 موجودات أخرى 

         
 86,579,809 8,283,334 7,821,164 102,684,307 363,427 500,502 3,255,129 4,119,058 

 121,262 64,588 49,523 7,151 13,736,050 168,921 1,230,089 12,337,040 وإلتزامات  مطلوبات طارئة
         
 98,916,849 9,513,423 7,990,085 116,420,357 370,578 550,025 3,319,717 4,240,320 
         
         

         2019ديسمبر  31
 8,662 - - 8,662 2,291,904 - - 2,291,904 األرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرى 

 25 - - 25 1,080,052 - - 1,080,052 ماليةمرابحة ومضاربة مع مؤسسات 
 1,681,879 1,194,535 256,262 231,082 36,309,444 2,165,574 1,943,068 32,200,802 مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى 

 1,331,363 995,383 189,910 146,070 47,811,804 3,274,584 4,056,583 40,480,537 تمويالت إجارة  
 30,694 12,802 - 17,892 10,689,314 12,802 - 10,676,512 بالتكلفة المطفأة مقيسةاستثمارات في صكوك 

 9,420 - 1,898 7,522 1,178,280 - 18,429 1,159,831 بالقيمة العادلة  مقيسةاستثمارات  
 1,261 - 5 1,256 551,003 - 639 550,364 موجودات أخرى 

         
 88,440,022 6,018,819 5,452,960 99,911,801 412,509 448,075 2,202,720 3,063,304 

          110,293 46,150 54,524 9,619 12,994,155 154,684 1,522,695 11,316,776 وإلتزامات  مطلوبات طارئة
 99,756,798 7,541,514 5,607,644 112,905,956 422,128 502,599 2,248,870 3,173,597 
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 )تتمة(  المالية للموجودات المرحلة حسب االئتمان جودة 42.2.6

 
 يلي الحركة في إجمالي التعرض حسب المرحلة:  فيما

 المجموع  3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 
 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 

     المطفأة  بالتكلفة مدرجة مالية أدوات
 98,733,521 5,452,960 6,000,390 87,280,171 2020يناير   1الرصيد في 

 -  -  3,433,717 (3,433,717) 2إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -
 -  2,273,210 -  (2,273,210) 3إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -
 -  -  (716,716) 716,716 1إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -
 -  435,204 (435,204) -  3إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -
 -  ( 9,023) -  9,023 1إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -
 -  (393,607) 393,607 -  2إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -

 (6,566,761) (191,320) (178,848) (6,196,593) حركات أخرى ضمن نفس الدرجة 
 31,323,020 612,263 1,129,006 29,581,751 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة 
 ( 22,378,149) (227,413) (1,360,663) ( 20,790,073) موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

 (138,397) (138,397) -  -  صافي المبالغ المشطوبة
     

 100,973,324 7,813,877 8,265,289 84,894,068 2020ديسمبر  31الرصيد في 
     

     اآلخر  الشامل  الدخل  خالل من العادلة بالقيمة مدرجة صكوك
 1,178,280 -  18,429 1,159,851 2020يناير   1الرصيد في 

 (125,131) 7,287 ( 384) (132,034) حركات أخرى ضمن نفس الدرجة 
 657,924 -  -  657,924 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة 

     
 1,711,073 7,287 18,045 1,685,741 2020ديسمبر  31الرصيد في 

     
     المطفأة  بالتكلفة مدرجة مالية أدوات

 12,994,155 154,684 1,522,695 11,316,776 2020يناير   1الرصيد في 
 -  -  256,955 (256,955) 2 الدرجة إلى 1 الدرجة من تحويل -
 -  ( 36,533) -  ( 36,533) 3إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -
 -  -  ( 15,520) 15,520 1إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -
 -  1,674 ( 1,674) -  3إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -
 -  ( 10) -  10 1إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -
 -  ( 604) 604 -  2إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -

 (754,848) ( 4,071) (127,864) (622,913) حركات أخرى ضمن نفس الدرجة 
 4,564,453 67 146,892 4,417,494 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة 
 (3,067,710) ( 19,352) (551,999) (2,496,359) موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

     
 13,736,050 168,921 1,230,089 12,337,240 2020 ديسمبر 31 في الرصيد

     
 98,916,849 9,513,423 7,990,085 116,420,357 
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 المالية )تتمة(  للموجودات المرحلة حسب االئتمان جودة 42.2.6

 
 المجموع  3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 
 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 

     المطفأة  بالتكلفة مدرجة مالية أدوات
 99,623,669 3,927,066 8,975,216 86,721,387 2019يناير   1الرصيد في 

 - - 2,511,350 (2,511,350) 2إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -
 - 368,479 - (368,479) 3إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -
 - - (1,690,445) 1,690,445 1إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -
 - 1,975,919 (1,975,919) - 3إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -
 - (4,816) - 4,816 1إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -
 - (101,216) 101,216 - 2إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -

 (6,547,195) 160,527 (672,603) (6,035,120) حركات أخرى ضمن نفس الدرجة 
 27,236,853 105,753 741,187 26,389,913 إنشاؤها/ مشتراة موجودات مالية جديدة تم 

 (21,314,385) (713,332) (1,989,612) (18,611,441) موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها
 (265,420) (265,420) - - صافي المبالغ المشطوبة

     
 98,733,521 5,452,960 6,000,390 87,280,171 2019ديسمبر  31الرصيد في 

     
     صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 330,368 - 19,422 310,946 2019يناير   1الرصيد في 
 - - (3,790) 3,790 1إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -

 (261,425) - 20 (261,445) حركات أخرى ضمن نفس الدرجة 
 1,109,337 - 2,777 1,106,560 مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة موجودات 

     
 1,178,280 - 18,429 1,159,851 2019ديسمبر  31الرصيد في 

     
     إلتزامات ومطلوبات طارئة 

 10,692,713 244,581 2,301,282 8,146,850 2019يناير   1الرصيد في 
 - - 124,475 (124,475) 2إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -
 - 2,046 - (2,046) 3إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -
 - - (193,828) 193,828 1إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -
 - 26,446 (26,446) - 3إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -
 - (126) - 126 1إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -
 - (687) 687 - 2إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -

 (2,085) (47,114) (87,752) 132,781 حركات أخرى ضمن نفس الدرجة 
 5,701,177 2,373 79,963 5,618,841 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة 
 (3,397,649) (72,835) (675,686) (2,649,129) موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

     
 12,994,155 154,684 1,522,695 11,316,776 2019ديسمبر  31الرصيد في 

     
 99,756,798 7,541,514 5,607,644 112,905,956 
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 المالية )تتمة(  للموجودات المرحلة حسب االئتمان جودة 42.2.6

 
 : الدرجةحسب  الخسارة اإلئتمانية المتوقعةالحركة في فيما يلي 

 المجموع  3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 
 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 

     الخسارة اإلئتمانية المتوقعة   – المطفأة بالتكلفة مدرجة مالية أدوات
 3,053,884 2,202,720 446,177 404,987 2020يناير   1الرصيد في 

 -  -  182,881 (182,881) 2إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -
 -  936,703 -  (936,703) 3إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -
 -  -  ( 5,557) 5,557 1إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -
 -  118,298 (118,298) -  3إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -
 -  ( 48) -  48 1إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -
 -  ( 52,035) 52,035 -  2إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -

 286,565 291,517 12,175 ( 17,127) حركات أخرى ضمن نفس الدرجة 
 511,413 349,208 50,606 111,599 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة 
 389,819 (455,730) (120,212) 965,761 موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

 (138,397) (138,397) -  -  صافي المبالغ المشطوبة
     

 4,103,284 3,252,236 499,807 351,241 2020ديسمبر  31الرصيد في 
     
     

الخسارة اإلئتمانية   –صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 المتوقعة 

    

 9,420 -  1,894 7,522 2019يناير   1الرصيد في 
 1,913 2,893 ( 1,203) 223 حركات أخرى ضمن نفس الدرجة 

 4,441 -  -  4,441 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة 
     

 15,774 2,893 695 12,186 2020ديسمبر  31الرصيد في 
     

     الخسارة اإلئتمانية المتوقعة – إلتزامات ومطلوبات طارئة
 110,292 46,149 54,524 9,619 2020يناير   1الرصيد في 

 -  -  1,487 ( 1,487) 2إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -
 -  7,426 -  ( 7,426) 3إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -
 -  -  (6) 6 1إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -
 -  54 ( 54) -  3إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -

 19,063 17,855 1,250 ( 42) حركات أخرى ضمن نفس الدرجة 
 3,210 24 19 3,167 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة 
 ( 11,303) ( 6,920) ( 7,697) 3,314 موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

     
 121,262 64,588 49,523 7,151 2020ديسمبر  31الرصيد في 

     
 370,578 550,025 3,319,717 4,240,320 
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 المالية )تتمة(  للموجودات المرحلة حسب االئتمان جودة 42.2.6

 
 المجموع  3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 
 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 

     الخسارة اإلئتمانية المتوقعة   – المطفأة بالتكلفة مدرجة مالية أدوات
 2,840,071 1,503,246 839,390 497,435 2019يناير   1الرصيد في 

 - - 110,794 (110,794) 2إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -
 - 144,799 - (144,799) 3إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -
   (14,699) 14,699 1إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -
 - 635,371 (635,371) - 3إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -
 - (26) - 26 1إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -
 - (17,202) 17,202 - 2إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -

 277,261 391,574 14,182 (128,495) حركات أخرى ضمن نفس الدرجة 
 277,167 73,841 66,507 136,819 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة 

 (75,195) (263,463) 48,172 140,096 االعتراف بهاموجودات مالية تم إلغاء 
 (265,420) (265,420) - - صافي المبالغ المشطوبة

     
 3,053,884 2,202,720 446,177 404,987 2019ديسمبر  31الرصيد في 

     
     

