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 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد  
  2 ، نيشن تاور 19الطابق  

 7613ص.ب: كورنيش أبوظبي، 
 اإلمارات العربية المتحدةأبوظبي، 

 www.kpmg.com/ae+، 971( 2) 401 4800هاتف: 

 

2 
اإلمارات العربية المتحدة وعضو في منظمة كي بي إم جي العالمية للشركات األعضاءكي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة   

.المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد، شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. جميع الحقوق محفوظة  
 ية المتحدة.كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة وُمرخصة بموجب قوانين دولة اإلمارات العرب

 
 

 
 

 تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 

 بنك أبوظبي األول ش.م.ع يسادة مساهمالإلى 
 
 حول تدقيق البيانات المالية الموحدة   تقرير ال
 

 الرأي 
 

"( وشركاته التابعة  بنك)"ال بنك أبوظبي األول ش.م.علقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة ل
، والبيانات  2020ديسمبر   31بيان المركز المالي الموحد كما في   تتألف من)"المجموعة"(، التي 

والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة  الشامل الدخلو لألرباح أو الخسائرالموحدة 
السياسات المحاسبية الهامة ومعلومات  ، باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن المنتهية في ذلك التاريخ

 إيضاحية أخرى. 
 

في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تُعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن 
، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها  2020ديسمبر  31المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 

 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.النقدية الموحدة 
 

 أساس إبداء الرأي
 

لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير  
من هذا التقرير. إننا نتمتع  حدة""مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموفي فقرة 

)التي تتضمن معايير   باستقاللية عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين
الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين باإلضافة إلى   االستقاللية الدولية(

ربية  متطلبات أخالقيات المهنة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في دولة اإلمارات الع
المتحدة، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني 

للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. هذا ونعتقد أن أدلة 
 نا.  التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأي
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العالمية للشركات األعضاءكي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعضو في منظمة كي بي إم جي   

.المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد، شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. جميع الحقوق محفوظة  
 .كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة وُمرخصة بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 أمور التدقيق الرئيسية
 

ً ألحكامنا المهنية،  كثر أهمية في  األتتمثل أمور التدقيق الرئيسية في تلك األمور التي نراها، وفقا
تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا وأثناء تكوين 

 البيانات المالية الموحدة بشكل مجمل، وال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور. رأينا حول 
 

 كيف تم تناول أمور التدقيق الرئيسية في سياق تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية وصف

 حول البيانات المالية الموحدة. 31و 8راجع اإليضاحات  - والسلف القروض قيمة انخفاض
 

قامت المجموعة باالعتراف بمخصصات 

 ةالموحد ةالمالي هابياناتخسائر االئتمان في 

باستخدام نموذج خسائر االئتمان المتوقعة. 

تمارس المجموعة أحكاماً هامة وتضع عدداً 

من االفتراضات عند وضع نماذج خسائر  

 تتضمن االئتمان المتوقعة الخاصة بها، والتي

 ،احتمالية التعثر والخسائر المحتملة عند التعثر

وقيمة    ،والمعدلة وفقاً للمعلومات االستشرافية

المرتبطة بالموجودات د التعثر التعرض عن

  المالية ذات الصلة.

 

قد تقوم المجموعة أيضاً بقيد تعديالت نوعية 

باستخدام أحكام ائتمانية حيث ال تتضمن 

المدخالت واالفتراضات و/ أو تقنيات وضع 

 النماذج كافة عوامل المخاطر ذات الصلة.

 

عالوة على ذلك، فقد أثرت جائحة فيروس 

مادي على تحديد خسائر بشكل  19كوفيد 

المزيد اإلدارة. هناك االئتمان المتوقعة من قبل 

بشأن االفتراضات الخاصة من عدم اليقين 

بالتوقعات االقتصادية المتعلقة باستجابة 

 الحوافزوالحكومة )مثل برامج تأجيل السداد 

  ( مما يزيد من مستوى األحكامالحكومية

الالزمة الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة 

 ومخاطر التدقيق ذات الصلة.

 

الجوهرية التدقيقية نظراً لألحكام والجهود 

والمتزايدة عند تقييم أدلة التدقيق المتعلقة 

 النوعية والكمية بتحديد واحتساب التعديالت

على خسائر االئتمان المتوقعة نتيجة لتأثير  

االقتصادية  الظروف الحالية والظروف

  يالمستقبلية المتوقعة، فإنها تعتبر أمر تدقيق 

 . رئيسي

 
 

التي قمنا بها في هذا   تتضمن إجراءات التدقيق
 : ، من ضمن أمور أخرىما يلي الشأن

 

  المحاسبية السياسات مالئمة  مدىتقييم  •
ً  المتبعة   من 9 رقم   المعيار لمتطلبات وفقا

 المالية التقارير إلعداد  الدولية المعايير
 . القطاع وممارسات لألعمال فهمنا  ومدى

 

لفهم مدى مالئمة التقدير    بإجراءات  القيام •
المحاسبي الخاص بخسائر االئتمان  

المتوقعة بما في ذلك على سبيل المثال ال  
  حولمات والحصر، الحصول على معل

  بالتقدير ذات الصلةالبيئة الرقابية للمنشأة 
 وضع خاللها من يتم  التي اإلجراءات  وفهم

  واالفتراضات المنهجيات وفهم التقدير
والبيانات المستخدمة في وضع التقدير 

المحاسبي وتقييم أي أحداث الحقة قد تؤثر  
 على التقدير.

الخاصة بخسائر   لإلجراءات فهمنا تحديث •
االئتمان المتوقعة بما في ذلك إعادة تقييم  

  الرقابية النظم تشغيل وفاعلية نفيذ تصميم وت
 . الصلة ذات المختارة

قمنا باالستعانة بمتخصصين في نمذجة  •
المخاطر المالية لمراجعة مدى معقولية 

ومالءمة المنهجية واالفتراضات  
المستخدمة في مختلف عناصر نماذج  

  المتعلقة والحوكمة خسائر االئتمان المتوقعة
بتطبيق األحكام االئتمانية المرتكزة على 

.  المتوقعة االئتمان  خسائرالخبرة لتحديد 
ويشمل ذلك عادة وضع افتراضات/أحكام  

رئيسية تتعلق بالزيادة الجوهرية في  
مخاطر االئتمان، وتعريف التعثر،  

 واحتمالية التعثر، ومعدالت االسترداد، 
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 أمور التدقيق الرئيسية )تابع( 
 

 
 

 

واستخدام متغيرات االقتصاد الكلية والنتائج 
من أن للتحقق  الموزونة بدرجة االحتمالية

المبالغ المسجلة لخسائر االئتمان المتوقعة  
ذات الصلة  ية جودة االئتمانالتعكس 

واتجاهات االقتصاد الكلي بما في ذلك تأثير  
 .19فيروس كوفيد 

اختبار مدى دقة واكتمال البيانات المستخدمة  •
 احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. في

قمنا باالستعانة بمتخصصينا في مجال تقنية   •
المعلومات للمساعدة في اختبار تقنية المعلومات 

العامة ذات الصلة وتطبيقات النظم الرقابية 
على النظم األساسية المستخدمة في تقدير 

 خسائر االئتمان المتوقعة؛

اصة إعادة احتساب المجاالت الرئيسية الخ •
بمحددات الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 

لدى المجموعة واختيار عينات من القروض 
والسلف لتحديد ما إذا كان قد تم تحديد الزيادة  
الجوهرية في مخاطر االئتمان بشكل مناسب؛ 

بما في ذلك تقييم األحكام اإلضافية التي تم  
وضعها للمقترضين الذين تم منحهم إرجاء في 

 .السداد

تقييم مدى معقولية واختبار عينة من تعديالت   •
النماذج الالحقة وأحكام اإلدارة، خاصة في 

 19ضوء التغيرات الناتجة عن جائحة كوفيد 
ً  ،الحالية  .حيثما يكون مالئما

االستعانة بمتخصصينا في مجال التقييم على  •
أساس العينة لتقييم مدى معقولية تقييم 

المحتفظ بها من قبل الضمانات العقارية 
المجموعة، فيما يتعلق بتحديد الخسائر 

االئتمانية المتوقعة، بما في ذلك تأثير جائحة 
 حيثما يكون مالئماً. ،19 كوفيد

إجراء تقييمات ائتمانية لعينة مختارة من  •
، 3العمالء، بما في ذلك عمالء المرحلة 

الختبار مدى مالءمة التصنيفات االئتمانية في  
ية محددة، وتقييم األداء المالي نقطة زمن

للمقترض، ومصدر السداد والتدفقات النقدية  
 المستقبلية للمقترض.

تقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة استناداً   •
معايير المحاسبة ذات الصلة  الإلى متطلبات 

ولوائح مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
 .المركزي
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 المعلومات األخرى 

 

معلومات الواردة في ال منالمعلومات األخرى  تتألفإن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. 

  .)"التقرير السنوي"( البيانات المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات حولها بخالفالتقرير السنوي 

 متاح لنا بعد تاريخ تقرير مدقق الحسابات.  السنوي التقرير يصبحأن  نتوقع

 

ولن نُعبر عن أي  لمالمعلومات األخرى، كما أننا  الموحدةال يشمل رأينا حول البيانات المالية 

استنتاجات تدقيقية بشأن هذه المعلومات. فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تنحصر 

، وعند القيام بذلك نضع في  عندما تتوفر لنا المحددة أعاله مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى

االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بصورة مادية مع البيانات المالية الموحدة أو مع 

 المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملية التدقيق، أو ما إذا كانت تشوبها أخطاء مادية. 

 

ثناء قراءته، يتعين علينا إحاطة مسؤولي التقرير السنوي أفي حال خلصنا إلى وجود خطأ مادي في 

 الحوكمة بهذا األمر واتخاذ اإلجراءات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق.

 

 
 مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية الموحدة

 

عرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد و

إلعداد التقارير المالية، وإعدادها بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة من القانون االتحادي لدولة 

، وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها 2015( لسنة 2اإلمارات العربية المتحدة رقم )

البيانات المالية الموحدة بحيث تكون خالية من األخطاء المادية، الناتجة عن  ضرورية إلعداد

 االحتيال أو الخطأ.

 

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة 

المتعلقة بمبدأ أعمالها وفقاً لمبدأ االستمرارية، واإلفصاح، حيثما يكون مناسباً، عن األمور 

االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية  

 المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديها بديل فعلي غير ذلك.

 

 يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

 

 
 دققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدةمسؤولية م

 

تتمثل أهداف تدقيقنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة، 

بشكل مجمل، خالية من األخطاء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي  

رأينا. إن التأكيد المعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس الحسابات الذي يتضمن 

ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائماً أي خطأ 

من مادي إن وجد. قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال أو الخطأ وتُعتبر هذه األخطاء مادية إذا كان 

المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية على القرارات االقتصادية التي يتخذها 

 المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.
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6 
العالمية للشركات األعضاءكي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعضو في منظمة كي بي إم جي   

.المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد، شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. جميع الحقوق محفوظة  
 .كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة وُمرخصة بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 )تابع( مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

 

وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، قمنا بوضع أحكام مهنية مع كجزء من أعمال التدقيق التي يتم القيام بها 

 اتباع مبدأ الشك المهني خالل عملية التدقيق. قمنا أيضاً بما يلي: 

 

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت نتيجة االحتيال أو  •

بة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناس

كافية ومالئمة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن 

االحتيال تكون أعلى مقارنةً باألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظراً ألن االحتيال قد ينطوي 

 يف أو تجاوز الرقابة الداخلية.على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحر

 

فهم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة   •

 للظروف الراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

 

معقولية التقديرات المحاسبية تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى  •

 واإلفصاحات ذات الصلة الموضوعة من قبل اإلدارة.

 

لتحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ا •

ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما يتعلق 

اث أو الظروف التي قد تُثير شك جوهري حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها باألحد 

وفقاً لمبدأ االستمرارية. في حال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت 

االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة، أو 

تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي نقوم ب

تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات. إال أن األحداث أو الظروف 

 المستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ االستمرارية.

 

البيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات،  تقييم عرض  •

وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن  

 عرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة.

 

لية للمنشآت أو األنشطة التجارية الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن المعلومات الما •

داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. كما نتحمل مسؤولية توجيه 

 واإلشراف على أعمال التدقيق للمجموعة وتنفيذها. نحن مسؤولون وحدنا عن رأينا التدقيقي. 
 

لتدقيق واإلطار الزمني  نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعمال ا

المحدد لها والنتائج الجوهرية ألعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام 

 الرقابة الداخلية خالل أعمال التدقيق.

 

نُقدم أيضاً إقراراً لمسؤولي الحوكمة نؤكد بموجبه التزامنا بقواعد السلوك المهني فيما يتعلق 

باالستقاللية، ونطلعهم على كافة العالقات واألمور األخرى التي قد يُعتقد بصورة معقولة أنها تؤثر 

ذات الصلة، إن  على استقالليتنا، واإلجراءت التي تم القيام بها للحد من التهديدات أو الضوابط

 وجدت.
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العالمية للشركات األعضاءكي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعضو في منظمة كي بي إم جي   

.المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد، شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. جميع الحقوق محفوظة  
 .كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة وُمرخصة بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

 )تابع( مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

 

في ضوء األمور التي يتم التواصل بشأنها مع مسؤولي الحوكمة، نحدد األمور األكثر أهمية أثناء  

أمور التدقيق الرئيسية. تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، وبذلك تُعتبر هذه األمور هي 

نقوم باستعراض هذه األمور في تقرير مدققي الحسابات ما لم يكن اإلفصاح عن تلك األمور للعامة 

محظوراً بموجب القوانين أو التشريعات أو عندما نرى، في حاالت نادرة للغاية، أنه يجب عدم 

اعيات السلبية للقيام بذلك أكثر من اإلفصاح عن أمر ما في تقريرنا إذا كان من المتوقع أن تكون التد 

 المنافع التي تعود على المصلحة العامة نتيجة هذا اإلفصاح.

 
 التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى  

 
، فإننا نُشير إلى 2015( لسنة 2كما يقتضي القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

 :2020ديسمبر  31لمنتهية في السنة ا بخصوص ما يلي
 
 حصلنا على كافة المعلومات التي نعتبرها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛ لقد  (1
 
تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي المادية، بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة  (2

 ؛ 2015( لسنة 2من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
 
 قامت المجموعة باالحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمة؛ (3
 
، مع ما جاء في السجالت  رئيس مجلس اإلدارة كلمةتتفق المعلومات المالية الواردة في  (4

 المحاسبية للمجموعة؛
 
في هذه البيانات المالية الموحدة، قامت المجموعة بشراء أو  9و  5كما هو مبين في اإليضاحين  (5

 ؛2020ديسمبر   31االستثمار في أسهم خالل السنة المالية المنتهية في 
 
حول البيانات المالية الموحدة المعامالت المادية مع األطراف ذات  39يبين اإليضاح رقم  (6

 ت؛ و  العالقة والشروط التي تم بموجبها تنفيذ هذه المعامال
 
بناًء على المعلومات التي أُتيحت لنا، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن المجموعة قد  (7

، أي من األحكام ذات الصلة من 2020ديسمبر  31خالفت، خالل السنة المالية المنتهية في 
ألساسي  ، أو النظام ا2015( لسنة  2القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

  31، على وجه قد يكون له تأثير مادي على أنشطتها أو مركزها المالي الموحد كما في للبنك
 ؛ 2020ديسمبر 

 
 في هذه البيانات المالية الموحدة المساهمات المجتمعية خالل السنة. 30يبين اإليضاح رقم و (8
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8 
العالمية للشركات األعضاءكي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعضو في منظمة كي بي إم جي   

.المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد، شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. جميع الحقوق محفوظة  
 .كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة وُمرخصة بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 )تابع( التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

،  2018( لسنة 14( من المرسوم بقانون اتحادي رقم )114المادة ) تقتضيعلى ذلك، كما  عالوة
فإننا نؤكد أيضاً أننا قد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي نعتبرها ضرورية ألغراض  

 تدقيقنا. 

 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد 

ریشارد أكالند  
رقم التسجیل: 1015 

أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة 
التاریخ: 26 ینایر 202۱ 
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 بيان األرباح أو الخسائر الموحد
 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في

 
 2019 2020 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 24.368.947 20.100.205 24 إيرادات الفوائد
 (11.594.145) (7.843.726) 25 الفوائد مصروفات

  ------------------------------ ------------------------------ 
 12.774.802 12.256.479  صافي إيرادات الفوائد

    
 4.730.688 4.345.534 26 إيرادات الرسوم والعموالت

 (1.561.259) (1.442.393) 26 الرسوم والعموالت مصروفات
  ------------------------------ ------------------------------ 

 3.169.429 2.903.141  صافي إيرادات الرسوم والعموالت
    

 2.600.978 1.240.355 27 صرف العمالت األجنبيةصافي أرباح 
 1.506.277 951.027 28 صافي أرباح االستثمارات والمشتقات

 197.571 1.222.909 29 إيرادات تشغيلية أخرى
  ------------------------------ ------------------------------ 

 20.249.057 18.573.911  اإليرادات التشغيلية
    

 (5.498.991) (5.060.265) 30 تشغيلية أخرى اتفوعمومية وإدارية ومصرمصروفات 
  ------------------------------ ------------------------------ 

 14.750.066 13.513.646  األرباح قبل صافي مخصص انخفاض القيمة والضريبة
    

 (1.842.980) (2.619.940) 31 انخفاض القيمة مخصصصافي 
  ------------------------------ ------------------------------ 

 12.907.086 10.893.706  األرباح قبل الضريبة
    

 (314.463) (341.198) 32 مصروف ضريبة الدخل الخارجية
  ------------------------------ ------------------------------ 

 12.592.623 10.552.508  أرباح السنة
  ============ ============ 

    األرباح منسوبة إلى:
 12.520.203 10.555.229  بنكمساهمي ال  
 72.420 (2.721)  الحصص غير المسيطرة  
  ------------------------------ ------------------------------ 
  10.552.508 12.592.623 
  ============ ============ 
    

 1 .10 0 .93 38 ربحية السهم األساسية )بالدرهم(
  ============ ============ 

 38 ربحية السهم المخفّضة )بالدرهم(
 

93. 0 
10. 1 

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

 
 من هذه البيانات المالية الموحدة. ال يتجزأ جزءاً  46إلى  1من  تشكل اإليضاحات

 
 .8إلى  2الصفحات من مدرج على إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 
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 بيان الدخل الشامل الموحد 3
 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في

 

  2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  

    

 12.592.623 10.552.508  أرباح السنة
    

 اإليرادات الشاملة األخرى
 

 
  

    األرباح أو الخسائر  ضمنتم إعادة تصنيفها الحقاً تقد تتم أو بنود 
 (47.394) 3.008  عند تحويل العمليات األجنبية فروق صرف العمالت األجنبية  

لسنة )بما في ذلك خسائر صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة خالل ا
 االئتمان المتوقعة(

 
(110.984) 1.941.181 

    
    األرباح أو الخسائر  ضمنتم إعادة تصنيفها تبنود لن 

 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات الملكية المصنفة  
 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى     

 
(74.286) 27.308 

 (17.295) (18.825)  المكافآت المحددةإعادة قياس التزامات   
 (54.750) (48.000)  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

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

  1.849.050 (249.087)  اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
  --------------------------------- ------------------------------ 

  14.441.673 10.303.421  للسنة اإليرادات الشاملةإجمالي 

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

    : اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى

  14.372.921 10.279.940  مساهمي البنك  

 68.752 23.481  الحصص غير المسيطرة  

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

  14.441.673 10.303.421  اجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

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

 
 من هذه البيانات المالية الموحدة. ال يتجزأ جزءاً  46إلى  1من تشكل اإليضاحات 

 
 .8إلى  2الصفحات من مدرج على ل تدقيق البيانات المالية الموحدة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حو
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 
 أخرى اتاحتياط احتياطيات قانونية وخاصة أسهم خزينة عالوة إصدار رأس المال

 سندات الشق األول
 من رأس المال

 خيارات برنامج 
 أرباح محتجزة األسهم

الملكية المنسوبة إلى  صصح
 مساهمي المجموعة

 
 

 المجموع حقوق غير مسيطرة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
            

 108.037.036 430.474 107.606.562 18.872.367 249.816 10.754.750 2.474.032 10.920.000 (18.864) 53.434.461 10.920.000 2020يناير  1الرصيد في 
 (832.336) - (832.336) (551.735) - - (280.601) - - - - التغيرات خالل السنة

 10.552.508 (2.721) 10.555.229 10.555.229 - - - - - - -  أرباح السنة
 نةاإليرادات الشاملة األخرى للس

- - - - (208.464) - - 
(66.825) 

 (275.289) 
26.202 

 
(249.087) 

 
ك المجموعة             المعامالت مع ُمالا

 (306) - (306) (306)  - - - - - - الزكاة
 114.007 - 114.007 - - - - - 9.884 104.123 - (23)إيضاح الحركة في أسهم الخزينة 

  ن أسهم الخزينة()صافية ملسنة لتوزيعات األرباح 
- - - - - - - (8.066.947) (8.066.947) 

(89.630) 
 

(8.156.577) 
 

 2.754.750 - 2.754.750 - - 2.754.750 - - - - - (22)إيضاح إصدار الشق األول من رأس المال 
 (3.181.003) - (3.181.003) (426.253) - (2.754.750) - - - - - (22)إيضاح من رأس المال دفعات سندات الشق األول 

من المعايير الدولية إلعداد  9الحركة في احتياطي المعيار رقم 
 - - - (905.088) - - 905.088 - - - - التقارير المالية

محققة من بيع استثمارات من خالل اإليرادات الشاملة أرباح 
 - - - 7.634 - - (7.634) - - - - األخرى

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

 109.038.992 364.325 108.674.667 19.418.076 249.816 10.754.750 2.882.421 10.920.000 (8.980) 53.538.584 10.920.000 2020ديسمبر  31الرصيد في 

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

 101.973.000 361.722 101.611.278 17.083.868 266.841 10.754.750 (37.477) 9.483.238 (25.530) 53.188.043 10.897.545 2019يناير  1الرصيد في 
 12.592.623 72.420 12.520.203 12.520.203 - - - - - - -  أرباح السنة

 1.849.049 (3.668) 1.852.717 (72.045) - - 1.924.762 - - - - اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
ك المجموعة             المعامالت مع ُمالا

(277.1) - - - - - - - الزكاة  (277.1)  - (277.1)  

 275.539 - 275.539 - - - - - 29.121 246.418 - (23)إيضاح الحركة في أسهم الخزينة 
 (8.063.018) - (8.063.018) (8.063.018) - - - - - - -  )صافية من أسهم الخزينة(لسنة لتوزيعات األرباح 

 (17.025) - (17.025) - (17.025) - - - - - - وظفينخيارات أسهم ممنوحة للم
 (571.855) - (571.855) (571.855) - - - - - - - (22)إيضاح من رأس المال دفعات سندات الشق األول 

 - - - (1.436.762) - - - 1.436.762 - - - المحول خالل السنة
عداد من المعايير الدولية إل 9الحركة في احتياطي المعيار رقم 

 - - - (595.921) - - 595.921 - - - - التقارير المالية
محققة من بيع استثمارات من خالل اإليرادات الشاملة أرباح 

 - - - 9.174 - - (9.174) - - - - األخرى
 - - - - - - - - (22.455) - 22.455 إصدار رأسمال

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

 108.037.036 430.474 107.606.562 18.872.367 249.816 10.754.750 2.474.032 10.920.000 (18.864) 53.434.461 10.920.000 2019ديسمبر  31الرصيد في 
 ================ ================ ================ ================ ================ ================ ============= ================ ================ ============== =================== 

 

 من هذه البيانات المالية الموحدة. ال يتجزأ جزءاً  46إلى  1من تشكل اإليضاحات 
 

 .8إلى  2الصفحات من مدرج على ابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة إن تقرير مدققي الحس
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  بيان التدفقات النقدية الموحد
  ديسمبر 31 للسنة المنتهية في 
 
 2019 2020 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 12.907.086 10.893.706  األرباح قبل الضريبة

    تعديالت لـ:
 652.936 768.584 12،  11 واإلطفاءاالستهالك 

 6.699 248.485 10 االستثمارات العقاريةإعادة تقييم  من خسائر
 (136) (457.071)  استثمارات عقاريةمن بيع أرباح 
 (28.897) (737.371)  من بيع موجودات ثابتةأرباح 

 2.187.815 2.861.675 31 صافي خسائر انخفاض القيمة
 1.425.680 699.253  فوائد متراكمة

 (22.997) 723.971  تعديالت تحويل العمالت األجنبية
  ------------------------------------ ------------------------------------ 
  15.001.232  17.128.186 

    في: اتالتغير
 (5.478.271) (1.167.062)  خالل األرباح أو الخسائر االستثمارات بالقيمة العادلة من

 (8.870.320) 19.334.009  المبالغ المستحقة من البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المالية
 (5.629.982) (19.409.967)  اتفاقيات إعادة الشراء العكسي 

 (56.983.821) 18.530.367  ُسلفالقروض وال
 681.475 3.944.696  الموجودات األخرى

 (4.258.660) 21.624.601  المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
 4.052.163 17.183.466  اتفاقيات إعادة الشراء

 53.925.873 21.720.850  حسابات العمالء والودائع األخرى
 2.884.178 3.602.005  األدوات المالية المشتقة

 (2.948.403) (461.146.2)  المطلوبات األخرى
  ------------------------------------ ------------------------------------ 
  99.217.951 (5.497.582) 

 (314.136) (243.760)  ضريبة الدخل الخارجية المدفوعة، صافية من المستردات
 (54.750) (54.750)  المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

  ------------------------------------ ------------------------------------ 
 (5.866.468) 98.919.441  التشغيلية األنشطة )المستخدم في(  /الناتج من صافي النقد

  ------------------------------------ ------------------------------------ 
    االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 (22.427.994) (17.111.196)  صافي شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة 
 (489.805) (952.811)  استثمارات عقاريةشراء 

 8.865 1.034.421  استثمارات عقاريةالمتحصالت من بيع 
 (869.740) (343.502)  شراء ممتلكات ومعدات، صافية من االستبعادات

  ------------------------------------ ------------------------------------ 
 (23.778.674) (17.373.088)  االستثمارية األنشطة المستخدم فيصافي النقد 

  ------------------------------------ ------------------------------------ 
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 258.514 36.972  برنامج الدفعات المرتكزة على األسهممتحصالت من إصدار أسهم ضمن 
 (7.843.642) (7.891.730) 21 لمساهمي البنك توزيعات األرباح المدفوعة
 - (89.630)  لمساهمي األقلية توزيعات األرباح المدفوعة

 3.092.850 9.937.173  صافي حركة األوراق التجارية 
 23.906.212 16.692.127 18 روض ألجلإصدار ق

 (13.529.379) (11.960.709) 18 سداد قروض ألجل
 (571.855) (3.181.003) 22  مالال دفعات سندات الشق األول من رأس