الخسارة اإلئتمانية   –صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 المتوقعة 

    

 1,912 211 1,675 26 2019يناير   1الرصيد في 
 202 - 223 (21) حركات أخرى ضمن نفس الدرجة 

 7,517 - - 7,517 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة 
 (211) (211) - - إلغاء االعتراف بهاموجودات مالية تم 

     
 9,420 - 1,898 7,522 2019ديسمبر  31الرصيد في 

     

     الخسارة اإلئتمانية المتوقعة – إلتزامات ومطلوبات طارئة
 80,286 49,075 23,618 7,593 2019يناير   1الرصيد في 

 - - 360 (360) 2إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -
 - - (93) 93 1إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -
 - 8,255 (8,255) - 3إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -
 - (2) - 2 1إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -
 - (15) 15 - 2إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -

 34,032 (3,506) 38,410 (872) حركات أخرى ضمن نفس الدرجة 
 5,668 296 217 5,155 جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة موجودات مالية 

 (9,694) (7,954) 252 (1,992) موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها
     

 110,292 46,149 54,524 9,619 2019ديسمبر  31الرصيد في 
     
 422,128 502,599 2,248,870 3,173,597 
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

  المركزي  العربية المتحدة مصرف اإلمارات اتاحتياطي انخفاض القيمة بموجب توجيه 42.2.7

 
  عداد المعيار الدولي إل تطبيقمذكرة توجيهية للمصارف وشركات التمويل بشأن  المركزي  أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
تحديات المختلف  تناول حيث CBUAE / BSD / 2018/458 عبر إشعار رقم 2018بريل إ 30في  9لتقارير المالية رقم ا

في دولة   9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم لبنوك التي تعتمد المعيار ا على العملية  والتأثيراتالتطبيق  عملية  تواجه  قد التي
 .اإلمارات العربية المتحدة )"التوجيه"(

 

  قبل من الصادر 28/2010 رقم محدد بموجب التعميمالعام و المخصص ال، تكون المقارنة بين من التوجيه  6.4رقم  عماًل بالفقرة 
 :كما يلي 9 رقم  لتقارير الماليةا اد إلعد  الدولي والمعيار المركزي  المتحدة العربية اإلمارات مصرف

 
 2020 2019 
 درهم  ألف درهم ألف 

   العام:  القيمة في االنخفاض احتياطي
الصادر من قبل مصرف   28/2010عامة بموجب التعميم رقم   مخصصات

 1,332,764 1,296,387 اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
  إلعداد الدولي  المعيار بموجب 2 والمرحلة 1 المرحلة مخصصات: ناقصاً 
    ( 929,328) (921,554) 9  رقم المالية التقارير

    403,436 374,833 القيمة في االنخفاض احتياطي إلى محول عام مخصص
   

   المحدداحتياطي االنخفاض في القيمة:  
الصادر من قبل مصرف   28/2010ب التعميم رقم جبمو  محددةمخصصات 

 1,948,242 2,701,136 اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
الدولي إلعداد التقارير المالية  بموجب المعيار  3ناقصًا: مخصصات المرحلة 

    ( 2,248,870) (3,319,717) 9رقم 
    - - القيمة في االنخفاض احتياطي إلى المحول المحدد المخصص

 403,436 374,833 القيمة في االنخفاض احتياطي إلى المحول المخصص إجمالي
   

  
قيمة المخصصات   9للمذكرة التوجيهية، عندما تتجاوز قيمة المخصصات بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  وفقاً  

  إلى  مبالغ أية تحويل يتوجب ال ،الصادر من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  2010/ 28بموجب التعميم رقم 
 .القيمة في االنخفاض احتياطي
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 المتوقعة االئتمان وخسارة 19 - كوفيد  42.2.8

 
 عدم حدوث في تسبب مما العالم، مستوى  على تفشى والذي 2020 العام مطلع (19 كوفيد( المستجد كورونا فيروس وجود تأكيد تم 

 وإجراءات اقتصادي دعم خطة المركزية والمصارف الحكومات طرحت لذلك، واستجابة ي.االقتصاد والنشا  األعمال في استقرار

 . والشركات األفراد على التأثير لتقليل( الدفعات سداد تأجيل فيها بما( إغاثية
 

في مخاطر  الهامة، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مذكرة إرشادية تنص على أن كال من الزيادة 2020مارس  27في  
  دون تكلفة أو جهد  للمنشأةمتاحة وقابل للدعم االئتمان وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة يجب أن تستند إلى معلومات معقولة 

 وتدابير الدعم الحكومية الهامة التي يتم اتخاذها.   19 كوفيد  كاًل من  األخذ باإلعتبارالظروف المتوقعة، يجب    تقويم. عند  ال داعي له
 

المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، بموجب برنامج الدعم  المصرفتماشيًا مع الهيئات التنظيمية العالمية األخرى، قام  
 المتعامل تمويل على (رأس المال و / أو الربح) األقسا  المستهدف، بتيسير أحكام اإلغاثة المؤقتة من مدفوعاتاالقتصادي 

لجميع شركات القطاع الخاص المتضررة والشركات الصغيرة والمتوسطة واألفراد بشرو  محددة. باإلضافة إلى ذلك، يسعى البرنامج 
 السيولة.  وحاجز رأس المال الحالي متطلبات ة للبنوك من خالل التخفيف من إلى تسهيل التمويل اإلضافي وقدرات السيول

 
التأثير المحتمل )بناًء على أفضل   باإلعتبار المجموعة أخذت ، 2020  سنةمن  الرابعللربع  الخسارة اإلئتمانية المتوقعةعند تحديد   

وأخذت في االعتبار الدعم االقتصادي وإجراءات اإلغاثة من الحكومات  19كوفيد جائحة  نتيجةالمعلومات المتاحة( للشكوك 
اإلشعارات الصادرة عن البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة فيما يتعلق   باإلعتبارالمجموعة    أخذتوالبنوك المركزية. كما  

في   9رقم للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية فقًا و بخطة الدعم االقتصادي المستهدف و "معالجة الخسارة االئتمانية المتوقعة 
 التوجيهات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. إلى " باإلضافة 19 -كوفيد سياق أزمة 

 
  حل إنتقال المراواعتماد عمليات   لمراجعة تم إنشاؤها  9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم عملية حوكمة مخصصة  المجموعة لدى   

 االقتصاد الكلي. وأوزان  ، وسيناريوهات  الخسارة اإلئتمانية المتوقعةتقديرات  لاإلدارة    وتعديالت،  9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 

 9رقم  المالية للتقارير الدولي للمعيار وفقا االئتمان مخاطر في هامة زيادة حدثت قد كانت إذا ما تحديد  142.2.8.
 

 تخضع كانت إذا وفقط إذا 2 المرحلة إلى 1 المرحلة من نقل األدوات المالية يتطلب ،9رقم  المالية لتقاريرل الدولي المعيار بموجب 

 مخاطر في  هامة زيادة هناك يكون  عندما االئتمان مخاطر في الهامة الزيادة تحدث نشأتها. منذ االئتمان مخاطر في  هامة لزيادة

 . المالية لألداة  المتوقع العمر مدى على التعثر حدوث
 

 االعتبار في األخذ مع الدفع، عدم احتمال لمعرفة أخرى  مؤشراتب المتعاملين الحاصلين على التمويالت تقويم المجموعة تواصل 

 . الطويل المدى على أو 19 - كوفيد نتيجة مؤقًتا ذلك يكون  أن المحتمل من كان إذا وما مالية صعوبة ألي األساسي السبب
 

الزيادة الهامة   تقويمفي ظل عدم وجود بيانات كافية وفي الوقت المناسب لتحديث التصنيفات االئتمانية، والتي تعد عنصًرا أساسًيا ل 
، طبقت المجموعة مجموعة متنوعة من العوامل لتحديد التأثير  2020  لسنة   الرابعلغرض إعداد تقارير الربع  و ،  في مخاطر اإلئتمان

 .المحتمل
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 )تتمة(  المتوقعة االئتمان وخسارة 19 - كوفيد  42.2.8

 
 )تتمة(  9رقم  المالية للتقارير الدولي للمعيار وفقا االئتمان مخاطر في هامة زيادة حدثت قد كانت إذا ما تحديد  142.2.8.
 

لعمالئها المتأثرين  برنامج التخفيف من أعباء الدفع المجموعة أيًضا  طرحت، لمتطلبات برنامج الدعم االقتصادي المستهدفوفًقا  
. تعتبر إعفاءات الدفع هذه  لفترة من شهر إلى ستة أشهر المستحق )المتبقي من مبلغ التمويلالربح /  القسط )  من خالل تأجيل

برنامج التخفيف من شير ي. قد للمتعاملين الحاصلين على التمويالتالتدفق النقدي  مشاكلبمثابة سيولة قصيرة األجل لمعالجة 
ن  . ومع ذلك، تعتقد المجموعة أن تمديد هذه اإلعفاءات مالزيادة الهامة في مخاطر اإلئتمانإلى  للمتعاملينالمقدم  أعباء الدفع 
الخسائر إحتساب  ألغراض    إلى أخرى   مرحلة  واإلنتقال من  زيادة هامة في مخاطر اإلئتمان  حدوثيؤدي تلقائًيا إلى   لنالمدفوعات  

المتعاملين ، حيث يتم توفيرها لمساعدة األجل ةقصير  المتعاملحيث من المتوقع أن يكون التأثير على أعمال  االئتمانية المتوقعة
جميع ب فيما يتعلقعلى استئناف المدفوعات المنتظمة.  19 -وباء كوفيد المتضررين من تفشي  تالحاصلين على التمويال

على القطاع االقتصادي والتوقعات   19  -لكوفيد    المحتمل  تأثيرالشدة ومدى    األخذ باإلعتباراآلخرين، تواصل المجموعة    المتعاملين
سجل   جانبإلى  معيار القدرة على تحمل المخاطروالتغير في  والقدرة على اإلستجابةالمالية،  والقدرة المستقبلية، التدفق النقدي 

المركزي مصرف اإلمارات العربية المتحدة  . يتوافق هذا النهج مع توقعات  الزيادة الهامة في مخاطر اإلئتمانفي تحديد  األداء السابق  
 .برنامج الدعم االقتصادي المستهدففي إشعار كما هو مشار إليه لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 
عمليات دولة ب  فيما يتعلق،  19  -كوفيد  وفًقا لمتطلبات اإلفصاح الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في سياق   

والمجموعة    1)المجموعة  إلى مجموعتين    اتاإلمارات العربية المتحدة، قامت المجموعة بتقسيم عمالئها المستفيدين من تأجيل الدفع
السيولة   مشاكل  بخالففي الجدارة االئتمانية،    جوهريةالذين لم يكن من المتوقع أن يواجهوا تغييرات    المتعاملين  اإلبقاء على  (. تم2

  في المجموعة   متصنيفهتم  في نفس المرحلة قبل الدخول إلى خطة الدعم االقتصادي المستهدف و   ، 19  -كوفيد    جائحةعن    الناتجة
1 . 