 - 2.754.750 22 مالال سندات الشق األول من رأسإصدار 
  ------------------------------------ ------------------------------------ 

 5.312.700 6.297.950  األنشطة التمويلية الناتج من صافي النقد
  ------------------------------------ ------------------------------------ 

 (24.332.442) 87.844.303  في النقد وما يعادله)النقص(  /الزيادة  صافي
 175.677.376 151.344.934  يناير 1النقد وما يعادله في 

  ------------------------------------ ------------------------------------ 
 151.344.934 239.189.237 33  ديسمبر 31النقد وما يعادله في 

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

 مالية الموحدة.جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات ال 46إلى  1من تشكل اإليضاحات 
 .8إلى  2الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة مدرج على 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1
 

األول ش.م.ع علی دمج  الخليجش.م.ع وبنك بنك أبوظبي الوطني  مساهمو، وافق 2016لعام  ديسمبرإنه في السابع من 
بشأن  2015( لعام 2المتحدة رقم ) العربية( من القانون االتحادي لدولة اإلمارات 1) 283بموجب المادة رقم  البنكين

سهم جديد لبنك أبوظبي الوطني مقابل كل  1 .254الشركات التجارية )القانون(. تم تنفيذ عملية الدمج من خالل إصدار 
تم شطب أسهم بنك الخليج األول  ذلك عقب، و2017 مارس 30يوم  واحد في بنك الخليج األول عند انتهاء العملسهم 

، وافق مساهمو بنك أبوظبي الوطني على مقترح تغيير اسم 2017أبريل  25من سوق أبوظبي لألوراق المالية. في 
ن المسجل للبنك هو مبنى بنك أبو ظبي األول، مجمع البنك المدمج ليصبح "بنك أبو ظبي األول" )"البنك"(. إن العنوا

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. 6316القرم، صندوق بريد رقم  1خليفة لألعمال 
 

إليها البنك وشركاته التابعة )يشار  2020ديسمبر  31تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 
واألنشطة (. تعمل المجموعة بشكل رئيسي في األنشطة المصرفية المتعلقة بالشركات واألفراد، مجتمعة بـ "المجموعة"

وتباشر المصرفية الخاصة واالستثمارية، والخدمات اإلدارية، واألنشطة المصرفية اإلسالمية، واألنشطة العقارية، 
اإلمارات العربية ة ومكاتبها التمثيلية المتواجدة في المجموعة أعمالها من خالل فروعها المحلية واألجنبية وشركاتها التابع

والمملكة  1واألردن وأندونسيا المتحدة والبحرين والبرازيل وجزر كايمان والصين ومصر وفرنسا وهونغ كونغ والهند
ملكة وسويسرا والم 3وسنغافورة وكوريا الجنوبية والسودان 2العربية السعودية والكويت ولبنان وليبيا وعمان وقطر

 المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.
 

 إن االنشطة المصرفية اإلسالمية للمجموعة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية
 .الداخلية

 
 (.FABمدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية )الرمز:  المجموعةأسهم إن 
 

 المجموعةعند الطلب في مقر  2020ديسمبر  31حدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في تتوفر البيانات المالية المو
 .http://www.bankfab.comالمسجل أو على الموقع اإللكتروني 

 
 قيد اإلغالق. 1
ترخيص مزاولة األعمال الخاص بفرعه في مركز بنك أبوظبي األول هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتخلي عن خطر أ  2

 .الفرع بشكل دائمقطر للمال، وإغالق هذا 
 .البيعقيد  3
 

 أساس اإلعداد 2
 

 بيان التوافق )أ(
 

الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة  للمعاييراالستمرارية وفقاً مبدأ تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أساس 
 جلس المعايير المحاسبية الدولية ووفقاً ألحكام القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.من م

 
للشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة )"قانون  2، صدر القانون االتحادي رقم 2015أبريل  1في 

إن البنك ملتزم مع األحكام السارية  .2015يوليو  1اريخ تفعيل "( بت2015الشركات لدولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 
 .المالية كما في تاريخ هذه البيانات 2015الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام لقانون 

 
 المنشآت واألنشطة المركزي وتنظيم مصرفبشأن ال 2018لعام  14تحادي رقم االقانون ال، صدر 2018سبتمبر  23في 

سنوات من تاريخ صدور  3المؤسسات المالية االمتثال في غضون على  مالية. وفقا لألحكام االنتقالية للقانون الجديد،ال
 .االنتقاليةنهاية الفترة  وسيتم االمتثال بالكامل قبلتحادي االالقانون  البنك في طور تبنين إقانون. مرسوم ال

 
 .2021 يناير 26بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة حدة المالية الموهذه البيانات التصريح بإصدار تم 
 
 

  

http://www.bankfab.com/
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(أساس اإلعداد  2
 

 دمج األعمال  )ب(
 

يتم احتساب دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. ويتم احتساب تكلفة االستحواذ كإجمالي ثمن الشراء المحول المقاس 
لعادلة في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصة من الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. يتم تحميل بالقيمة ا

وذلك والمصروفات التشغيلية األخرى اإلدارية العمومية والتكاليف المرتبطة باالستحواذ كمصروفات ضمن المصروفات 
 .ين أو حقوق ملكية، إال إذا كانت التكاليف متعلقة بإصدار سندات دعند تكبدها

 
األنشطة تمثل أعماالً، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت مجموعة وعند تحديد ما إذا كانت مجموعة معينة من الموجودات 

المستحوذ عليها تتضمن، كحد أدنى، مدخل وعملية جوهرية وما إذا كانت المجموعة المستحوذ الموجودات واألنشطة 
تاج مخرجات. لدى المجموعة خيار تطبيق "اختبار التركز" والذي يسمح بإجراء تقييم مبسط إنعلى عليها لديها القدرة 

من الموجودات واألنشطة ال تمثل أعمال. يتم إجراء اختبار التركز إذا كانت  حول ما إذا كانت المجموعة المستحوذ عليها
 المشابهة ي أصل محدد أو مجموعة من الموجوداتالقيمة العادلة إلجمالي الموجودات المستحوذ عليها ترتكز بشكل كبير ف

  .التي يمكن تحديدها
 

إلجراء تصنيف وتخصيص  كتسبةقيام الموجودات والمطلوبات المالية المت اعلى شركة ما، فإنه المجموعةستحوذ تعندما 
. ويتضمن ذلك فصل مناسب وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع القائمة كما في تاريخ االستحواذ

 المشتقات الضمنية في العقود األساسية من قبل الشركة المستحوذ عليها.
 

يتم إعادة قياسها بالقيمة محتفظ بها مسبقاً إذا تمت عملية دمج األعمال على مراحل، فإن أي حصة من حقوق الملكية 
ضمن األرباح أو الخسائر. ويتم وضعها بعد  ويتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة ،العادلة في تاريخ االستحواذ

 ذلك في االعتبار عند تحديد الشهرة التجارية.
 

انطبق تعريف األداة المالية في تاريخ االستحواذ. في حالة أن بالقيمة العادلة  لقيمة االستحواذ أي مبلغ محتمليتم قياس 
ملكية، فإنه ال يتم إعادة قياسه بعد ذلك، ويتم احتساب حقوق  أداة على أنهوتم تصنيفه التزام ما لدفع مبلغ محتمل  على

التسوية ضمن حقوق الملكية. وخالف ذلك، يتم قياس المبالغ المحتملة األخرى بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير ويتم 
 .االعتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة للمبلغ المحتمل ضمن األرباح أو الخسائر

 
 ً  قياس الشهرة التجارية بالتكلفة، وهي زيادة إجمالي الثمن المحول والمبلغ المعترف به للحصص غير المسيطرة، يتم مبدئيا

القابلة للتحديد. إذا  كتسبةوأي حصة محتفظ بها في وقت سابق عن صافي الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات الم
زيادة القيمة العادلة أو قيمة  تزيد عن إجمالي الثمن المحول كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها

 لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي الثمن المحول، يتم االعتراف باألرباح ضمن األرباح أو الخسائر.
 

. لغرض اختبار ةبعد االعتراف المبدئي، يتم قياس الشهرة التجارية بالتكلفة ناقصاً أي خسائر النخفاض القيمة المتراكم
انخفاض القيمة، يتم اعتباراً من تاريخ االستحواذ تخصيص الشهرة التجارية المستحوذ عليها في أحد عمليات دمج 
األعمال إلى كل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد لدى المجموعة، والتي من المتوقع أن تحقق فائدة من عمليات الدمج، 

 تلك الوحدات.لالمطلوبات األخرى  وأموجودات بصرف النظر عما إذا قد تم تخصيص ال
 

في حال أن تم تخصيص الشهرة التجارية ألحد الوحدات المنتجة للنقد وتم استبعاد جزء من تلك العمليات التي تنطوي 
ألرباح أو على الوحدة المعنية، يتم إدراج الشهرة التجارية الخاصة بالعملية المستبعدة بالقيمة الدفترية للعملية عند تحديد ا

الخسائر من االستبعاد. يتم قياس الشهرة التجارية المستبعدة في هذه الحاالت على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة 
 والجزء المحتفظ به من الوحدة المنتجة للنقد.
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(أساس اإلعداد  2
 

 سأساس القيا )ج(
 

 البنود الهامة التالية والتي يتم قياسها كما يلي: باستثناءتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية 
 

 يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة؛ •

 ؛لةيتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العاد •

أدوات الدين وأدوات الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى يتم قياسها بالقيمة  •
 العادلة؛

 االستثمارات العقارية يتم قياسها بالقيمة العادلة؛ •

مؤهلة، عالقات تحوط الالموجودات والمطلوبات المعترف بها والمصنفة كبنود مغطاة بموجب عقود التحوط في  •
 و المرتبطة بالمخاطر التي يتم التحوط منها؛يتم تعديلها حسب التغيرات في القيم العادلة 

يتم قياسها بقيمها العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو القيم  ُسلفالموجودات غير المالية المستحوذة لتسوية القروض وال •
 ، أيهما أقل.ُسلفالدفترية للقروض وال

 

 وعملة العرض شغيليةالتالعملة  )د(
 

تم تقريب . للمجموعةيتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، وهي العملة التشغيلية 
ويتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية جميع المبالغ إلى أقرب عدد صحيح باآلالف، مالم يذكر خالف ذلك. 

 ع الخارجية للبنك باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية التي تعمل بها. للشركات التابعة والفرو
 

 واألحكاماستخدام التقديرات  )هـ(
 

إن إعداد البيانات المالية الموحدة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات 
بات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلو

 التقديرات.
 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة. ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية 
 .بأثر مستقبلي

 
التقديرات واألحكام الهامة في تطبيق السياسات  إن المعلومات حول المجاالت الهامة التي تنطوي على عدم اليقين في

 .42المحاسبية ذات التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في هذه البيانات المالية الموحدة مبينة في اإليضاح رقم 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات المطبقة )أ(
 

لم . البيانات المالية الموحدةطار الحالي من قبل المجموعة في إعداد هذه لتالية على المعايير واإلت االتم تطبيق التعدي
 أو حقوق الملكية المعلنة سابقاً للمجموعة. رباحتغيرات في صافي األ ينتج عن تطبيق التعديالت التالية أي

 

 التفصيل  يسري اعتباراً من
   

  2020يناير  1
 لمعيار المحاسبي وا 1لمعيار المحاسبي الدولي رقم اتعديل على  - بيةالنس ةيعريف المادت

 8 الدولي رقم
 إلعداد التقارير المالية من المعايير الدولية 3رقم  تعديل على المعيار -تعريف األعمال   2020يناير  1
 المالية إلعداد التقارير ةالدولي معاييرالتعديل مراجع اإلطار المفاهيمي في   2020يناير  1

  2020يناير  1

من المعايير الدولية إلعداد التقارير  9المعيار رقم تعديالت على  -معيار سعر الفائدة  تعديل
المعايير الدولية إلعداد التقارير  7والمعيار رقم  39المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 المالية

  2020 يونيو 1
بشأن االمتياز المتعلق يير الدولية إلعداد التقارير المالية من المعا 16رقم تعديل على المعيار 

 فيروس كوروناب
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 المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات المطبقة )أ(
 

 : تعريف األعمال
 

( على إلعداد التقارير المالية من المعايير الدولية 3رقم  على المعيار تتعديال) قامت المجموعة بتطبيق تعريف األعمال
أو بعد ذلك التاريخ، لتقييم ما إذا كانت قد استحوذت  2020يناير  1عمليات دمج األعمال التي يتم االستحواذ عليها في 

يانات المالية للمجموعة نظراً ألن المجموعة على أعمال أو مجموعة موجودات. لم يكن لهذه التعديالت تأثير مادي على الب
لم تستحوذ على أي شركات تابعة خالل السنة.  إال أن المجموعة قامت بتعديل سياساتها المحاسبية الخاصة بعمليات 

 أو بعد ذلك التاريخ.  2020يناير  1االستحواذ التي تتم في 
 

 تعديل معيار سعر الفائدة:
 

بين البنوك، مثل سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن )ليبور(، دوراً حيوياً في األسواق تلعب أسعار الفائدة السائدة 
المالية العالمية نظراً الستخدامها كأسعار مرجعية رئيسية للمشتقات والقروض واألوراق المالية، وكمعايير في تقييم 

 األدوات المالية.
 
والبنوك المركزية  الجهات التنظيميةفي السنوات األخيرة دفع  ة بين البنوكفي نزاهة أسعار الفائدة السائدعدم اليقين  إن

مجموعات  . هذا وقد اقترحتبديلة مرجعية خالية من المخاطر أسعارإلى  التحول علىوالمشاركين في السوق إلى العمل 
تطبيقها يتم ل خالية من المخاطرمرجعية  أسعارالمعنية  في الدول يتم قيادتها من قبل المساهمين في األسواقالعمل التي 

درجة عالية من عدم اليقين  أسفر عنالجديدة  األسعار المرجعيةإلى هذه  التحولالتقدم المحرز في  إن. بصورة تدريجية
 .2022يناير  1بعد  للفائدة السائدة بين البنوك لمامرجعية ال األسعارمستقبل  في
 

 31بعد ة السائدة بين بنوك لندن وأسعار الفائدة السائدة بين البنوك األخرى العمل بمعظم أسعار الفائد من المتوقع إيقاف
بالدوالر أسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندن واستبدالها ببعض األسعار المرجعية البديلة، باستثناء بعض  ،2021ديسمبر 

معظم وفائدة السائدة بين البنوك التحول أسعار ال. يغطي 2023يونيو  30حتى حيث قد يتم تأجيل الوقف األمريكي 
 وحدات األعمال ووظائف الدعم بالمجموعة.

 
وقد حافظت المجموعة على هذا . 2019في  ه لتحول أسعار الفائدة السائدة بين البنوكبدأ بنك أبوظبي األول مشروع

 وعبستلديها بحيث ت ماتتكنولوجيا المعلونظم ، وإعداد سعار الفائدة السائدة بين البنوكزخمها في تتبع تعرضها أل
 .بالتقدم المحرز وعمالئها وإحاطة الجهات التنظيميةتعاقدية  نماذج، وتعديل أو إعداد الواردة األسعار الخالية من المخاطر

 
لعديد من المخاطر التي يعمل المشروع على إدارتها ل من شأن تعديل أسعار الفائدة السائدة بين البنوك تعريض البنك

 ما يلي:على مل هذه المخاطر على سبيل المثال ال الحصر تكثب. تش عن ومراقبتها
 

على  الالزمةالناشئة عن المناقشات مع العمالء واألطراف المقابلة في السوق بسبب التعديالت  السلوك مخاطر •
 لتفعيل تعديل أسعار الفائدة السائدة بين البنوك؛العقود الحالية 

في أعقاب تعديل أسعار الفائدة السائدة بين  بنك وعمالئه بسبب تعطل األسواقالمخاطر المالية التي يتعرض لها ال •
 خسائر مالية. البنوك على نحو يسفر عن

حزمة أسعار الفائدة السيولة في  في حال انخفاضالنقص المحتمل في معلومات السوق  الناتجة عنمخاطر التسعير  •
 غير سائلة وغير قابلة للرصد.المخاطر  حزمة األسعار الخالية من وأصبحتالسائدة بين البنوك 

البنك، وكذلك مخاطر تعطل لدى عن التغييرات في أنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات  الناتجةمخاطر التشغيل  •
 ؛ وفي حال عدم توفر أسعار الفائدة السائدة بين البنوكالمدفوعات 

التي تقلبات بيان الدخل  ، والمخاطر الناتجة عنعالقات التحوط الخاصة بالبنك عجزفي حالة  المحاسبيةمخاطر ال •
 .أسعار خالية من المخاطر حول األدوات المالية إلىعند ت ال تمثل العالقة االقتصادية
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  :)تابع(تعديل معيار سعر الفائدة 
 

 ،البنك من قبل ممثلي كبار الموظفين من مختلف أقسام قيادتهوتتم  المالي للمجموعة رئيسالبرعاية المشروع  تتم إدارة
تتم لوجيا. الشؤون القانونية والمالية والعمليات والتكنوأقسام ، وفرق العمل التي تتعامل مع العمالء مباشرةً بما في ذلك 

، نجح البنك في تحقيق 2020. خالل بآخر التطورات والتقدم المحرز على أساس شهريالمشروع إحاطة القائمين على 
كما ، مخاطر أسعار الفائدة السائدة بين البنوك إلى األسعار الخالية من المخاطرجزء كبير من تعرضه لالجاهزية لتحويل 

إيقاف قبل أسعار الفائدة السائدة بين البنوك التعرض لمخاطر  تحوللدعم لية تفصيوضع خطط وعمليات وإجراءات قام ب
الالزمة التشغيلية  إلمكانياتايقين من تمتعه ب، إن البنك على 2020خالل  المحرزالتقدم  بناًء على. األسعار المرجعية

 ألسعار الفائدة 2021خالل ؤها سيقتضي إجراالتي و كم التحوالت الكبير إلى األسعار الخالية من المخاطرلمعالجة 
ليحل محلها متوسط سعر  لن يعد يتم توفيرهاالتي  مثل أسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندن للجنية االسترليني المرجعية

 أسعار الفائدة السائدة بين األخرى مثل المرجعية. بالنسبة ألسعار الفائدة الفائدة السائد للجنيه االسترليني لليوم الواحد
 إلى التحول. األسعار، لن تحتاج األدوات المالية التي تشير إلى تلك تعديلها ومن ثم يمكن استمرارهاالتي تم  ولليورالبنوك 

 
 المالية غير المشتقة والتزامات القروض الموجودات

 
دة السائد للجنيه االسترليني سعر الفائهو متوسط االسترليني  هللفائدة السائدة بين بنوك لندن للجنيالبديل إن السعر المرجعي 

. لم تكتمل التغييرات على الشروط لليوم الواحدهو سعر التمويل المضمون فبالنسبة للدوالر األمريكي لليوم الواحد، أما 
 لوضعالدوالر األمريكي المقومة بأسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن للجنيه االسترليني والمالية  للموجوداتالتعاقدية 

عمليات  المحتفظ بها ضمن. بعض األوراق المالية االستثمارية 2020ديسمبر  31 بتاريخجديدة  ار مرجعيةأسع
الدوالر مقومة بأسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن للجنيه االسترليني والمجموعة في المملكة المتحدة والواليات المتحدة 

عامل بأسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن للجنيه االسترليني بالرغم من التخطيط الموضوع إليقاف التاألمريكي. 
، مما التغييرات التنظيمية المحتملةوالعمل على  المشاوراتما يزال يتم إجراء ، 2021بنهاية عام  الدوالر األمريكيو

، أعلنت 2020ي نوفمبر بعد ذلك التاريخ. فلما  أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندناستمرار نشر بعض  يعني احتمالية
خاضعة للهيئة الفدرالية لمراقبة السلوك المالي ومرخصة إلدارة أسعار  ، وهي جهةمؤسسة إدارة األسعار المرجعية

أسعار الفائدة السائدة بين بنوك ، أنها بدأت في التشاور بشأن عزمها على وقف نشر بعض الفائدة السائدة بين بنوك لندن
لم يتضح . 2021بعد ديسمبر أسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندن األخرى و 2023بعد يونيو لدوالر األمريكي ل لندن

 الدوالر األمريكيبشكل جلي ما إذا كان سيتم االستمرار في نشر أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن للجنيه االسترليني و
ألطراف المقابلة لتضمين بند احتياطي أو استبدال التواصل مع ا تستمر المجموعة في، ومن ثم، 2021بعد نهاية لما 

سعر التمويل المضمون سعر الفائدة السائد للجنيه االسترليني لليوم الواحد أو متوسط أسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندن ب
 .لليوم الواحد

 
ئدة السائدة لدى البنوك إلى التقدم المحرز في التحول من أسعار الفا قامت المجموعة بوضع إطار عمل منهجي لمراقبة

 تتحول لمقود المجموعة أن الع تعتبرجديدة من خالل مراجعة التعرضات والعقود على أساس شهري. أسعار مرجعية 
لتعديالت أسعار الفائدة  ال يزال خاضع مقومة بسعر مرجعيالفائدة بموجب العقد طالما أن بديل المرجعي السعر الإلى 

 تضمن العقد بند احتياطي يتناول إيقاف التعامل الحالي بأسعار الفائدة السائدة لدى البنوكى لو ، حتالسائدة بين البنوك
 "(.غير ُمعدل"عقد  ـالحالي )يُشار إليه ب

 
، وهي تعمل على إدارة مجموعةمن أعضاء من مختلف األقسام لدى ال أسعار الفائدة السائدة لدى البنوكلجنة  تتألف

سعر التمويل سعر الفائدة السائد للجنيه االسترليني لليوم الواحد أو متوسط مثل جديدة )رجعية الاألسعار الم التحول إلى
مع األطراف المقابلة  المجموعة بنشاط من خالل هذه اللجنة تتواصل( للمطلوبات المالية المتأثرة. لليوم الواحدالمضمون 
 استحقاق ة وفتراتمتغيرفائدة التي تنطوي على أسعار ثانوية التزاماتها العقود االحتياطية المناسبة في  البنودلتضمين 
 االسترليني. أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن بالدوالر األمريكي والجنيهعندما يُتوقع استبدال  2021بعد  تمتد لما
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 محاسبة التحوطاألدوات المشتقة و

 
المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة يتم تخصيص تحتفظ المجموعة بالمشتقات ألغراض المتاجرة وإدارة المخاطر. 

 بمختلف مقومة متغيرة دفعات أو مقبوضات العمالت لهاإن لعقود مقايضة أسعار الفائدة والمخاطر في عالقات التحوط. 
ألدوات الصادرة عن الرابطة الدولية  تعريفاتلللمجموعة دى ااألدوات المشتقة لتخضع . أسعار الفائدة السائدة لدى البنوك

 .2006 لسنة المبادلة واألدوات المشتقة
 

تعديل أسعار الفائدة السائدة لدى تها في ضوء تعريفابمراجعة  ألدوات المبادلة واألدوات المشتقةالرابطة الدولية  قامت
يوضح  ، على نحو2020أكتوبر  23في  سعار الفائدة السائدة لدى البنوكأل ةاحتياطي بنود ملحق البنوك، وقامت بإصدار

لليوم سعر الفائدة السائد للجنيه االسترليني متوسط مثل البديلة الجديدة ) األسعار المرجعيةتنفيذ التعديالت على كيفية 
 لسنة ألدوات المبادلة واألدوات المشتقةالرابطة الدولية ( في تعريفات لليوم الواحدسعر التمويل المضمون الواحد أو 

التي ستطبق  المتغيرة المرجعية سعارالمشتقات تصف األعقود احتياطية في  وضع بنود. يتمثل تأثير الملحق في 2006
ألدوات الرابطة الدولية  عند إعالنأو  بشكل دائم الرئيسية السائدة لدى البنوكأسعار الفائدة بعض عند إيقاف التعامل ب

لبنود االحتياطية اب. التزمت المجموعة سعار الفائدة السائدة لدى البنوكغير تمثيلي أل عن تمييز المبادلة واألدوات المشتقة
ً  في عقد األداة المشتقةم الطرف المقابل الملحق. إذا التز تفعيلعلى عقود المشتقات التي تم إبرامها قبل تاريخ   أيضا

 عندفي عقود المشتقات الحالية  بشكل تلقائيجديدة ال ةحتياطيطبيق البنود اال، فسيتم تبتطبيق البنود االحتياطية المصدرة
ً إدراج البنود االحتياطية ضمن كافةمن ذلك التاريخ،  . اعتباراً 2021يناير  25الملحق في تفعيل  عقود  سيتم أيضا

على  المجموعة تعمل، لذلك. وألدوات المبادلة واألدوات المشتقةالرابطة الدولية تعريفات المرتبطة بالمشتقات الجديدة 
ً  ملتزمةما إذا كان األطراف المقابلة  تحديد وتخطط المجموعة للتفاوض مع ، بتطبيق البنود االحتياطية المصدرة أيضا

 جديدة.الحتياطية االبنود الدراج إلبشكل ثنائي  بتطبيق البنود االحتياطية المصدرةلتزام األطراف المقابلة التي ال تعتزم اال
 

فيه عالقات التحوط المتعلقة بالقيمة العادلة والتدفقات النقدية  تنطويعالوة على ذلك، قامت المجموعة بتقييم المدى الذي 
ما في تاريخ التقرير. يستمر إدراج بنود التحوط وأدوات ك تعديل أسعار الفائدة السائدة لدى البنوكمن  على عدم يقين

ً دى االتحوط ل ً لألسعار المرجعية للفائدة السائدة لدى البنوك لمجموعة وفقا أسعار الفائدة السائدة في  ، والتي تتمثل أساسا
على  دة لدى هذه البنوكالمرجعية للفائدة السائسعار األاالسترليني والدوالر األمريكي. يتم عرض  لدى بنوك لندن للجنيه

 مع األطراف المقابلة كالمعتاد.سعار الفائدة السائدة لدى البنوك ويتم تبادل التدفقات النقدية أل أساس يومي
 

أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن مخاطر فيما يتعلق بلمجموعة دى اتمتد عالقات التحوط الخاصة بالتدفقات النقدية ل
المتوقعة إليقاف التعامل بأسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن تواريخ اللدوالر األمريكي إلى ما بعد االسترليني وا للجنيه
 أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن للجنيهاالسترليني والدوالر األمريكي. تتوقع المجموعة أن يتم استبدال  للجنيه

لليوم سعر التمويل المضمون لسائد للجنيه االسترليني لليوم الواحد وسعر الفائدة ااالسترليني والدوالر األمريكي بمتوسط 
معدل االستبدال. قد يؤثر عدم اليقين من التدفقات النقدية  وحجمعلى التوالي، ولكن هناك عدم يقين بشأن توقيت الواحد، 

ألغراض هذه التقييمات، تفترض . وتقييم االحتماالت المرجحةعلى سبيل المثال تقييم فعاليتها  -هذا على عالقة التحوط 
و/ أو أداة التحوط  المتحوط بشأنهلبند من اوالتدفقات النقدية  بشأنه المتحوط المرجعيسعر الفائدة  عدم تغييرالمجموعة 
 .تعديل أسعار الفائدة السائدة لدى البنوك في أعقاب