 
من المتوقع أن يواجهوا   والذينعلى المدى الطويل  19 –كوفيد  بجائحةالمتوقع أن يتأثروا بشكل كبير  المتعاملينتم تصنيف  

. في ظروف استثنائية، 2المرحلة    إلى  متعاملينتخصيص هؤالء ال. تم  2  المجموعةضمن  تدهوًرا كبيًرا في الجدارة االئتمانية لديهم  
  األقسا  على تسديد تهكان من المتوقع أن تتأثر أعمال العميل وتدفقات الدخل وقدر في حال  3المرحلة  اإلنتقال إلى كذلكتم ي قد

 . العالقةخسائر االئتمان المتوقعة ذات  فئةمع  2أيًضا في المجموعة  المتعاملينبشكل دائم. تم تصنيف هؤالء 
 

المركزي والهيئات التنظيمية األخرى لتحسين وتشغيل خطط مصرف اإلمارات العربية المتحدة صل المجموعة العمل مع ستوا 
 . 19 -بكوفيد المتأثرين  المتعاملينالتي يتم نشرها لمساعدة  التخفيف من أعباء الدفع
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 )تتمة(  المتوقعة االئتمان وخسارة 19 - كوفيد  42.2.8

 
 المرجحة االحتماالتو  المستقبليةمعقولية المعلومات   242.2.8.
 

االقتصاد  والتأثير العام على مؤشرات    للمتعامليناالئتماني    السجلتغيير في  العلى    19  -لكوفيد  في ضوء التأثير الواسع االنتشار   
 سوف تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين. والتقديرات الخسارة اإلئتمانية المتوقعة، فإن أي تغييرات في نماذج ةيي المستقبلالكل

 
 بإجراء تحليل تاريخي وتحديد المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر سابقاً قامت المجموعة  

 قعة لكل محفظة، وتم أيضا تطبيق حكم الخبراء في هذه العملية. وتختلف هذه المتغيرات االقتصادية وتأثيرها ذياالئتمان المتو 
 بحسب األداة المالية. يتم الحصول على توقعات الناتجة عن التعثر الخسارة و عند التعثر  والتعرضالصلة على احتمالية التعثر 
 شهري. من مصادر خارجية على أساس (السلبي"والسيناريو  اإليجابيقتصادي "السيناريو اال)هذه المتغيرات االقتصادية 

 
،  19 – كوفيدب فيما يتعلق 9 رقم لتقارير المالية لالمركزي بشأن المعيار الدولي مصرف اإلمارات العربية المتحدة وفًقا إلرشادات  

.  2020  سنةمن    الرابعاستخدمت المجموعة أحدث بيانات وسيناريوهات االقتصاد الكلي لتقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة للربع  
اإليجابي السيناريو  و   ،باستخدام سيناريوهات خط األساس  2020  سنةمن    الرابعقدرت المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة للربع  

 % على التوالي. 30% و 30% و  40 مرجحة تبلغ بنسب لسلبيوالسيناريو ا
 

لتقارير المالية  لعلى المدخالت واالفتراضات الخاصة بقياس المعيار الدولي  19 –كوفيد لبمراجعة التأثير المحتمل  المصرفقام  
، فإن التحقق من موثوقية ناميةومتعلى أساس المعلومات المتاحة. في ضوء اعتبارات مرنة  الخسارة اإلئتمانية المتوقعة 9رقم 

أمر صعب. على الرغم من ذلك، وإدراًكا للتأثيرات المحتملة لألزمات على بيئة االئتمان في  مستقبلية هوومعقولية أي معلومات 
 في إدارة الخسائر االئتمانية المتوقعة.   السلبياألثر لزيادة االحتمال للسيناريو  تقويمالسوق، قامت المجموعة ب

 
درجة عالية من عدم اليقين المتأصل وبالتالي قد تختلف لكما هو الحال مع أي توقعات اقتصادية، تخضع التوقعات واالحتماالت  

 النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك المتوقعة.
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 )تتمة(  المتوقعة االئتمان وخسارة 19 - كوفيد  42.2.8

 
 المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات  المتعاملينتحليل   342.2.8.
 

 المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات للمتعاملين ذات الصلةوالخسائر اإلئتمانية المتوقعة  عند التعثروالتعرض المبلغ المؤجل 
 

تأجيل من  ينالمستفيد للمتعاملين ذات الصلةوالخسائر اإلئتمانية المتوقعة عند التعثر تعرض ال ،للمبلغ المؤجليتضمن الجدول أدناه تحلياًل 
  31 كما فيالمصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  الصادر عن  برنامج الدعم االقتصادي المستهدف بموجب سداد الدفعات

 : 2020 ديسمبر
 

 
 المبلغ المؤجل  متعاملين ال  عدد

 التعرض  
 عند التعثر 

 الخسائر 
 اإلئتمانية المتوقعة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     الخدمات المصرفية لألفراد: 

     1 المرحلة 
      63,181 13,289,340 1,188,398 161,228 1 المجموعة -
     

     2 المرحلة 
 58,574 449,905 31,709 2,855 1 المجموعة -
      3,274 57,839 3,091 115 2 المجموعة -
     
 2,970 34,800 507,744 61,848      
     

     3 المرحلة 
 44,626 97,593 6,570 708 1 المجموعة -
      237 1,613 87 4 2 المجموعة -
     
 712 6,657 99,206 44,863      
     

      169,892 13,896,290 1,229,855 164,910 الخدمات المصرفية لألفراد  إجمالي 



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 2020 ديسمبر 31

- 104   - 

 
 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 )تتمة(  المتوقعة االئتمان وخسارة 19 - كوفيد  42.2.8

 
   )تتمة( المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات المتعاملينتحليل   342.2.8.
 

 المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات )تتمة(  للمتعاملينوالخسائر اإلئتمانية المتوقعة ذات الصلة  عند التعثروالتعرض المبلغ المؤجل 
 

 
 المبلغ المؤجل  متعاملين عدد ال 

 التعرض  
 عند التعثر 

 الخسائر 
 اإلئتمانية المتوقعة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  
     : للشركاتالخدمات المصرفية 

     1المرحلة 
 4,338 845,475 301,571 144 1المجموعة  -
      706 265,611 43,224 41 2المجموعة  -
     
 185 344,795 1,111,086 5,044      
     

     2المرحلة 
 1,029 125,736 35,331 19 1المجموعة  -
      2,512 596,860 114,527 8 2المجموعة  -
     
 27 149,858 722,596 3,541      
     

     3المرحلة 
 4,124 21,948 4,635 31 1المجموعة  -
      780 4,370 807 17 2المجموعة  -
     
 48 5,442 26,318 4,904      
     

      13,489 1,860,000 500,095 260 للشركات الخدمات المصرفية  إجمالي 
 

 المستفيدين من تأجيل الدفعات إلى مجموعتين متعامليهاوفًقا لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، قامت المجموعة بتقسيم 
 كما يلي:

 
الذين ال ُيتوقع أن يواجهوا تغييرات كبيرة في مالءتهم االئتمانية وأمور تتخطى نطاق السيولة والذين يتأثرون   المتعاملين: تشمل  1المجموعة  

 . 19بشكل مؤقت وطفيف بجائحة كوفيد 
 

  لى القيمة، يعتقد بأن تكون مزايا تأجيل الدفعات فعالة، وبالتالي من غير المتوقع أن يطرأ هناك تأثير جوهري عالمتعاملينبالنسبة لهؤالء 
فترة األزمة   ، على األقل طوال 9لتقارير المالية رقم  لفي المرحلة الحالية من المعيار الدولي    المتعاملون االقتصادية للتسهيالت. وسيبقى هؤالء  

 أو فترة تأثرهم، أيهما أقصر. 
 



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 2020 ديسمبر 31

- 105   - 

 
 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 )تتمة(  المتوقعة االئتمان وخسارة 19 - كوفيد  42.2.8

 
   )تتمة( المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات المتعاملينتحليل   342.2.8.
 

 المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات )تتمة(  للمتعاملينوالخسائر اإلئتمانية المتوقعة ذات الصلة  عند التعثروالتعرض المبلغ المؤجل 
 

 السيولة التي ستتم مشاكلفي مالءتهم االئتمانية، باإلضافة إلى  جوهريةالذين ُيتوقع أن يواجهوا تغييرات  المتعاملين: تشمل 2المجموعة 
 معالجتها من خالل تأجيل الدفعات.

 
لتقارير المالية  للمعيار الدولي ل وفقاً من مرحلة إلى أخرى  ليدفع باالنتقالئتمان ، هناك تدهور كاف  في مخاطر االالمتعاملينبالنسبة لهؤالء 

أي من التزاماتهم عند   تسديدعلى  العجز المحتمل، وال سيما مؤشرات المتعاملينجدارة االئتمانية لهؤالء . تواصل المجموعة مراقبة ال9رقم 
 استحقاقها.