 
خالل فترة  بشكل مرتفعفعالة  ئدة السائدة لدى البنوكتعديل أسعار الفاإذا لم تكن عالقة التحوط المتأثرة بعدم اليقين بشأن 

في المستقبل وما  فعالة بشكل مرتفعالتحوط عالقة التقرير المالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان من المتوقع أن تكون 
معايير محاسبة  افةبكإذا كان يمكن قياس فعالية عالقة التحوط بشكل موثوق. لن يتم إيقاف عالقة التحوط طالما أنها تفي 

 .فعالية التحوط بشكل مرتفعالتحوط، باستثناء شرط 
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 )تابع(المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات المطبقة  )أ(
 

 )تابع( محاسبة التحوطاألدوات المشتقة و
 

 تكون غير فعالة في ضوءقد  تعديل أسعار الفائدة السائدة لدى البنوكات التحوط التي تتأثر بعدم اليقين بشأن عالقإن 
إلى  للفائدة السائدة لدى البنوك األسعار المرجعية الحاليةتوقعات المشاركين في السوق بشأن وقت حدوث التحول من 

يسفر وأداة التحوط، مما قد  المتحوط بشأنهول في أوقات مختلفة للبند . قد يحدث هذا التحةبديلال ةمرجعيالفائدة أسعار ال
 التحوط. عالقة عدم فعالية عن
 
في عالقة تحوط  خصصةلدوالر األمريكي المل أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندنثل تعرض المجموعة لمخاطر تمي

مخاطر أسعار الفائدة السائدة . يمثل التعرض لمليون درهم 130,828 في قيمة اسمية قدرها 2020ديسمبر  31كما في 
على  درهم مليون 5.799و  درهم مليون 8.750 قدرها ةلدى بنوك لندن لليورو والجنيه االسترليني في قيمة اسمي

بنك أبوظبي دى ل بشكل عاموبما يتوافق مع استراتيجية إدارة مخاطر أسعار الفائدة  ،غالبية هذه التحوطات تهدفالتوالي. 
بسعر ثابت، وكذلك تقلبات القيمة العادلة للسندات المشتراة من قبل بنك أبوظبي األول أو إصداراته  ، إلى الحد منولاأل

كانت مقومة بعملة أخرى غير الدرهم اإلماراتي أو الدوالر صرف العمالت األجنبية في حال  تقلبات مخاطر الحد من
 األمريكي.

 
العمل على ، ستتوقف المجموعة عن تعديل أسعار الفائدة السائدة لدى البنوكجة عن عندما تنتهي حالة عدم اليقين النات

و/ أو أداة  من البند المتحوط بشأنهالتدفقات النقدية و بشأنها المتحوط المرجعيةالفائدة  عدم تغير أسعار أساس افتراض
ستقوم المجموعة بتعديل وثائق التحوط  ،عالوة على ذلك .في أعقاب تعديل أسعار الفائدة السائدة لدى البنوكالتحوط 

بنهاية فترة  تعديل أسعار الفائدة السائدة لدى البنوك بسببالالزمة لتعكس التغييرات  المعنيةالرسمية لعالقة التحوط 
ً بند التقرير التي تحدث خاللها التغييرات. عندما يتم تفعيل  يل بتعد احتياطي مدرج في أداة التحوط، ستقوم المجموعة أيضا

هذه التغييرات في وثائق التحوط  ليس من شأنوصف أداة التحوط في وثائق التحوط الرسمية بحلول تاريخ التقرير. 
ً بإعادة عالقة التحوط. س إيقافالرسمية  تحوط قياس التغيرات المتراكمة في التدفقات النقدية المتقوم المجموعة أيضا

سعر الفائدة السائد للجنيه االسترليني لليوم متوسط )جديدة البديلة العية مرجال األسعاروأداة التحوط بناًء على بشأنها 
تعديل أسعار الفائدة السائدة حالة عدم اليقين الناشئة عن ما تتالشى عند لليوم الواحد(سعر التمويل المضمون الواحد أو 
، ستقوم المجموعة بتعديل شروط بشأنها . لغرض إعادة قياس التغيرات المتراكمة في التدفقات النقدية المتحوطلدى البنوك

 .المتحوط بشأنه بندالفي  تعديل أسعار الفائدة السائدة لدى البنوكقبل الالزمة لتعكس التغييرات  عقود المشتقات المفترضة
 

تم . 2020ديسمبر  31في كما حسب العملة بالميزانية العمومية للمجموعة  التعرض للمخاطر فييوضح الجدول أدناه 
دوات األسعار المرجعية للفائدة السائدة لدى بنوك لندن، وكذلك األالمرتبطة ب ذات أسعار الفائدة المتغيرةاألدوات اج إدر
، ألغراض إعداد التقارير لإلدارة، ذات صلة القادمة، والتي تعتبر الثالثة أشهر أسعار الفائدة الثابتة المستحقة خالل ذات

 :كبأسعار الفائدة السائدة لدى البنو
 

 الموجودات  العمالت
 )ألف درهم(

 المطلوبات 
 )ألف درهم(

األدوات المشتقة 
 )القيمة االسمية(

 )ألف درهم(
    

 1.468.464.243  277.292.690 180.593.818 الدوالر األمريكي
  211.295.071  50.328.224 25.261.875 الجنية اإلسترليني

  54.295.171  26.339.566 12.077.765 اليورو
 33.048.156  675.857 5.687.879 الدوالر السنغافوري

 41.093.736  71.181 6.028.013 الين الياباني
 38.467.731  4.536.566 2.170.660 عمالت أخرى

 ---------------------------- ----------------------------- ------------------------------- 
 1.846.664.108 359.244.084 231.820.010 اإلجمالي

 ============ ============= ============== 
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 أساس التوحيد (ب)
 

 الشركات التابعة (1)
 

للسيطرة ية على أساس التوحيد حيث يضع نموذجاً فردياً من المعايير الدولية إلعداد التقارير المال 10يطبق المعيار رقم 
بأن المستثمر المنشآت ذات األغراض الخاصة أو المنشآت المنظمة. تعرف السيطرة ينطبق على جميع المنشآت بما فيها 

لجهة مع ا ارتباطهعوائد متغيرة ناتجة من يسيطر على الجهة المستثمر فيها عندما يتعرض أو يكون له حقوق  في 
الوفاء فيها. بغرض على الجهة المستثمر  يطرتهالمستثمر فيها، ويكون قادراً على التأثير على هذه العوائد من خالل س

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يجب الوفاء بكافة المعايير  10بتعريف السيطرة الوارد في المعيار رقم 
 الثالثة، متضمنة ما يلي:

 
 يكون للمستثمر السلطة على الجهة المستثمر فيها؛ (أ)
 يتعرض المستثمر أو يكون له حقوق للحصول على عائدات متغيرة من ارتباطه مع الجهة المستثمر بها؛ و (ب)
عائدات اليكون للمستثمر القدرة على استخدام سلطته في السيطرة على الجهة المستثمر فيها بغرض التأثير على حجم  (ج)

 .للمستثمر
 

استوفت إن الشركات التابعة هي منشآت تخضع لسيطرة المجموعة.  تسيطر المجموعة على الشركات المستثمر بها إذا 
أن تطرأ تغيرات المجموعة بإعادة التقييم للتحقق مما إذا كان لديها سيطرة، في حالة معايير السيطرة المبينة أعاله. تقوم 

وقائية والتي ينتج عنها تحقيق االحتفاظ بحقوق يطرة.  يتضمن هذا التقييم الظروف التي يمكن خاللها في أحد عوامل الس
البيانات المالية التابعة في هذه إمكانية سيطرة المجموعة على الجهة المستثمر بها. ويتم إدراج البيانات المالية للشركات 

 ريخ انتهاء تلك السيطرة.الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة إلى تا
 

لبنك وللحصص غير اإن األرباح أو الخسائر وكل مكون من مكونات اإليرادات الشاملة األخرى منسوبة لحاملي أسهم 
 ترتب على ذلك عجز في أرصدة الحصص غير المسيطرة.المسيطرة، حتى ولو 
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 )تابع(أساس التوحيد  (ب)
 

 )تابع(الشركات التابعة  (1)
 

 أدناه: المبينةالتابعة  اوشركاته المجموعةبيانات تضـم هذه البيانات المالية الموحدة كالً من 
 

 نسبة الملكية األنشطة الرئيسية بلد التأسيس االسم القانوني
   2020 
    

 ٪100 األعمال المصرفية كوراساو  لواليات المتحدة األمريكية إن فيبنك أبوظبي األول ا
 ٪100 الوساطة اإلمارات العربية المتحدة شركة أبوظبي األول لألوراق المالية ذ.م.م

 ٪100 التأجير اإلمارات العربية المتحدة شركة أبوظبي الوطنية للتأجير ذ.م.م.
 ٪100 إدارة العقارات اإلمارات العربية المتحدة .خ.شركة أبوظبي الوطنية للعقارات ش.م

 ٪100 األعمال المصرفية سويسرا بنك أبوظبي األول الخاص )سويس( أس آيه
 ٪100 التمويل اإلسالمي اإلمارات العربية المتحدة شركة أبوظبي األول للتمويل اإلسالمي ش.م.خ

 ٪96 الوساطة مصر 1أبوظبي للوساطة المالية مصر
 ٪100 األعمال المصرفية ماليزيا 1بنك أبوظبي الوطني ماليزيا بيرهاد

 ٪100 األسهم واألوراق المالية اإلمارات العربية المتحدة المحدود بنك أبوظبي الوطني لخيار شراء األسهم للموظفين

 ٪100 التأجير فرنسا ماجيالن 10اس اي اس 
 ٪100 مكتب تمثيلي البرازيل لمحدودبنك أبوظبي الوطني ريبريزنتاسويز ا

 ٪100 مؤسسة مالية جزر الكايمان )كيمان( المحدود العالميةلألسواق األول أبوظبي 
 ٪100 خدمات اإلمارات العربية المتحدة شركة الشخص الواحد ذ.ذ.م – نواه للخدمات اإلدارية

 ٪100 استثمارات عقارية المتحدة اإلمارات العربية شركة مسماك العقارية ذ.م.م )مسماك( 
 ٪67 استثمارات عقارية اإلمارات العربية المتحدة شركة مورا العقارية ذ.م.م )تابعة لشركة مسماك(

 ٪100 استثمارات عقارية اإلمارات العربية المتحدة الشركة التجارية الدولية األولى ذ.م.م
)تابعة شركة أبوظبي األولى لخدمات التوظيف ذ.م.م 

 للشركة التجارية الدولية األولى ذ.م.م(
 ٪100 خدمات الموارد اإلمارات العربية المتحدة

بنك أبوظبي األول لخدمات التوريد ذ.م.م )تابعة للشركة 
 التجارية الدولية األولى ذ.م.م(

 ٪100 خدمات الموارد اإلمارات العربية المتحدة

 ٪100 خاصةشركة ذات أغراض  الكايمانزر ج إف إيه بي صكوك كومباني ليمتد
 ٪50 خدمات مصرفية ليبيا 2مصرف الخليج األول الليبي

 ٪100 مؤسسة مالية  جزر الكايمان أف جي بي لألسواق الدولية كايمان المحدودة
 اإلدارة والوساطة في اإلمارات العربية المتحدة بنك أبوظبي األول للعقارات ذ.م.م

 العقاريةالممتلكات 
100٪ 

 ٪100 التمويل اإلسالمي اإلمارات العربية المتحدة 1 أصيل للتمويل ش.م.خ.
 ٪100 بطاقات التمويل االئتماني اإلمارات العربية المتحدة 1 دبي فيرست ش.م.خ

خدمات تكنولوجيا  اإلمارات العربية المتحدة الخليج األول لتقنيات المعلومات ذ.م.م
 المعلومات

100٪ 

بنك أبوظبي األول لالستثمار المملكة العربية السعودية 
 )شركة مساهم واحد ذ.م.م(

 ٪100 مؤسسة مالية المملكة العربية السعودية

تابعة  خدمات األعمال العالمية المحدودةبنك أبوظبي األول ل
 ٪100 تخدمات تقنيات المعلوما الهند (الخليج األول لتقنيات المعلومات ذ.م.ملشركة 

    
 قيد التصفية.  1
٪ من الحصص القائمة لبنك الخليج األول الليبي، تم تصنيف االستثمار كشركة 50على الرغم من امتالك البنك نسبة  2

  ة.على الجهة المستثمر فيها نتيجة الحتفاظه بأغلبية األصوات في مجلس اإلداريمارس البنك سيطرة تابعة حيث 



 

23 

 

 )تابع(بيانات المالية الموحدة إيضاحات حول ال
 

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3
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 المنشآت المنظمة (2)
 

المنشآت المنظمة هي منشآت تم إنشاؤها من قبل المجموعة ألداء مهمة محددة. تم تصميم المنشآت المنظمة بحيث ال 
ذا كانت المجموعة تعمل . عند تقييم ما إحديد من يسطر على المنشأةتكون حقوق التصويت هي العامل المهيمن في ت

تضع  نفوذ على الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية والتي تمتلك المجموعة حصص بها،كمدير أو لديها 
ى توجيه األنشطة ذات المجموعة باالعتبار بعض العوامل منها غرض وتصميم الشركة المستثمر فيها والقدرة العملية عل

الصلة في الشركة المستثمر فيها وطبيعة عالقتها مع الشركة المستثمر فيها وحجم التعرض للتغير في عائدات الجهة 
 المستثمر فيها.

 

تعمل المجموعة كمدير لعدد من صناديق االستثمار. يرتكز تحديد ما إذا كانت المجموعة تقوم بالسيطرة على صناديق 
في الصندوق. عند تقييم السيطرة، تقوم المجموعة  للمجموعة ه على تقييم إجمالي الحصص االقتصاديةاالستثمار هذ

بمراجعة كافة الوقائع والظروف لتحديد ما إذا كانت المجموعة، بصفتها مدير الصندوق، تعمل كوكيل أو موكل. في حالة 
وتقوم بتوحيدها، وفي حالة أن كانت كوكيل فإن  اعتبارها كموكل، فإن المجموعة تقوم بالسيطرة على هذه الصناديق

 المجموعة تقوم باحتسابها كاستثمارات في الصناديق.
 

يوضح الجدول أدناه حصة المجموعة في صناديق االستثمار التي تقوم بإدارتها، كما يتم إدراج هذه الصناديق كجزء 
 من االستثمار:

 
 تملكها المجموعةالحصة التي  الطبيعة والغرض نوع الشركة المنظمة

 إلدارة رصناديق استثما
 الموجودات

تحصيل أتعاب من إدارة موجودات 
 لصالح مستثمرين آخرين

استثمارات في وحدات صادرة من قبل 
 ألف درهم  4.293الصندوق بمبلغ 

 (ألف درهم 3.914 :2019)
 

 الترتيبات المشتركة واالستثمارات في شركات زميلة (3)
 

ً عليها. إن التأثير الهام هو القدرة على الشركة الزميلة هي  الشركة المستثمر بها التي تمارس المجموعة تأثيراً هاما
المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية في الشركة المستثمر بها ولكنه ال يمثل سيطرة أو سيطرة مشتركة على 

 فقاً لطريقة احتساب حقوق الملكية.تلك السياسات. يتم احتساب االستثمار في الشركات الزميلة و
 

طرف أو أكثر من مع الترتيب المشترك هو عبارة عن اتفاقية بين المجموعة وأطراف أخرى، حيث تتمتع المجموعة 
األطراف األخرى بالسيطرة المشتركة بموجب اتفاق تعاقدي. قد يكون الترتيب المشترك عبارة عن عمليات مشتركة أو 

لعمليات المشتركة ترتيب مشترك يكون لألطراف التي تتمتع بسيطرة مشتركة في الترتيب بموجبه ائتالف مشترك. تمثل ا
 حقوق في وتسجيل حصصهم المعنية في الموجودات وااللتزام بالمطلوبات المتعلقة بالترتيب. 

 
ركة على الترتيب ف التي تتمتع بسيطرة مشتاأما االئتالف المشترك فهو عبارة عن ترتيب مشترك يكون بموجبه لألطر

 حقوق بصافي موجودات الترتيب، ومن ثم يتم احتسابه وفقاً لطريقة احتساب حقوق الملكية.
 

التي تتضمن تكاليف المعاملة.  وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يتم مبدئياً االعتراف باالستثمار في الشركة الزميلة بالتكلفة
ً لالعتراف المبدئي، تنطوي البيانات الما لية الموحدة على حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر واإليرادات الحقا

 .توقف التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة، حتى تاريخ الشاملة األخرى للشركات المستثمر بها وفقاً لحقوق الملكية
تم إطفاؤها وال يتم فحصها بصورة يتم إدراج الشهرة التجارية المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار وال ي

في نتائج عمليات الشركات الزميلة.  المجموعةحصة  الموحدفردية للتحقق من االنخفاض في القيمة. يوضح بيان الدخل 
يتم عرض أي تغير في اإليرادات الشاملة األخرى لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من اإليرادات الشاملة األخرى 

 المجموعةقوم تعلى ذلك، عندما يكون هناك تغير معترف به مباشرة في حقوق الملكية للشركة الزميلة، . عالوة للمجموعة
 من أي تغيرات، إن أمكن، في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.  اباالعتراف بحصته
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الموحد. يتم إعداد البيانات المالية  الدخليتم بيان إجمالي حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الزميلة في بيان 
عندما تقتضي الضرورة، يتم إجراء تعديالت بحيث تصبح  .مجموعةللشركة الزميلة لنفس فترة إعداد التقارير الخاصة بال

 السياسات المحاسبية متوافقة مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
 

بتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسائر االنخفاض في  المجموعةقوم تبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، 
في تاريخ كل تقرير بالتحقق مما إذا كان هناك دليل موضوعي لمجموعة تقوم االقيمة الستثماراتها في الشركة الزميلة. 

باحتساب بمقدار  تقوم المجموعةعلى تعرض االستثمار في الشركة الزميلة النخفاض في القيمة. إذا وجد مثل هذا الدليل، 
قوم باالعتراف تته الدفترية، ثم االنخفاض في القيمة على أنه الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد من الشركة الزميلة وقيم

 في بيان الدخل الموحد. بالخسائر
 

 الحصص غير المسيطرة (4)
 

مسيطرة وفقاً لحصتها التناسبية في صافي الموجودات التي يمكن تحديدها في الشركة القياس الحصص غير مبدئياً يتم 
 .في تاريخ االستحواذ الُمستحوذ عليها

 
 حقوق ملكية.كمعامالت  هافقدان السيطرة يتم احتساب ال يترتب عليهاة في شركة تابعة أي تغيرات في حصة المجموعإن 
 

 فقدان السيطرة (5)
 

، بإيقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة وكذلك على شركة تابعة تقوم المجموعة، عند فقدان السيطرة
راف بأي فائض ة المرتبطة بالشركة التابعة. ويتم االعتأي حصص غير مسيطرة عليها والمكونات األخرى لحقوق الملكي

السيطرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. إذا احتفظت المجموعة بأي حصة في الشركة ان أو عجز ينتج عن فقد
 التابعة السابقة، يتم عندئٍذ قياس هذه الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة.

 
 ذوفة عند التوحيدالمعامالت المح (6)

 

وحقوق الملكية في كل شركة تابعة عند التوحيد. كما يتم حذف كافة المجموعة يتم حذف القيم الدفترية الستثمارات 
البينية الهامة ضمن المجموعة واإليرادات والمصروفات غير المحققة الناتجة عن المعامالت البينية والمعامالت األرصدة 

ستثناء أرباح أو خسائر المعامالت بالعمالت األجنبية(. يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس للمجموعة عند التوحيد )با
 الطريقة المتبعة لألرباح غير المحققة، ولكن فقط إلى المدى الذي ال يتوفر عنده دليل على انخفاض القيمة.

 
 الموجودات والمطلوبات المالية (ج)

 
 والقياس المبدئي االعتراف (1)

 
الثانوية في التاريخ  االلتزاماتوالُمصدرة والودائع وأدوات الدين  ُسلفمجموعة باالعتراف المبدئي بالقروض والتقوم ال

مبيعات ومشتريات الموجودات المالية  غير متضمنة)المالية األخرى  دواتالذي تنشأ فيه. كما يتم االعتراف بجميع األ
المجموعة طرفاً لألحكام التعاقدية الخاصة بهذه فيه تصبح  التاريخ الذيتاريخ المعاملة وهو في التي تتم بطريقة عادية( 

 األدوات. 
 

يتم االعتراف بكافة المشتريات والمبيعات للموجودات المالية التي تتم بالطرق االعتيادية في تاريخ التسوية، أي في تاريخ 
يعات للموجودات المالية التي تتم بالطرق االعتيادية تسليم الموجودات أو استالمها من الطرف المقابل. إن المشتريات والمب

 هي تلك التي تقتضي تسليم الموجودات خالل إطار زمني محدد بصورة عامة وفقاً لقوانين أو أعراف السوق.
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 التصنيف (2)
 

من خالل اإليرادات  القيمة العادلةببالتكلفة المطفأة أو  :تصنيف األصل المالي وفقاً لقياسهعند االعتراف المبدئي، يتم 
التكلفة المطفأة في حالة تحقق األصل المالي ب يتم قياس الشاملة األخرى أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

 :ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الشرطين التاليين يكل
 

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية  •
 التعاقدية؛ و 

دة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي، في تواريخ محد •
 . على المبلغ األصلي القائم األصلي والفائدة

 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في حالة تحقق كال الشرطين التاليين ولم يتم  أداة الدينيتم قياس 
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:  تصنيفها

 

يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع إذا كان  •
 الموجودات المالية؛ و 

تدفقات نقدية تتمثل فقط في دفعات المبلغ األصلي  ،محددة تواريخفي  ،إذا ترتب على الشروط التعاقدية لألصل المالي •
 .ستحقالمعلى المبلغ األصلي  والفائدة

 

ختار بشكل تأن  مجموعةلل، يمكن باستثمار في حقوق الملكية ال يتم االحتفاظ به لغرض المتاجرة عند االعتراف المبدئي
على  استثمارعلى أساس كل  عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى وذلك نهائي
 . حدة

 

 ة األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم تصنيف جميع الموجودات المالي
 

القيمة العادلة من خالل بشكل نهائي عند االعتراف المبدئي تصنيف األصل المالي ب مجموعةقرر التعالوة على ذلك، قد 
يمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة بمتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقر على الرغم من الوفاء األرباح أو الخسائ

 المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفه غير ذلك. التبايناألخرى إذا كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة جوهرية 
 

 تقييم نموذج األعمال
 

لمحفظة حيث يوضح االحتفاظ باألصل على مستوى ا هعمال الذي يتم فينموذج األ لهدف تقييم بإجراء تقوم المجموعة
المعلومات التي تم أخذها  فيما يليها إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. بذلك بشكل أفضل الطريقة التي يتم 

 االعتبار:عين ب
 

السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات. وبشكل محدد، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز  •
التوافق بين فترة استحقاق الموجودات  أو ةألسعار الفائداالحتفاظ بمعدل معين  إيرادات الفوائد التعاقدية أو على تحقيق

 المالية وفترة استحقاق االلتزامات التي تمول تلك الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات؛

 ؛المجموعةارة كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقارير بشأنها إلى إد  •

نموذج( وكيفية إدارة هذا ال المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن •
 تلك المخاطر؛

ل المدارة أو و)على سبيل المثال ما اذا كان التعويض يستند الى القيمة العادلة لألص األعمالكيفية تعويض مدراء  •
 و ؛اقدية المجمعة(التدفقات النقدية التع

تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات والتوقعات بشأن المبيعات في المستقبل.  •
جزء من التقييم العام لكيفية تحقيق الهدف كإال أنه ال يتم األخذ بعين االعتبار نشاط البيع على حدة ولكن يتم اعتباره 

 تعلق بإدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية. فيما ي مجموعةالمعلن لل
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أو إلدارتها والتي يتم تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة  لغرض المتاجرةلمالية المحتفظ بها ا يتم قياس الموجودات
لتحصيل التدفقات النقدية  أو يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث أنه ال األرباح أو الخسائرمن خالل 

 التعاقدية وبيع الموجودات المالية.
 

  دفعات للمبلغ األصلي والفوائدفقط ة التعاقدية تمثل النقدي اتالتدفق كانتما إذا  تقييم
 

ألغراض هذا التقييم، يُعرف "المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي، في حين 
خالل فترة  المستحقتعلقة بالمبلغ األصلي المقابل للقيمة الزمنية للمال والمخاطر االئتمانية الم ا" على أنهالفائدةعرف "تُ 

هامش و)مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( األساسية األخرى  اإلقراضتكاليف مخاطر وزمنية محددة ومقابل 
 الربح.

 

تبار الشروط باالع المجموعةأخذ ت، والفائدةعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي 
التعاقدية لألداة. ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب عليه تغيير توقيت أو قيمة 

 بعين االعتبار ما يلي:  مجموعةضع الت. عند إجراء هذا التقييم، التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يفي األصل بهذا الشرط
 

 قد تغير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية؛ األحداث الطارئة التي •

 خصائص التمويل؛ •

 الشروط الخاصة بالدفع مقدماً وتمديد أجل السداد؛ •

غير المضمونة بضمانات قروض ال)مثل  للتدفقات النقدية من موجودات محددةالمجموعة الشروط التي تحدد مطالبة  •
 ؛ و (أخرى

 .)مثل التعديل الدوري ألسعار الفائدة( نية للمالالخصائص التي تعدل االعتبار الخاص بالقيمة الزم •
 

محفظة للقروض طويلة األجل ذات أسعار فائدة ثابتة والتي يحق للمجموعة بشأنها خيار اقتراح يوجد لدى المجموعة 
يل. في تواريخ تعديل دورية. تقتصر حقوق التعديل هذه على األسعار السائدة في السوق في وقت التعد الفائدةتعديل سعر 

قررت . وبدون تكاليف أخرى بالقيمة االسمية إما قبول السعر المعدل أو استرداد القرض االختياريتاح للمقترضين 
الخيار يعدل سعر ألن  تمثل دفعات فقط للمبلغ األصلي والفوائد لهذه القروض التدفقات النقدية التعاقديةالمجموعة أن 
األساسية األخرى والتكاليف  اإلقراضزمنية للمال ومخاطر االئتمان ومخاطر تضع في االعتبار القيمة ال الفائدة بطريقة

 المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم.
 