 
  على المجموعة نهجا استباقيا تتبع. وفي ضوء ذلك، بشكل أوضح على المشهد االقتصاد الفعليباالنعكاس  19يستمر تأثير جائحة كوفيد 

على القطاعات  19-كوفيد لجائحةفي مدى خطورة ومدى التأثير المحتمل وتواصل المجموعة النظر ، المتعاملينلجميع  أساس مستمر
المخاطر إلى جانب سجل   والقدرة على تحمل والتغيير  اإلستجابةمالية، سرعة ال والقدرة، والتدفق النقدي، المستقبليةاالقتصادية والتوقعات 

للمراجعة الدورية للتأكد من  والتجميعجميع قرارات االنتقال من مرحلة إلى أخرى  تخضع وبناًء على ذلك، السابق والتكيف المستمر.  األداء
 كما في تاريخ التقرير. والتجميعواالنتقال من مرحلة إلى أخرى  للمتعاملالمجموعة للمالءة االئتمانية  تقويمل أنها تعكس رؤية دقيقة

 
 اتالدفعسداد المستفيدين من تأجيل  متعاملينلل  2019ديسمبر  31منذ والخسائر اإلئتمانية المتوقعة  التعرض عند التعثر مراحل نقل

 
 التعرض عند التعثر  – 2020 ديسمبر 31 

 9رقم  وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية  
 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

     لألفراد: الخدمات المصرفية 
 17,671,974 105,989 558,594 17,007,391 2020 يناير 1 في

 - 81,080 280,606 (361,686) 1محول من المرحلة 
 - 7,451 (192,593) 185,142 2محول من المرحلة 
 - (34,451) 34,451 - 3محول من المرحلة 

      (3,775,684) (60,863) (173,314) (3,541,507) حركات أخرى 
     

      13,896,290 99,206 507,744 13,289,340 2020ديسمبر  31
     

     للشركات: الخدمات المصرفية 
 2,095,501 30,092 828,074 1,237,335 2020 يناير 1 في

 - 25,236 565,117 (590,353) 1محول من المرحلة 
 - - (109) 109 2محول من المرحلة 

      (235,501) (29,010) (670,486) 463,995 حركات أخرى 
     

      1,860,000 26,318 722,596 1,111,086 2020ديسمبر  31
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 42.2
 

 )تتمة(  المتوقعة االئتمان وخسارة 19 - كوفيد  42.2.8

 
   )تتمة( المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات المتعاملينتحليل   342.2.8.
 

 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  – 2020 ديسمبر 31 
 9رقم  وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية  

 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     لألفراد: الخدمات المصرفية 
 159,912 8,548 44,585 106,779 2020 يناير 1 في

 53,088 31,114 28,067 (6,093) 1محول من المرحلة 
 (11,105) 5,437 (18,456) 1,914 2محول من المرحلة 
 (11,413) (16,875) 5,462 - 3محول من المرحلة 

      (20,590) 16,639 2,190 (39,419) حركات أخرى 
     

      169,892 44,863 61,848 63,181 2020ديسمبر  31
     للشركات: الخدمات المصرفية 

 8,725 197 3,379 5,149 2020 يناير 1 في
 5,505 4,652 1,574 (721) 1محول من المرحلة 
 (47) - (55) 8 2محول من المرحلة 

      (694) 55 (1,357) 608 حركات أخرى 
     

      13,489 4,904 3,541 5,044 2020 ديسمبر 31
 

والخدمات المصرفية للشركات الخدمات المصرفية لألفراد  لمتعاملينحسب المنتجات المحملة التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات:

 اإلئتمانية المتوقعة الخسائر  – 2020 ديسمبر 31 
 9رقم  وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية  

 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     لألفراد: الخدمات المصرفية 
 159,912 8,548 44,585 106,779 2020 يناير 1 في

 (2,257) 906 (291) (2,872) مركبات  مرابحة 
 99 - 95 4 البطاقات اإلسالمية المغطاة )مرابحة( 

 8,753 34,795 14,623 (40,665) مرابحة أخرى 
      3,385 614 2,836 (65) إجارة 
     

      169,892 44,863 61,848 63,181 2020ديسمبر  31
     للشركات: الخدمات المصرفية 

 8,725 197 3,379 5,149 2020 يناير 1 في
      4,764 4,707 162 (105) الشركات 

     
      13,489 4,904 3,541 5,044 2020ديسمبر  31
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 التمويل وإدارة السـيولة مخاطر 42.3
 

نتيجة  أو استحقاقها عند التمويلية بمتطلباتها الوفاء على المجموعة مقدرة عدم في تكمن التي المخاطر هي السـيولة مخاطر إن 
حاالت الضغط تنتج مخاطر السيولة من تدني درجة التصنيف االئتماني أو حدوث اضطرابات في األسواق المالية مما قد يتسبب 

ودات مع أخذ السيولة  في نضوب مصادر التمويل. وللوقاية من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموج
التدفقات  تقويمفي االعتبار، واالحتفاظ برصيد جيد للنقد والبنود المماثلة للنقد واألوراق المالية القابلة للتداول. إن هذا يتضمن 

ما   النقدية المتوقعة وصيانة ومراقبة المخزون ووجود ضمانات عالية الجودة والتي يمكن استخدامها لتأمين تمويالت إضافية إذا
 احتاج األمر.

 
  المجموعة   تتمتع  كما.  النقدية  التدفقات  في  مشاكل  مواجهة  حال  في  بسهولة  تسييلها  يمكن  متنوعة  أصول  بمحفظة  المجموعة  تحتف  

  مع  إلزامية ودائع المصرف يمتلك ذلك،  إلى  باإلضافة . السيولة بالتزامات الوفاء من لتتمكن استخدامها يمكنه ائتمان بموافقات
 باالعتبار األخذ مع الضغط، سيناريوهات من متنوعة مجموعة خالل من وإدارته السيولة وضع تقويم يتم. المركزي  المصرف
 . خاصة وبالمجموعة عامة باألسواق المتعلقة مقبولة ولكنها الشديدة الضاغطة العوامل

 
أمواله الخاصة وودائع  من المصرفالجودة العالية لمحفظة االستثمارات تضمن السيولة للمصرف باإلضافة إلى سيولة  إن 

المتعاملين، حيث يساعد ذلك المصرف على المحافظة على تدفقات نقدية ثابتة. حتى تحت االحتماالت األسوأ، باستطاعة المصرف  
 ت المتعاملين وللوفاء بالتزاماته.الحصول على النقد الالزم للوفاء بمتطلبا

 
 وللعمالت  محددة  مدة  حسب  تتم  والتي  االستحقاقات،  بمقارنة  تكون   والتي  السيولة  مراقبة  لعملية  األساسية  الوسيلة  المصرف  يستخدم 

  يقوم  لذلك، باإلضافة. محددة زمنية فترة على النقدية للتدفقات السلبية التراكمات لمتابعة محددة إجراءات المصرف يتبع. المختلفة
 .حديثة طارئة تمويل بخطة واالحتفاظ السيولة مخاطر معدالت من متنوعة مجموعة بمراقبة المصرف

 
 نةيالخز  42.3.1

 
عن إدارة   الرئيسية ة أيضا المسؤول وهيوالهيكل المالي العام.  المصرفنة هي المسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات يالخز  إن 

 .مصرفخاطر السيولة للالتمويل وم
 

 "(ALCOجنة األصول وااللتزامات )"ل 42.3.2
 

الهدف النهائي  إن . المجموعة خالل "( على تخطيط وشراء وتوجيه تدفق األموال ALM)" وااللتزاماتاألصول  إدارةعملية  تركز 
  المقيسة مع مرور الوقت، في حين أخذ مخاطر األعمال    بثبات  ملكية  حقوق مستقرة كافية وبناء    عائداتمن هذه العملية هو توليد  

المحددة التي تصف الهدف، ودور ووظيفة   ALM سياسة  المصرفالرغبة اإلجمالية المصرف في المخاطرة. لدى  مع بالتماشي
حمل مسؤولية اتخاذ ت التي المصرفهيئة داخل ال، وهي وااللتزام األصل لجنةهذه العملية حول  تدور. وااللتزامات األصولجنة ل

من اإلدارة العليا المصرف   وااللتزامات  األصولجنة  لالمالي. تتألف    بالمركزالقرارات االستراتيجية المتعلقة بإدارة المخاطر المتعلقة  
 العادة مرة كل شهر. فيبما في ذلك الرئيس التنفيذي وتجتمع 
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة(  التمويل وإدارة السـيولة مخاطر 42.3
 

 السيولة مخاطر إدارة 42.3.3
 

 : اآلتي تتضمن المجموعة  خزينة قسم من منفصل فريق قبل من ومتابعتها المجموعة  قبل من السيولة مخاطر إدارة عملية  إن 
 

 هذا  إن. بها الوفاء سيتم المتطلبات أن من للتأكد المستقبلية النقدية التدفقات متابعات خالل من مدارة يومية، ويلمت عمليات •
 .للمتعاملين التمويالت منح عند أو للمصرف تستحق عندما التمويالت متابعة يتضمن

 .النقدية التدفقات في اضطرابات أية  من للحماية بسهولة تسييلها الممكن من  والتي السيولة عالية أصول بمحفظة االحتفاظ •
 .والقانونية  الداخلية المتطلبات حسب  المالي المركز بيان معايير إدارة •
 . الديون  استحقاقات ومجموعات تركزات إدارة •



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 2020 ديسمبر 31

- 109   - 

 
 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة(  التمويل وإدارة السـيولة مخاطر 42.3
 

 الموجودات والمطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية   تحليل 42.3.4
 

 .التعاقدي االستحقاق تاريخ لغاية المصرف ومطلوبات موجودات استحقاق قائمة  أدناه المبين الجدول  يلخص 
 

 
 أشهر  3 من  اقل

 أشهر   3 من
 سنة  إلى

   5سنة إلى   من
 سنوات

   5من   أكثر
  اإلجمالي سنوات

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف
 2020ديسمبر  31

     

      الموجودات 
 19,579,524 - - 700,039 18,879,485 المركزي  المصرف لدى وأرصدة نقد

 وودائع وكالة لدى مصارف اسالمية   أرصدة
 2,287,134 110,262 66,105 - 2,110,767 ومؤسسات مالية أخرى   

 132,864 - - 9,796 123,068 مالية  مؤسسات مع  ومضاربة مرابحة
 35,978,091 4,198,714 21,497,724 6,826,626 3,455,027 أخرى  إسالمية وتمويالت مرابحة
 47,431,270 23,694,607 17,137,682 4,433,923 2,165,058 اإلجارة   تمويالت
 10,350,377 3,450,725 5,764,769 874,103 260,780 بالتكلفة المطفأة  مقيسةفي صكوك  استثمارات

 3,458,194 888,230 778,083 1,791,881 - بالقيمة العادلة  مقيسةاستثمارات أخرى 
 1,301,662 1,301,662 - - - ومشاريع مشتركة في شركات زميلة  استثمارات
 2,118,583 16,557 203,062 129,751 1,769,213 أخرى  موجودات

      

 122,637,699 33,660,757 45,447,425 14,766,119 28,763,398 مالية  موجودات
      

 5,178,439     مالية   غير موجودات
      

 127,816,138     الموجودات  إجمالي
      

      المطلوبات 
 3,773,245 - - 665,000 3,108,245 مالية  لمؤسسات مستحقة مبالغ

 101,276,128 - 78,076 4,836,300 96,361,752 المودعين حسابات
 3,604,881 46,031 559,175 189,875 2,809,800 أخرى   مطلوبات

      

 108,654,254 46,031 637,251 5,691,175 102,279,797 المطلوبات  إجمالي
      
 2019 ديسمبر 31

     

      الموجودات 
 19,823,409 - - 501,404 19,322,005 المركزي  المصرف لدى وأرصدة نقد

 وودائع وكالة لدى مصارف اسالمية   أرصدة
 2,283,242 110,252 908,848 33,275 1,230,867 ومؤسسات مالية أخرى   

 1,080,027 - - 48,183 1,031,844 مالية  مؤسسات مع  ومضاربة مرابحة
 34,627,565 4,553,172 18,877,067 8,391,342 2,805,984 أخرى  إسالمية وتمويالت مرابحة
 46,480,441 24,304,826 16,875,464 3,923,724 1,376,427 اإلجارة   تمويالت
 10,658,620 1,960,150 7,632,641 663,020 402,809 بالتكلفة المطفأة  مقيسةفي صكوك  استثمارات

 2,281,665 580,637 546,397 1,135,232 19,399 بالقيمة العادلة  مقيسةاستثمارات أخرى 
 1,280,677 1,280,677 - - - في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  استثمارات
 1,910,676 17,005 183,625 3,617 1,706,429 أخرى  موجودات

      

 120,426,322 32,806,719 45,024,042 14,699,797 27,895,764 مالية  موجودات
      

 5,560,849     مالية   غير موجودات
      

 125,987,171     الموجودات  إجمالي
      

      المطلوبات 
 2,461,478 - - 36,725 2,424,753 مالية  لمؤسسات مستحقة مبالغ

 101,404,275 - 22,981 8,039,970 93,341,324 المودعين حسابات
 3,018,001 86,710 614,037 64,754 2,252,500 أخرى   مطلوبات

      

 106,883,754 86,710 637,018 8,141,449 98,018,577 المطلوبات  إجمالي
      



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 2020 ديسمبر 31

- 110   - 

 
 )تتمة( المخاطر إدارة 42

 
 )تتمة(  التمويل وإدارة السـيولة مخاطر 42.3

 
 )تتمة(  المتبقية التعاقدية االستحقاقات حسب المالية والمطلوبات الموجودات تحليل 42.3.4

 
 وااللتزامات السداد متضمناً  ديسمبر 31 تاريخ في للمجموعة االستحقاق تاريخ حسب المالية المطلوبات أدناه الجدول يلخص 

 .االستحقاق تاريخ حتى المستحقة واألرباح األساسي المبلغ  بسداد المتعلقة النقدية التدفقات فيها بما المخصومة غير التعاقدية
 

 أشهر 3 من أقل 
 إلىأشهر  3 من
 سنة

 5 إلى 1 من
 اإلجمالي سنوات 5 من أكثر سنوات

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 
      

      2020ديسمبر  31
       المطلوبات

 3,773,264 - - 665,000 3,108,264 مالية لمؤسسات مستحقة مبالغ
 101,301,685 - 79,899 4,854,458 96,367,328 المودعين حسابات
 3,604,881 46,031 559,175 189,875 2,809,800 أخرى  مطلوبات

      
 108,679,380 46,031 639,074 5,709,333 102,285,392 المطلوبات إجمالي

      
      
      2019 ديسمبر 31

       المطلوبات
 2,462,395 - - 37,265 2,425,130 مالية لمؤسسات مستحقة مبالغ

 101,519,072 - 23,610 8,113,442 93,382,020 المودعين حسابات
 3,018,001 86,710 614,037 64,754 2,252,500 أخرى  مطلوبات

      
 106,999,468 86,710 637,647 8,215,461 98,059,650 المطلوبات إجمالي

      
 .  مخصومةالاألدوات المالية في الجدول أعاله تمثل التدفقات النقدية اإلجمالية غير  إن 

 
  المصدرة   المالية  الضمانات  عقود  تدرج.  للمصرف  الطارئة  والمطلوبات  لاللتزامات  التعاقدية  االستحقاقات  انتهاء  التالي  الجدول  يعرض 

 . الضمان فيها يستدعى فترة أقرب  في للضمان   القصوى  بالقيمة
 

 أشهر 3 من أقل 
 أشهر 3 من
 إلى سنة 

 5 إلى 1 من
 سنوات

 5 من أكثر
 اإلجمالي سنوات

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 
      2020ديسمبر  31

 13,153,356 472 5,000,198 1,426,851 6,725,835 الطارئة المطلوبات
 177,192 - - 172,206 4,986 االلتزامات

      
 13,330,548 472 5,000,198 1,599,057 6,730,821 اإلجمالي

      
      

      2019ديسمبر  31
 12,381,537 4,776 3,688,409 1,552,431 7,135,921 الطارئة المطلوبات
 186,706 - - 186,706 - االلتزامات

      
 12,568,243 4,776 3,688,409 1,739,137 7,135,921 اإلجمالي

      
 .مدتها انتهاء قبل االلتزامات أو الطارئة المطلوبات جميع  سحب يتم أن المصرف يتوقع ال 
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( السوق  مخاطر 42.4
 

 السوق  مخاطر 42.4
 

  من  تحد السوق  مخاطر إدارة إن. األسهم وأسعار األجنبية العمالت صرف أسعار الربح، نسب تغيرات من السوق  مخاطر تنشأ 
 أو  العمالت صرف أسعار األرباح، نسب في متوقعة غير متغيرات عن  تنتج قد والتي القائمة االلتزامات على المحتملة الخسائر
 .لسلعوا األجنبية العمالت األسهم، فيها بما المالية األدوات لتنويع معرضة المجموعة  إن. األسهم أسعار

 
 تقويمالمجموعة مخاطر السوق أولوية كبيرة. تستخدم المجموعة نماذج مالئمة وفقًا لما هو متعارف عليه في السوق ل تولي 
 . السوق  مخاطر لضبط السوق  معلومات بانتظام وتتلقى مواقفها 

 
 : التالية  العوامل تتضمن السوق  مخاطر إدارة آلية  إن 

 
 أن االلتزامات الخطرة ال تتعدى حدود المخاطرة والتركز المحددة من قبل اإلدارة العليا؛ و  من للتأكد معينة حدود تطبيق •
 في الوقت المناسب.  التجارية  للمراكزمستقلة حسب سعر السوق ومطابقة أرصدة االلتزامات ومتابعة إيقاف الخسائر    اتتقويم •

 
تم وضع اإلجراءات وحدود للتداول للتأكد من أن المجموعة تطبق سياسة مخاطر السوق في معامالتها اليومية. يتم مراجعة  لقد 

 إدارة عملية  أن  من تأكدت ALCOهذه اإلجراءات بشكل منتظم للتأكد من أنها تتوافق مع سياسة المجموعة في إدارة المخاطر. 
 .المركزي  المصرف بمتطلبات بالتقيد المجموعة تقوم كما. قادرة دربكوا مجهزة دائماً  تبقى السوق  مخاطر

 
 الربح نسب مخاطر 42.4.1

 
.  المالية لألدوات العادلة القيم أو المستقبلية النقدية التدفقات على وتأثيرها الربح نسب في التغيير احتمال من الربح مخاطر تتكون  

  الغير   واألدوات  واألصول  بالموجودات  المتعلقة  النقدية  التدفقات  مطابقة  عدم  احتمال  من  الربح  نسب  لمخاطر  معرضة  المجموعة  إن
خالل وضع   من المخاطر هذه بإدارة المجموعة تقوم. معينة فترة في تسعيرها يعاد أو تستحق التي المالي المركز بيان في مدرجة
  إلى  باإلضافة  العوائد  على وتأثيرها الربح  معدل بمخاطر يتعلق فيما للمصرف الهيكلي للمركز الدورية والمراجعة المناسبة الحدود 
 . المصرف مساهمي لحقوق  االقتصادية القيمة

 
الجدول التالي يقدر مدى حساسية تغير محتمل في نسب األرباح على بيان الدخل الموحد للمجموعة. إن حساسية بيان الدخل   إن 