 المطلوبات المالية
 

تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية، خالف التزامات القروض والضمانات المالية، على أنها مقاسة بالتكلفة 
 الل األرباح أو الخسائر.المطفأة أو بالقيمة العادلة من خ

 

  إيقاف االعتراف (3)
 

 الموجودات المالية
 

تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف باألصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية بالحصول على تدفقات نقدية من األصل 
ت النقدية التعاقدية ، أو عندما تقوم المجموعة بتحويل الحقوق الخاصة بالحصول على التدفقا((4)3)انظر ايضاح  المالي

من خالل معاملة يتم بموجبها بصورة فعلية تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية لألصل المالي، أو من خالل معاملة 
ال تقوم المجموعة بموجبها بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية ولكنها ال تحتفظ بالسيطرة 

 على األصل المالي.
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ة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية المخصصة للجزء الذي عند إيقاف االعتراف بأصل مالي ما، فإن الفرق بين القيم
( الثمن المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً 1تم إيقاف االعتراف به من األصل( ومجموع )

، يتم ( أية أرباح أو خسائر متراكمة تم االعتراف بها في اإليرادات الشاملة األخرى2أي التزام جديد مفترض( و )
 االعتراف به ضمن األرباح أو الخسائر.

 
إن أية أرباح / خسائر متراكمة تم االعتراف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق بسندات الملكية االستثمارية 

الخسائر  المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، لم يتم االعتراف بها ضمن األرباح أو
عند إيقاف االعتراف بهذه السندات. يتم االعتراف بأي حصة من الموجودات المالية المحولة المؤهلة إليقاف االعتراف 

 والتي تقوم المجموعة بإنشائها أو االحتفاظ بها على أنها أصل أو التزام منفصل.
 

لمعترف بها في بيان المركز المالي ولكنها عندما تقوم المجموعة بإبرام معامالت يتم بموجبها تحويل الموجودات ا
تحتفظ إما بكافة مخاطر وامتيازات الموجودات المالية المحولة أو بجزء منها، ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات 

 إعادة الشراء.البيع أو معامالت المعامالت  هذه تتضمنالمحولة. 
 

ي لمقايضة معدل العائد على الموجودات المحولة، يتم احتساب عندما يتم بيع الموجودات لطرف آخر بإجمالي سعر توافق
المعاملة كمعاملة تمويل مضمونة مماثلة لمعامالت البيع وإعادة الشراء، حيث تحتفظ المجموعة بكافة مخاطر وامتيازات 

 ملكية هذه الموجودات بصورة فعلية.
 

حتفاظ أو بتحويل كافة مخاطر وامتيازات ملكية األصل فيما يتعلق بالمعامالت التي ال تقوم المجموعة من خاللها باال
المالي وتحتفظ بالسيطرة عليه، تواصل المجموعة االعتراف بهذا األصل إلى مدى ارتباطها بهذا األصل، ويتم تحديد 

 ذلك من خالل مدى تعرضها لتغيرات في قيمة األصل المحول.
 

 ايقاف االعترافالموجودات المالية المحولة مقابل رسوم. يتم لتزام بخدمة ، تحتفظ المجموعة باالمعينة معامالتفي 
نت إذا كا خدمةبالنسبة لعقد ال ملتزااالأو  لألصبا االعتراف. يتم إيقاف االعترافاألصل المحول إذا كان يفي بمعايير ب

 ( ألداء الخدمة.التزام) كافية أصل( أو كانت أقل منرسوم الخدمة أكثر من كافية )
 

 لماليةالمطلوبات ا
 

 تم تسوية التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها.تاالعتراف بالمطلوبات المالية عندما بإيقاف المجموعة  تقوم
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 على الموجودات المالية والمطلوبات المالية التعديالت (4)
 

 الموجودات المالية
 

إذا تم تعديل الشروط الخاصة بأصل مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة 
ية للتدفقات النقدية من التعاقدالحقوق النقدية مختلفة بشكل جوهري، عندئذ تعتبر  تبشكل جوهري. في حال كانت التدفقا

األصل المالي األصلي منتهية. ويتم في هذه الحالة إيقاف االعتراف باألصل المالي األصلي واالعتراف بأصل مالي 
جديد بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف مستحقة للمعاملة. يتم احتساب أي أتعاب مقبوضة في إطار التعديل على النحو 

 التالي:
 

األتعاب التي تمثل استرداداً لتكاليف يتم احتساب تعاب عند تحديد القيمة العادلة لألصل الجديد واأل مراعاةيتم  •
 لألصل؛ و مبدئيالمعاملة المستحقة ضمن القياس ال

 االعتراف. إيقاف يتم إدراج األتعاب األخرى ضمن األرباح أو الخسائر كجزء من األرباح أو الخسائر عند •
 

زيادة فرصة استعادة الشروط  هوهدف التعديل  يكونعادة معسراً،  المقترضالنقدية عندما يكون إذا تم تعديل التدفقات 
تخطط لتعديل في كال كانت المجموعة . ةجوهريبصورة التعاقدية األصلية بدالً من إنشاء أصل جديد بشروط مختلفة 

ما إذا  تأخذه المجموعة بعين االعتبار هوفإن أول ما تنازل عن التدفقات النقدية، سوف ينتج عنها أصل مالي بطريقة 
عدم الوفاء  وتعني عادةة على نتيجة التقييم الكمي ل إجراء التعديل. تؤثر هذه الطريقكان ينبغي شطب جزء من األصل قب

 عادة بمعايير إيقاف االعتراف في مثل هذه الحاالت.
 

لى إيقاف قيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إتعديل أصل مالي تم قياسه بالتكلفة المطفأة أو بال يإذا لم يؤد
معدل عندئذ تقوم المجموعة أوالً بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي باستخدام االعتراف باألصل المالي 

ضمن األرباح أو  تعديلال ناتجة عنلألصل وتقوم باالعتراف بالتعديل الناتج على أنه أرباح أو خسائر  الفائدة الفعلي
المستخدم في حساب األرباح  معدل الفائدة الفعليالخسائر. بالنسبة للموجودات المالية ذات أسعار فائدة متغيرة، يتم تعديل 

الراهنة السائدة في السوق في وقت التعديل. يتم إطفاء أي تكاليف أو  ظروفبما يعكس ال الناتجة عن التعديل أو الخسائر
باإلضافة إلى األتعاب المستلمة في إطار تعديل إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي المعدل على مدى  متكبدةرسوم 

 الفترة المتبقية لألصل المالي المعدل.
 

 المطلوبات المالية
 

لمعدل بشكل ا اللتزامالمالي عندما يتم تعديل شروطه وتختلف التدفقات النقدية ل لتزامباال بإيقاف االعترافتقوم المجموعة 
 رافالعتا ميتالشروط المعدلة بالقيمة العادلة.  على أساسالتزام مالي جديد ب االعترافيتم  الحالة،جوهري. في هذه 

ع ضمن األرباح أو الخسائر. وفدلما ثمنلوا إيقاف االعتراف بها مت لتيا لماليةا تباولطللم يةرفتدلا لقيمةا نبي رقبالف
، بما في ذلك المطلوبات المالية ملةتحالمت غير المالية المحولة، إن وجدت ،والمطلوبات الموجودا يتضمن الثمن المدفوع

 المعدلة الجديدة.
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تزام عن طريق لالل، فيتم إعادة حساب التكلفة المطفأة على أنه إيقاف اعترافلتزام المالي تعديل اال اعتبارإذا لم يتم 
األرباح  ضمنئر الناتجة رباح أو الخساألعتراف باالصلي ويتم ااأل معدل الفائدة الفعليخصم التدفقات النقدية المعدلة ب

صلي المستخدم في األ معدل الفائدة الفعلي، يتم تعديل  ذات معدالت فائدة متغيرة . بالنسبة للمطلوبات الماليةأو الخسائر
الراهنة السائدة في السوق في وقت التعديل. يتم  ظروفبما يعكس ال الناتجة عن التعديل رئخساالح أو ارباألاحتساب 

كاليف أو رسوم متكبدة على أنها تعديل على القيمة الدفترية لاللتزام ويتم إطفاؤها على مدى الفترة المتبقية االعتراف بأي ت
 األداة.على  معدل الفائدة الفعليعن طريق إعادة احتساب  لاللتزام المالي المعدل

 
 المقاصة  (5)
 

بيان المركز المالي الموحد فقط عندما يكون لدى  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي المبلغ في
المجموعة حق قابل للتنفيذ قانونياً بمقاصة المبالغ المعترف بها ويكون لديها النية لتسوية المعامالت على أساس صافي 

 المبلغ، أو لتحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات بشكل متزامن.
 

 الدولية إلعداد معاييرالافي فقط عندما يتم السماح بذلك بموجب يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الص
كما في األنشطة التجارية  التقارير المالية، أو عندما تكون المكاسب والخسائر ناشئة عن مجموعة من المعامالت المماثلة

 .للمجموعة
 

 قياس القيمة العادلة  (6)
 

لبيع األصل أو الذي سيتم دفعه لتحويل االلتزام في معاملة منتظمة بين تتمثل القيمة العادلة في السعر الذي سيتم استالمه 
 للمجموعةالمشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحاً 

، حيثما أمكن، بقياس القيمة ةالمجموعقوم تفي ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام. 
العادلة لألداة باستخدام أسعار مدرجة في سوق نشط لهذه األداة. يعد السوق نشطاً إذا كانت المعاملة الخاصة باألصل أو 

 االلتزام تتم بصورة متكررة أو قدر كافي لتوفير معلومات عن التسعير بصورة مستمرة.
 

عندئذ أساليب تقييم تعزز من استخدام المدخالت  المجموعةستخدم تفي حالة عدم وجود سعر مدج في سوق نشط، 
الملحوظة ذات العالقة والتقليل من استخدام المدخالت غير الملحوظة. تشكل أساليب التقييم المتبعة كافة العوامل التي 

ة ألداة مالية ما عند يضعها المتعاملين في السوق بعين االعتبار عند تسعير معاملة ما. إن أفضل دليل للقيمة العادل
 تاالعتراف المبدئي عادة ما يكون سعر المعاملة، وهو ما يمثل القيمة العادلة للثمن المدفوع أو الُمستلم. في حالة رأي

أن هذه القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة وال يمكن التحقق من القيمة العادلة من  المجموعة
مدرج في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة وال تقوم على أساس أحد أساليب التقييم التي تستخدم خالل السعر ال

البيانات من أسواق ملحوظة فقط، فإنه يتم قياس األداة المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، معدلة إلزالة الفرق بين القيمة العادلة 
 ً على  الموحد ، يتم االعتراف بهذا الفرق ضمن بيان األرباح أو الخسائرعند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة. الحقا

أساس مناسب على مدى أعمار األدوات، وال يمتد هذا التقييم بعد تاريخ الحصول على تقييم مدعوم بشكل كامل من 
 بيانات سوق ملحوظة أو تاريخ انتهاء المعاملة.

 
قوم ت المجموعةة بالقيمة العادلة أسعار عرض وأسعار طلب، فإن في حال كان ألحد الموجودات أو المطلوبات المقاس

 بقياس الموجودات والمراكز طويلة األجل بسعر العرض وبقياس المطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب.
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تم إدارتها تيتم قياس محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان والتي 
بيع صافي على أساس صافي التعرض إلى هذه المخاطر على أساس األسعار التي سيتم قبضها من  المجموعةمن قبل 

المركز المالي طويل األجل أو يتم دفعها لتحويل صافي المركز قصير األجل المعرضة لمخاطر معينة. إن التعديالت 
التي تتم على مستوى هذه المحافظ، على سبيل المثال تعديل سعر الطلب أو تعديالت مخاطر االئتمان التي تعكس القياس 

األصول وااللتزامات على أساس فردي استناداً إلى تعديل المخاطر ذات  على أساس صافي التعرض، يتم تخصيصها إلى
 الصلة لكل أداة فردية على حدة في المحفظة.

 
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات في الصناديق المشتركة وصناديق حقوق الملكية الخاصة أو شركات االستثمار 

المعلنة من قبل مدير الصندوق. بالنسبة لالستثمارات األخرى، يتم تحديد المماثلة بناًء على صافي آخر قيمة للموجودات و
تقديرات معقولة للقيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار معامالت سوقية حديثة تشمل استثمارات مماثلة بناًء على التدفقات 

 النقدية المتوقعة والمخصومة.
 

ل من المبلغ المستحق السداد عند الطلب، مخصوماً من أول تاريخ إن القيمة العادلة المقدرة للودائع تحت الطلب ليست أق
 يمكن فيه طلب سداد المبلغ.

 
باالعتراف بالتحويالت بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة اعتباراً من نهاية فترة التقرير التي  المجموعةقوم ت

 يتم التغير فيها.
 

 انخفاض القيمة (7)
 

بالقيمة العادلة  يتم قياسهاعلى األدوات المالية التالية التي ال  خسائر االئتمان المتوقعةمخصصات ب االعترافب بنكالقوم ي
 :خالل األرباح أو الخسائر من
 

 ؛المركزيةاألرصدة لدى البنوك  •

 ؛مالية مؤسساتالو بنوكال من مستحقةال مبالغال •

 ؛عكسي شراء إعادة اتفاقيات •

 ؛وات الدينأد المتكونة منالموجودات المالية  •

 ؛ُسلفالو قروضال •

 و ؛صدرةمُ التزامات القروض ال •

  عقود الضمان المالي المصدرة. •
 

 حقوق الملكية.ر انخفاض القيمة على استثمارات ئال يتم االعتراف بخسا
 
بقياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي، باستثناء  المجموعةقوم ت
 شهر: 12لبنود التالية حيث يتم قياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة ا

 

 االستثمارات في سندات الدين ذات مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير، و •

 مبدئي بهااألدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان المرتبطة بها بصورة جوهرية منذ االعتراف ال •
 (.)أ(43 يضاحاإل)راجع 

 
ق تصنيف مخاطر منخفضة عندما يتواف أعالهالمذكورة األدوات المالية ب المتعلقةمخاطر االئتمان أن  تعتبر المجموعة

 مع التعريف العالمي "لدرجة استثمارية".  االئتمان الخاصة بها
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إلى ثالث مراحل استناداً إلى مدى التراجع االئتماني منذ  ةمقسم يةمنهج يتم قياس مخصصات خسائر االئتمان باستخدام
 :االعتراف المبدئي

 

رية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي بأداة مالية، يتم تسجيل مبلغ إذا لم تكن هناك زيادة جوه – 1المرحلة  •
باستخدام احتمالية التعثر خالل  خسائر االئتمان المتوقعةيتم احتساب شهر.  12يساوي خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

شهر، يتم استخدام  12المتبقية عن فترة االثنى عشر شهراً التالية. فيما يتعلق بالموجودات التي تقل فترة استحقاقها 
 احتمالية التعثر بما يتناسب مع فترة االستحقاق المتبقية. 