  موجودات   على   بناءً   ،واحدة  سنةنقص( في تغيرات نسبة الربح على صافي الربح خالل  هو نتيجة لتغير محتمل )سواء كان زيادة أو  
 ديسمبر. 31تحمل نسب ربح متغيرة ومدرجة بعمالت مختلفة كما في  غير متداولة مالية مطلوبات أو

 

 العملة
 النقاط في الزيادة

 األساسية 
2020 

الدخل  حساسية
على الموجودات 

 والمطلوبات المالية 
 درهم ألف

  في الزيادة
 األساسية النقا 
2019 

الدخل   حساسية
على الموجودات  

 والمطلوبات المالية  
 درهم  ألف

     
 32,654 25 21,068 25 درهم
 27,430 25 46,362 25 أمريكي دوالر
 892 25 (378) 25  يورو

 ( 1,979) 25 4,914 25 أخرى  عمالت
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( السوق  مخاطر 42.4
 

 العمالت مخاطر 42.4.2
 

مخاطر العمالت، مخاطر التغير في قيمة األداة المالية نظرًا للتغير في سعر صرف العمالت األجنبية. يوضح الجدول التالي    تمثل 
ديسمبر في موجوداته ومطلوباته المالية لغير المتاجرة والتدفقات  31العمالت التي كان للمجموعة تعرض جوهري لها كما في 

ل يقدر نتيجة التغير في سعر صرف العملة األجنبية مقابل الدرهم اإلماراتي، مع اإلبقاء على جميع النقدية المتوقعة. إن هذا التحلي
المعطيات األخرى ثابتة، على بيان الدخل الموحد )نتيجة التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية لغير المتاجرة 

جة التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل  ذات عمالت أجنبية( وبيان حقوق المساهمين )نتي
 (.ومشاريع مشتركةأدوات حقوق الملكية واستثمارات في شركات زميلة    –الشامل اآلخر ذات عمالت أجنبية في بيان الدخل الموحد  

 

 2020ديسمبر  31
  سعر في الزيادة% 

  بالنسبة العملة

  صافي على التأثير
 الربح 
 درهم  ألف

  حقوق  على التأثير
 المساهمين

 درهم  ألف
    

    العملة
    

 2,419 938,514 5 أمريكي دوالر
 4,806 (4,994) 5  يورو
 - (16,975) 5 استرليني جنيه

  38,724 33,940 5 أخرى  عمالت
   

    
    2019 ديسمبر 31
    

    العملة 
    

 52,425 424,673 5 أمريكي دوالر
 13,529 ( 10,828) 5  يورو
 - ( 45,154) 5 استرليني جنيه

 37,743 ( 16,567) 5 أخرى  عمالت



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 2020 ديسمبر 31

- 113   - 

 
 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( السوق  مخاطر 42.4
 

 )تتمة(  العمالت مخاطر 42.4.2
 

 :األجنبية العمالت إلى المجموعة تعرض يبين أدناه  الجدول 
 

 إجمالي أخرى  استرليني جنيه يورو  أمريكي دوالر إماراتي درهم 
 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 
       

       2020ديسمبر  31
       المالية  الموجودات

 19,579,524 728,976 -  1,102 600,248 18,249,198 المركزية المصارف لدى وأرصدة نقد
 لدى مصارف اسالمية  وكالة وودائع األرصدة

 2,287,134 323,904 35,046 6,634 1,908,192 13,358 ومؤسسات مالية أخرى   
 132,864 87,913 -  44,951 -  -  مالية مؤسسات مع ومضاربة مرابحة
 35,978,091 160,016 1,310,463 96,943 7,083,764 27,326,905 أخرى  إسالمية وتمويالت مرابحة
 47,431,270 151,849 385,187 1,291 7,196,021 39,696,922 إجارة تمويالت
 مقيسةفي صكوك  استثمارات

 10,350,377 -  -  -  10,350,377 -  بالتكلفة المطفأة  
 3,458,194 6,175 -  135,761 3,255,821 60,437 بالقيمة العادلة مقيسةاستثمارات 
 1,301,662 772,156 -  95,816 -  433,690 ومشاريع مشتركةفي شركات زميلة  استثمارات
 2,099,145 34,408 (1,541,983) 313,940 1,858,778 1,434,002 أخرى  موجودات

       
 87,214,512 32,253,201 696,438 188,713 2,265,397 122,618,261 
       
       

       المالية   المطلوبات
 3,773,245 138,174 134,107 24,447 576,775 2,899,742 مالية لمؤسسات مستحقة مبالغ

 101,276,128 544,907 315,916 666,191 12,469,964 87,279,150 المودعين حسابات
 3,604,881 129,038 78,191 9,554 387,803 3,000,295 أخرى  مطلوبات

       
 93,179,187 13,434,542 700,192 528,214 812,119 108,654,254 
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( السوق  مخاطر 42.4
 

 )تتمة(  العمالت مخاطر 42.4.2
 

 إجمالي أخرى  استرليني جنيه يورو  أمريكي دوالر إماراتي درهم 
 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 
       
       2019ديسمبر  31

       المالية  الموجودات
 19,823,409 996,658 776 365 1,750,410 17,075,200 المركزية المصارف لدى وأرصدة نقد

 لدى مصارف اسالمية  وكالة وودائع األرصدة
 2,283,242 441,657 133,752 46,916 1,630,722 30,195 ومؤسسات مالية أخرى   

 1,080,027 422,238 - 452,061 205,728 - مالية مؤسسات مع ومضاربة مرابحة
 34,627,565 (224,660) 622,251 103,117 5,728,117 28,398,740 أخرى  إسالمية وتمويالت مرابحة
 46,480,441 342,726 381,787 1,341 6,150,395 39,604,192 إجارة تمويالت
 مقيسةفي صكوك  استثمارات

 10,658,620 - - - 10,658,620 - بالتكلفة المطفأة  
 2,281,665 3,446 9,368 183,707 2,024,836 60,308 بالقيمة العادلة مقيسةاستثمارات 
 1,280,677 753,479 - 86,245 - 440,953 في شركات زميلة ومشاريع مشتركة استثمارات
 1,910,676 121,543 (352,956) 16,173 (1,193,900) 3,319,816 أخرى  موجودات

       
 88,929,404 26,954,928 889,925 794,978 2,857,087 120,426,322 
       
       

       المالية   المطلوبات
 2,461,478 20,981 937,187 6,722 730,483 766,105 مالية لمؤسسات مستحقة مبالغ

 101,404,275 2,257,515 721,062 825,036 16,491,289 81,109,373 المودعين حسابات
 3,018,001 155,078 39,992 4,149 191,205 2,627,577 أخرى  مطلوبات

       
 84,503,055 17,412,977 835,907 1,698,241 2,433,574 106,883,754 
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( السوق  مخاطر 42.4
 

  أسعار األسهم مخاطر 42.4.3
مخاطر أسعار األسهم تمثل مخاطر انخفاض القيم العادلة لالستثمار في األسهم كنتيجة للتغييرات في مستويات مؤشرات  إن 

  المدرجة. المجموعة ستثماراتااألسهم وقيمة األسهم. تنشأ مخاطر التعرض لمخاطر األسعار من محفظة 
.  الموحد   اآلخرأي تغييرات ممكنة على حساب الدخل الشامل    الجدول التالي حساسية بيان الدخل للمصرف في حالة حدوث  يوضح 

  عن  عبارة هي والتي األسهم ألسعار  العادلة القيم في التغير)نتيجة  المساهمين حقوق  على التأثير مدى التالي  الجدول يعرض
 اإلبقاء مع األسهم، مؤشرات في محتمل تغير من( ديسمبر  31 في  كما اآلخر الشامل الدخل خالل من  العادلة بالقيمة استثمارات

   .ثابتة األخرى  المعطيات جميع على
 الزيادة نسبة

 % السوقية بالمؤشرات
الربح او على  التأثير

 2020 الخسارة
 الزيادة نسبة

 % السوقية بالمؤشرات
الربح او على  التأثير
 2019 الخسارة

 درهم ألف 2019 درهم ألف 2020 
 من العادلة بالقيمة استثمارات

 الخسارة أو الربحخالل   
    

 - 10 598 10 أخرى  أسواق
  

 الزيادة نسبة
 % السوقية بالمؤشرات

على حقوق  التأثير
 2020الملكية 

 الزيادة نسبة
 % السوقية بالمؤشرات

على حقوق  التأثير
 2019الملكية 

 درهم ألف 2019 درهم ألف 2020 
 من العادلة بالقيمة استثمارات

 خالل الدخل الشامل اآلخر  
    

 3,001 10 2,554 10 سوق أبوظبي لألوراق المالية
 29 10 15 10 الماليسوق دبي 

 
  التشغيلية المخاطر 42.4.4
 عدم   من  تنشأ  التي  األخرى   األضرار  أو  بالسمعة  المتعلقة  األضرار  أو  المالية  لألضرار  التعرض  مخاطر  هي  التشغيلية  المخاطر  إن 

  . الخارجية واألحداث واألنظمة البشرية واألخطاء  الداخلية األنظمة فشل أو مالئمة
  هو   الدليل  من  الهدف  إن.  3المصرف بتطوير دليل مفصل للمخاطر التشغيلية والعمل على تفعيله، وذلك وفقًا لتوجيهات بازل    قام 

 التشغيلية   المخاطر  إدارة  عناصر  إدارة  في  دور  لهم  والذين  المجموعة  داخل  واللجان  والوحدات/    األشخاص  ومسؤوليات  مهام  توضيح
 إن .  ومتابعتها  ومراقبتها  المجموعة  ضمن  التشغيلية  المخاطر  تحديد  ضمان   إلى   التشغيلية  المخاطر  إدارة  إطار   يهدف  كما.  المتنوعة
 ومؤشرات الخسارة، بيانات وإدارة ،"والرقابة للمخاطر  الذاتي  تقويم"ال المخاطر، مراجعات تتضمن اإلطار في الرئيسية األقسام
 كذلك اإلطار ويدمج يشمل. المتبعة واإلجراءات بالقضايا الخاصة التقارير وإعداد وإدارة الضوابط، واختبار الرئيسية، المخاطر
    .الجودة وضمان االحتيال مخاطر من الوقاية  عناصر بالكامل

  ضمن   تعمل  وهي   .بهم  المعنية  الوظيفية  المجاالت  ضمن  التشغيل  مخاطر  إدارة  عن   مسؤولة   المصرف  في األعمال    دعم  وحدات  إن 
أن يتم تحديد المخاطر ورصدها واإلبالغ عنها وإدارتها بشكل استباقي ضمن   وتضمن للمصرف التشغيلية المخاطر إدارة إطار

اعتماد نظام شامل للرقابة الداخلية، يتكون من طبقات متعددة نطاق عملهم. يتم كذلك إدارة المخاطر التشغيلية اليومية من خالل 
التوثيق، وكذلك الحفاظ على إجراءات احتياطية  وعمليات والمراكز المعامالت لمراقبة من أنظمة وإجراءات الدفاع المتخصصة 

  .ها واختبارها بانتظامتقويميتم  والتي للطوارئ رئيسية وخطة عمل 
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة( السوق  مخاطر 42.4
 

 مخاطر االمتثال مراجعة  42.4.5
 

  من  والتي األمريكي بالدوالر بالدفعات المتعلقة المالية المعامالت ببعض علم على  اإلسالمي أبوظبي مصرف  أصبح 2014 في 
  المصرف   قام   المحتملة،  االنتهاكات  هذه  على   التعرف  بعد.  الوقت  ذلك   في   السارية   األمريكية  العقوبات  قوانين  انتهكت  أنها  المحتمل
 األمريكية العقوبات لقوانين  امتثاله  مدى ومراجعة المعامالت هذه مراجعة في  لمساعدته  خارجيين قانونيين استشاريين بتعيين

التي توصل إليها إلى الجهات  عملية المراجعة هذه، قدم مصرف أبوظبي اإلسالمي النتائج بعد. عام  بشكل   امتثاله وإجراءات
 المراجعة  عملية  ساعدت  كما.  2017التنظيمية المعنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية في أوائل عام  

 بها،  المعمول  العقوبات  لقوانين  االمتثال  لضمان   اتخاذها  يتوجب  التي   اإلضافية  الخطوات  تحديد  في  اإلسالمي  أبوظبي  مصرف  هذه
 المعنية  التنظيمية  الجهات  من  جواباً   المصرف  يتلقى  لم  ،2020  ديسمبر  31في    كما.  لذلك  وفقاً   عملياته  بتعزيز  المصرف  قام  حيث
 .مجهولة تزال ال لمراجعتهم المرجحة النتيجة فإن  وبالتالي، المصرف، نتائج على  الحصول بعد

 
 المال  رأس إدارة 42.5

 
مصرف اإلمارات  أصدر  .لة متطلبات رأس المال للمجموعة ككبتحديد ومراقب المركزي  المتحدة العربية اإلمارات مصرفيقوم  

قدمت  حيث، 2017فبراير  1من  اً والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبار  ،الخاصة برأس المال 3بازل  لوائحالعربية المتحدة المركزي 
والشق األول  "( CET1)"متطلبات الحد األدنى من رأس المال على ثالثة مستويات، وهي الشق األول من حقوق الملكية العادية 

 . وإجمالي رأس المال"(  AT1)" اإلضافي
 

التقلبات الدورية لرأس المال  ومصد (CCB)حماية رأس المال  مصد) طرحها تم التي اإلضافية المال مصدات رأس تجاوزت لقد 
(CCyB)  –  7  تمثل  التي  العادية  الملكية  حقوق   من  األول  الشق  لمتطلبات  األدنى   الحد  (مصد  لكل  %2,5يصل إلى    بحد أقصى% . 

 
من قاعدة   (%2,5 :2019) %2,5 نسبة عندمصدر حماية رأس المال  علىالمحافظة  يتوجب ،وما بعدها 2020 لسنة بالنسبة 

 . : ال شيء(2019) 2020 لسنة به االحتفاظ يلزم وال  بعد فعاالً  المال  لرأس الدورية التقلبات مصد يكن لم  .رأس المال
 

ويشمل   % 13  هو   2020سبتمبر    30، فإن الحد األدنى لمتطلبات رأس المال كما في  3المركزي بشأن بازل    وفقا ألحكام المصرف  
  مصد حماية ، يسمح للبنوك باالستفادة من  19 -أزمة فيروس كورونابسبب مع ذلك، , %2,5 بنسبة المال مصد حماية رأس  على 

  باإلضافة إلى ذلك، . 2021ديسمبر  31حتى  2020مارس  15من اعتبارًا دون أي عواقب رقابية  % 60رأس المال بحد أقصى 
الترتيب  -بشأن األحكام المحاسبية ومتطلبات رأس المال المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة توجيهات أصدر 

للخسائر اإلئتمانية للبنوك بإضافة زيادات مرة أخرى في مخصصات  هذه التحوطاتسمح ت. 2020أبريل  22االنتقالي بتاريخ 
  والمرحلي  النظاميمال إلى رأس ال 2019ديسمبر  31من  9 رقم  لتقارير المالية لالمعيار الدولي وفق ، 2و  1المرحلة المتوقعة، 
 . سنوات 5على مدى  
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة(  المال  رأس إدارة 42.5
 

 :موضح أدناه المال برأس الخاصة 3 بازل للوائح  اً إن الحد األدنى لمعدل كفاية رأس المال وفق 
 

 
  من األدنى الحد

 المال رأس متطلبات
األدنى من   الحد

 متطلبات رأس المال 
 2020 2019 
   

   :المال  رأس نسب
 % 13,00 %11,50 الموحدة   للمجموعة اإلجمالي. أ
 % 11,00 %9,50 الموحدة  للمجموعة األول الشق نسبة. ب
 % 9,50 %8,00 . الشق األول من حقوق الملكية العادية ج

 
 :للمجموعة إلى ثالثة مستوياتيتم تحليل رأس المال التنظيمي  

 

  الشق و األول اإلضافي  الشقو  الشق األول من حقوق الملكية العادية  ، هيإلى ثالث فئات رئيسية المصرفتنقسم قاعدة رأسمال  
 .على خصائصها بناءً ، الثاني

 

،  يشتمل على رأس المال حيث، رأس المالاألعلى لجودة  الشكلالشق األول من حقوق الملكية العادية هو  مالرأس  إن •
  والحقوق  األرباح المحتجزةو  احتياطي القيمة العادلة و  األخرى  واالحتياطيات والنظاميةاالحتياطيات القانونية و   اإلصدار وعالوة 

يتم إدراجها   التي والموجودات غير الملموسة والتعديالت التنظيمية األخرى المتعلقة بالبنودلشهرة ا خصمغير المسيطرة بعد 
 اإلمارات مصرف حقوق الملكية ولكن يتم التعامل معها بشكل مختلف ألغراض كفاية رأس المال بموجب إرشادات ضمن
 ؛المركزي  المتحدة العربية

 و  ؛عادي الغير  ؤهلةالم  الرأسمالية األدواتمن   اإلضافي األول الشقمال رأس  يتكون  •
 .عنه  المفصححتياطي غير الثانوية المؤهلة واال األدواتمن  الثاني الشق ماليتكون رأس   •

 
  تبقي  وأن المال لرأس الخارجية المتطلبات تستوفي المجموعة أن  من التأكد هو المجموعة مال رأس إلدارة األساسي الهدفإن  

 االستثمارية القيمة وزيادة التمويلي نشاطها لدعم جيدة مالية الرأس معدالتها وتبقي جيداً  لديها االئتمان تصنيف المجموعة
 .للمساهمين

 
المجموعة بنيتها الرأسمالية وتعدلها حسب األوضاع االقتصادية والمخاطر في نشاطاتها. إلبقاء أو تعديل البنية الرأسمالية،  تدير 

يمة األرباح الموزعة على حاملي األسهم أو إعادة جزء من رأس المال للمساهمين أو إصدار أدوات يمكن للمجموعة أن تعدل ق
رأسمالية. لم يكن هناك تغير في األهداف والسياسات واإلجراءات مقارنة بالعام السابق بالنسبة المجموعة ولنشاطاتها النظامية 

 المستقلة.  
 

  المصرف   فإن  التشغيلية  للمخاطر  بالنسبة.  والسوق   االئتمان  لمخاطر  المعياري   المنحى  تطبيق  تعليمات  المركزي   المصرف   أصدر  لقد 
  منحى  استخدام  المصرف اختار ولقد المعياري  المنحى أو الرئيسية المؤشرات منحى استخدام إما  الخيار البنوك أعطى قد المركزي 
 .الرئيسية المؤشرات

 
في التقرير السنوي  3لبازل  الثالث الشق إفصاحاتإلى ذلك، ووفقًا إلشعار المصرف المركزي فإنه سيتم اإلفصاح عن  إضافة 

 . 2020المصرف لسنة   ن الصادر ع
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 )تتمة( المخاطر إدارة 42
 

 )تتمة(  المال  رأس إدارة 42.5
 

  2020ديسمبر    31والمعدالت للمجموعة للسنتين المنتهيتين في    3وفق بازل    النظامي  المال  رأس  مكونات  يلخص  أدناه  الجدول   إن 
  المال   رأس  لقوانين  الخارجية  المتطلبات  كل  والمجموعة   المجموعة  ضمن  الفردية  الشركات  استوفت  السنتين،  هاتين  خالل.  2019و

 : والتي تخضع إلى
 3بازل  

 
 ديسمبر 31

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـم ألف درهـم 

      قاعدة رأس المال
 12,335,079 13,493,925 الملكية الشق األول لحقوق 
    4,754,375 4,754,375 لرأس المال الشق األول اإلضافي

   
 17,089,454 18,248,300 الشق األول لرأس المال
 1,111,008 1,080,323 الشق الثاني لرأس المال

   
   

       18,200,462 19,328,623 قاعدة رأس المال إجمالي
   الموجودات المرجحة للمخاطر 

 88,880,675 86,425,825 مخاطر االئتمان   
 2,403,440 2,546,050 مخاطر السوق   
       10,307,571 10,659,881 مخاطر تشغيلية  

    101,591,686 99,631,756 إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر
   المال  رأس نسب
       %12,14 %13,54 حقوق الملكية  ل الشق األول نسبة 
       %16,82 %18,32 لحقوق الملكية إجمالي رأس مال الشق األول نسبة 
    %17,92 %19,40 رأس المال   إجمالينسبة 

 
 المالية لألدوات العادلة القيمة 43
 

 العادلة  بالقيمة - المدرجة االستثمارات 
االستثمارات المدرجة على استثمارات في أسهم وصكوك تقاس بالقيمة العادلة. أدرجت القيم العادلة لهذه االستثمارات بناًء  تشتمل 

  إدراج  تم لقد اآلخر، الشامل الدخل  خالل  من العادلة بالقيمة لالستثمارات بالنسبة. التقرير تاريخعلى األسعار السوقية كما في 
  من   الموحد،   المساهمين  حقوق   بيان  في   العادلة   القيم   في   المتراكمة  التغيرات  من   كجزء  سابقاً   المدرجة  العادلة   القيم  تغير  على   التأثير
 .الموحد  الشامل الدخل بيان خالل

 
 بالقيمة العادلة  –مدرجة ال غيراالستثمارات  
قياسها بالقيمة العادلة. تحدد القيم   تماستثمارات خاصة و على استثمارات في صناديق غير مدرجة   ةموحدال المالية اتبيانالتشتمل  

العادلة بالرجوع إلى نماذج التسعير المقبولة عمومًا بناًء على تحليل التدفقات النقدية المخصومة وعلى أساس رسملة اإليرادات 
دعومة بأسعار ومعدالت السوق. لقد تم إدراج التأثير على تغير القيمة  غير م افتراضاتعلى  تقويمالمستدامة. تحتوي نماذج ال

  الدخل  بيان خالل من ،العادلة المدرجة سابقًا كجزء من التغيرات المتراكمة في القيم العادلة في بيان حقوق المساهمين الموحد
 . الموحد الشامل



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 2020 ديسمبر 31

- 119   - 

 
 )تتمة(  المالية لألدوات العادلة القيمة 43

 
 )تتمة( بالقيمة العادلة –مدرجة ال غيراالستثمارات  
يانات في رأي اإلدارة، إن القيم الدفترية المقدرة والقيم العادلة لتلك الموجودات والمطلوبات المالية الغير مدرجة بالقيمة العادلة في الب 

ومشاريع ات المدرجة بالتكلفة المطفأة واالستثمار في شركات زميلة بينها اختالف جوهري )باستثناء االستثمار  ليسالمالية الموحدة 
((، ألن تلك الموجودات والمطلوبات المالية إما قصيرة األجل بطبيعتها، أو في حالة الودائع وأصول التمويل  21)إيضاح مشتركة 
 درجة بالتكلفة المطفأة.بشكل مستمر. فيما يلي تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات الم هاتقويميعاد 

 
 العادلة  القيمة الدفترية  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  القيمة 
 2020 2020 2019 2019 
 درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف 
     

     المطفأة   بالتكلفة – لالستثمارات العادلة القيم
  – المطفأة  بالتكلفة مدرجة استثمارات

 10,998,617 10,658,620 10,679,678 10,350,377 (19صكوك )إيضاح   
     

 
 الموحد المالي المركز بيان في المدرجة العادلة القيمة قياس 

 
 :تقويمال طريقة حسب المالية، لألدوات  العادلة القيمة عن  واإلفصاح للتحديد  التالي الهيكل  المجموعة تستخدم 

 
 األسعار المدرجة )غير المعدلة في أسواق ذات حركة نشطة لموجودات ومطلوبات مطابقة(. :األول المستوى  
 على  جوهري   تأثير  ولها  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  سواء  التداول،  أسواق  في  معلنة  أسس  على  مبنية  تقويم  طرق الثاني:    المستوى  

 . المسجلة العادلة القيم
  غير مبنية على أسس معلنة في أسواق التداول ولها تأثير جوهري على القيم العادلة المسجلة.  تقويمطرق  :الثالث المستوى  
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 )تتمة(  المالية لألدوات العادلة القيمة 43
 

 )تتمة(  الموحد المالي المركز بيان في المدرجة العادلة القيمة قياس 
  المستوى   من  مجموعات  إلى  مصنفة  العادلة،  بالقيمة  المبدئي  اإلدراج  بعد  قياسها  تم   التي  المالية  لألدوات  تحليل   التالي  الجدول  يقدم 

 .للمالحظة قابلة  العادلة القيمة فيه تكون   الذي الحد إلى الثالث  إلى األول
 

 اإلجمالي  المستوى الثالث   المستوى الثاني  المستوى األول   
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

       2020 ديسمبر 31
     

     بالقيمة العادلة:  مقيسةومطلوبات  موجودات
     مالية  موجودات
     الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة استثمارات

 5,983 -  -  5,983 مدرجة استثمارات  
 1,646,428 -  -  1,646,428 صكوك  
     
     
 1,652,411  --  1,652,411 
     
     

     اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة استثمارات
     مدرجة استثمارات

 25,693 -  -  25,693 أسهم   
 1,638,636 -  -  1,638,636 صكوك  
     
     
 1,664,329  -  - 1,664,329 
     

     مدرجة غير استثمارات
 72,437 72,437 -  -  صكوك  
 34,365 34,365 -  -  صناديق   
 50,426 50,426 -  -  أسهم خاصة  
     
     
  -  - 157,228 157,228 
     
     
 1,664,329  - 157,228 1,821,557 
     
     
 3,316,740  - 157,228 3,473,968 
     
     

 2,796 -  2,796 -  (37)إيضاح  البدائل الشرعية لمشتقات المبادالت المالية
     

     الموجودات التي تم اإلفصاح عن قيم عادلة لها: 
 1,517,814 1,517,814 -  -  (22)إيضاح  عقارية استثمارات

     
     

 10,679,678 -  -  10,679,678 صكوك -استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
     
     

 134,080 -  134,080 -  لتسوية المطالبات  موجودات مستحوذة
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 )تتمة(  المالية لألدوات العادلة القيمة 43

 
 )تتمة(  الموحد المالي المركز بيان في المدرجة العادلة القيمة قياس 

 
 اإلجمالي  المستوى الثالث   المستوى الثاني  المستوى األول   
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
      2019 ديسمبر 31
     

     بالقيمة العادلة:  مقيسةومطلوبات  موجودات
     مالية موجودات
     الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة استثمارات

 987,330 - - 987,330 صكوك  
     
     

     اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة استثمارات
     مدرجة استثمارات

 30,293 - - 30,293 أسهم   
 1,101,745 - - 1,101,745 صكوك  
     
     
 1,132,038 - - 1,132,038 
     

     مدرجة غير استثمارات
 76,535 76,535 - - صكوك  
 37,244 37,244 - - صناديق   
 57,938 57,938 - - أسهم خاصة  
     
     
 - - 171,717 171,717 
     
     
 1,132,038 - 171,717 1,303,755 
     
     

 2,336 - 2,336 - (37)إيضاح  البدائل الشرعية لمشتقات المبادالت المالية
     

     المالية المطلوبات
 1,799 - 1,799 - (37)إيضاح  البدائل الشرعية لمشتقات المبادالت المالية

     
     الموجودات التي تم اإلفصاح عن قيم عادلة لها:

 1,415,236 1,415,236 - - (22)إيضاح  عقارية استثمارات
     
     

 10,998,617 - - 10,998,617 صكوك -استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
     
     

 198,410 - 198,410 - لتسوية المطالبات  موجودات مستحوذة
     

 
 . السنة خالل 3و 2و 1 المستوى  بين تحويالت هناك تكن لم 

 
 اإلدارة  وترى  االستثمار، مدراء من مدخالت باستخدام هاتقويم يتم الثالث  المستوى  ضمن  المصنفة االستثمارات من كبيراً  جزءاً  إن 

 .المستخدمة تقويمال لطرق  المدخالت حساسية  عن اإلفصاح يتم أن  العملي من ليس أنه
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 )تتمة(  المالية لألدوات العادلة القيمة 43

 
 )تتمة(  الموحد المالي المركز بيان في المدرجة العادلة القيمة قياس 

 
 . العادلة بالقيمة تسجيلها يتم الذي الثالث للمستوى   المالية األصول من واالختتام االفتتاح مبلغ من التسويةالجدول التالي  يبين 

 
 2020 2019 
 درهم  ألف درهم ألف 
   
 89,731 171,717 يناير 1 في

 11,544 (2,990) المشتريات صافي
 70,442 (11,499) في حقوق المساهمين المدرج  الربح /)الخسارة(

   
 171,717 157,228 ديسمبر 31 في
   

 
 االجتماعية  المساهمات 44
 

ألف درهم   20,000المساهمات االجتماعية )بما في ذلك التبرعات واألعمال الخيرية( التي تم دفعها خالل السنة بقيمة  كانت 
 .2020 مارس 29والتي تم اعتمادها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في 

 
ألف درهم بعد اعتمادها    31,000رعات واألعمال الخيرية( بقيمة  تم تقديم المساهمات االجتماعية )بما في ذلك التب  ،2019  خالل 

 . 2019 مارس 13من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في 
 

ألف درهم من قبل   20,000 بقيمة 2020ديسمبر  31تم اقتراح توزيعات أرباح لألعمال الخيرية المتعلقة بالسنة المنتهية في  
 مجلس اإلدارة للموافقة عليها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية القادمة. 

 
 