تعرضها دون  نشأة األداة الماليةزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان عقب  ةالمالي األداةشهد تعندما  – 2المرحلة  •
على  احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بناءً . تتطلب هذه المرحلة 2ضمن المرحلة  إدراجها، يتم النخفاض في القيمة

 . ةالمالي لألداةالعمر المقدر المتبقي  على مدىمدة احتمالية التعرض للتعثر 

. على غرار ضمن هذه المرحلة تعتبر أنها تعرضت النخفاض القيمةلتي المالية ا األدواتيتم إدراج  – 3المرحلة  •
 . على مدى عمر األداة المالية خسائر االئتمان المتوقعة مخصص خسائر االئتمان يمثلالمرحلة الثانية، 

 

 خسائر االئتمان المتوقعةقياس 
 

 :خسائر االئتمان المتوقعةفي قياس المستخدمة المدخالت الرئيسية فيما يلي 
 

 احتمالية التعثر؛ •

 الخسارة المحتملة عند التعثر؛ و •

 التعرض عند التعثر •
 

ً من النماذج اإلحصائية والبيانات التاريخية األخرىمات عموموهذه المعل يتم الحصول على يتم تعديلها لتعكس و ،ا
 الخسائر االئتمانية المتوقعة، لدى المجموعة عملية مراجعة معقدة لضبط باإلضافة إلى ذلك .االستشرافيةمعلومات ال

 للعوامل غير المتوفرة في النموذج.
 

 ية:فيما يلي تفاصيل هذه المعايير/المدخالت اإلحصائ
 

 في تقدير احتمالية التعثر على مدى فترة زمنية معينة. تتمثل –احتمالية التعثر  •

تعثر مستقبلي مع الوضع بعين االعتبار تاريخ يتمثل في تقدير التعرض في حال  –الخسارة المحتملة عند التعثر  •
 التعرض بعد تاريخ التقرير.التغيرات المتوقعة في 

تتمثل في تقدير الخسارة المترتبة على حدوث حالة تعثر في وقت معين. يستند  –تعثر إجمالي التعرض عند ال •
إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة والتدفقات النقدية التي كان المقترض يتوقع التعرض عند التعثر 

 التعبير عنها كنسبة مئوية من التعرض النقدية من مصادرة الضمان. يتم عادةً الحصول عليها، بما في ذلك التدفقات 
 عند التعثر.

 

اً إلى مبدأ االحتمال المرجح. يتم قياسها على النحو عن تقدير خسائر االئتمان استناد خسائر االئتمان المتوقعة هي عبارة
 :التالي

 

حالية لكافة حاالت نقص القيمة ال التقرير: على أنهافي تاريخ قيمة النخفاض تتعرض ال مل التيالموجودات المالية  •
بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة  منشأةأي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة لل)السيولة 
 (؛استالمها

الدفترية الفرق بين إجمالي القيمة  على أنها: تاريخ التقريرقيمة في الالتي تعرضت النخفاض الموجودات المالية  •
 مقدرة؛ية للتدفقات النقدية المستقبلية الالقيمة الحالو

القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة  على أنهاالتزامات القروض التي لم يتم سحبها:  •
 و؛ القرض واستالم التدفقات النقدية التي تتوقعها المجموعة سحب تم في حال

ً لمتوقعة لتعويض حامليها، ناقصعقود الضمانات المالية: الدفعات ا •  استردادها.أي مبالغ تتوقع المجموعة  ا
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 الموجودات المالية المعاد هيكلتها
 

أي أصل مالي أو في حال استبدال أصل مالي قائم بآخر جديد نتيجة الشروط الخاصة ب أو تعديل جدولةل إعادة في حا
يتم إيقاف االعتراف باألصل المالي و ينبغيلصعوبات مالية، عندها يتم إجراء تقييم لمعرفة ما اذا كان  تعرض المقترض

 :يالتال اس خسائر االئتمان المتوقعة على النحويق
 

التدفقات النقدية  استخدام، عندها يتم إيقاف االعتراف باألصلالمتوقعة عادة الهيكلة إعملية  ينتج عنحال لم  في •
في حال كانت عملية اعادة  ساب نقص السيولة من األصل القائمالمتوقعة والناشئة عن األصل المالي المعدل في ح

القيمة العادلة المتوقعة لألصل  احتسابيتم القائم، عندها،  إيقاف االعتراف باألصل هاعنالمتوقعة سوف ينتج الهيكلة 
 ألصل المالي القائم في وقت إيقاف االعتراف.ل نهائيةالنقدية التدفقات الالجديد على أنها 

تاريخ إيقاف االعتراف من  هتم خصمي والذي األصل المالي القائم هذا المبلغ في حساب نقص السيولة من إدراجيتم  •
 لألصل المالي القائم. معدل الفائدة الفعليالتقرير باستخدام ى تاريخ المتوقع وحت

 

 قيمة ال في التي تعرضت النخفاضالموجودات المالية 
 

 الماليةالمطفأة والموجودات  موجودات المالية المدرجة بالتكلفبتقدير ما اذا كانت الفي تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة 
قد تعرضت لالنخفاض في  ،اإليرادات الشاملة األخرى وذمم عقود اإليجار التمويلي اللالمدرجة بالقيمة العادلة من خ

وقوع حدث عند قيمة ال في تعرض النخفاض. يكون األصل المالي "(3)يشار إليها "الموجودات المالية بالمرحلة القيمة 
تشتمل األدلة على تعرض أصل مالي  التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي. ذي أثر ضار علىأو أكثر 
 التالية: الملحوظةقيمة على البيانات ال في النخفاض

 

 تعرض المقترض أو المصدر ألزمة مالية كبيرة؛ •

 ؛االخالل بأحد العقود، مثل حالة التعثر أو التخلف عن السداد •

 تقبلها في ظروف أخرى؛لقرض أو السلفة من قبل المجموعة وفقاً لشروط ما كانت المجموعة لدولة اإعادة ج •

 ؛ أومالية أخرى فالس أو إعادة هيكلةن يتعرض المقترض لإلأعندما يصبح من المحتمل  •

 عدم وجود سوق نشط للسند نتيجة الصعوبات المالية. •
 

 الموجودات المالية التي تم شراؤها أو إنشاؤها والتي تعرضت النخفاض ائتماني في القيمة
 

بتلك التي قد تعرضت  ها والتي تعرضت النخفاض ائتماني في القيمةؤها أو إنشاؤتم شرا الموجودات المالية التيتمثل 
على مدى العمر  . بالنسبة لهذه الموجودات، يتم إدراج خسائر االئتمان المتوقعةاالعتراف المبدئي النخفاض ائتماني عند

 عند االعتراف المبدئي.  نتاجياإل
 

 ي بيان المركز الماليفاالئتمان المتوقعة عرض مخصص خسائر 
 

 يتم عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي على النحو التالي:
 

 للموجودات؛  الدفتريةالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: على أنها استقطاع من إجمالي القيمة  •

 ؛اتأنها مخصصالتزامات قروض وعقود ضمانات مالية: يتم عرضها بشكل عام على  •

في  خسائر صلة األخرى: ال يتم االعتراف بمخصمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشامال دينالأدوات  •
عن يتم اإلفصاح  إال أنه. العادلةالدفترية لهذه الموجودات هي قيمتها  ن القيمةأل اً نظر الموحد بيان المركز المالي

 احتياطي القيمة العادلة. مخصص الخسائر ويتم االعتراف به ضمن
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 الشطب
 

ً ) الموجودات الماليةيتم شطب  ً أ جزئيا ولة حول استرداد أصل ما بشكل كلي أو توقعات معقعندما ال تكون هناك  (و كليا
تكون هذه الحالة عندما تقرر المجموعة أنه ال يوجد لدى المقترض موجودات أو مصادر دخل يمكن أن عموما جزئي. و

 تنتج تدفقات نقدية كافية السترداد المبالغ الخاضعة للشطب. يتم إجراء هذا التقييم لكل أصل على حدة.
 

ً بالغ المشطوبة يتم إدراج استردادات الم في بيان األرباح أو الخسائر. يمكن  انخفاض القيمةمخصص صافي ضمن  سابقا
باإلجراءات المتبعة في المجموعة  االلتزاممن أجل  حصيلأن تظل الموجودات المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة الت

 السترداد المبالغ المستحقة.
 

 لمركزيمتطلبات مخصص مصرف اإلمارات العربية المتحدة ا
 

 ً  CBUAE/BSD/2018 /458رقم الصادر من مصرف اإلمارات العربية المتحدة لتعميم من ا 4-6للبند رقم وفقا
عام مجتمعين أكبر من مخصص انخفاض المخصص الخاص والمخصص ال، إذا كان مجموع 2018بريل أ 30المؤرخ 

التقارير المالية، فإنه يجب تحويل الفرق إلى "احتياطي من المعايير الدولية إلعداد  9القيمة المحتسب بموجب المعيار رقم 
ما ينتمي إليه الفرق احتياطي انخفاض القيمة إلى  تخفيضمن األرباح المحتجزة. كما يجب  مباشرانخفاض القيمة" بشكل 

 لسداد توزيعات األرباح.ن احتياطي انخفاض القيمة غير متاح إفي مخصص خاص ومخصص عام / جماعي. 
 

 د وما يعادلهالنق (د)
 

لدى المصارف المركزية  غير مقيدة لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، يشتمل النقد وما يعادله على النقد وأرصدة
والمؤسسات المالية ذات فترات استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر، والتي تتعرض  واألرصدة المستحقة من المصارف

 العادلة، وتُستخدم من قبل المجموعة في إدارة التزاماتها قصيرة األجل.  لمخاطر غير هامة للتغيرات في القيمة
 

 يمثل النقد وما يعادله موجودات مالية غير مشتقة يتم قيدها بالتكلفة المطفأة ضمن بيان المركز المالي الموحد. 
 

 المصارف والمؤسسات المالية مستحقة منأرصدة  )هـ(
 

 بالتكلفة المطفأة ناقصاً أي مخصص النخفاض القيمة. درجةشتقة المتتمثل بالموجودات المالية غير الم
 

 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (و)
 

غرض البيع على المدى القريب أو بصورة رئيسية بعليها المجموعة  ستحوذمالية توراق تتمثل هذه االستثمارات بأ
الموجودات االعتراف مبدئياً بهذه يتم  .البيعإدارتها معاً لتحقيق ربح قصير األجل أو تم تاالحتفاظ بها كجزء محفظة التي 

جميع التغيرات في القيم العادلة كجزء االعتراف بويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي الموحد. يتم 
 .األرباح أو الخسائرمن 

 
 اتفاقيات إعادة الشراء العكسي (ز)

 
في وقت محدد في  بسعر ثابت يتم االعتراف بالموجودات التي يتم شرائها بشكل متزامن مع االلتزام بإعادة بيعها ال

المستقبل. يتم عرض المبالغ المدفوعة إلى الطرف المقابل في هذه االتفاقيات كعقود إعادة شراء عكسية في بيان المركز 
 راء وسعر إعادة البيع كفائدة وتستحق على مدة اتفاقية إعادة الشراءالمالي الموحد. ويتم اعتبار الفرق بين سعر الش

 بيان األرباح أو الخسائر الموحد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  ، ويتم تحميلها علىالعكسي
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  لفسُ القروض وال (ح)

 
 " في بيان المركز المالي ما يلي:ُسلفيتضمن بند "القروض وال

 

ً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة اإلضافية  ُسلفالقروض وال • المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ ويتم قياسها مبدئيا
 و ها المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛تقياسها الحقاً بتكلف مالمباشرة ويت

 .المدينة يالتمويل اإليجارعقود ذمم  •
 

بموجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط والتي  ُسلفتتمثل القروض وال
 ال تنوي المجموعة بيعها مباشرة أو على المدى القريب. 

 
نقل كافة مخاطر وامتيازات ملكية األصل  عندما تكون المجموعة طرف مؤجر في عقد إيجار يتم بموجبه بصورة فعلية

ويتم االعتراف بالذمم المدينة التي تساوي صافي االستثمار  إيجار تمويليللمستأجر، يتم تصنيف هذه الترتيبات كعقود 
 . ُسلففي اإليجارات ويتم عرضها ضمن القروض وال

 
بالتحقق من جوهر العقد، كما تقوم بتقييم إذا ما كان  أم ال، تقوم المجموعة كان الترتيب يمثل عقد إيجارعند تحديد إذا ما 

 استيفاء شروط العقد معتمداً على استخدام األصول أو األصل المحدد وتضمن العقد على حق استخدام هذه األصول.
 

 شطبه. إما عندما يقوم المقترض بسداد التزاماته أو عندما يتم بيع القرض أو ُسلفهذه القروض والب ايقاف االعترافيتم 
 

 اإلسالمية والتمويلية العقود االستثمارية (ط)
 
بمزاولة أعمال مصرفية إسالمية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل أدوات إسالمية متنوعة  المجموعةقوم ت

 مثل اإلجارة والمرابحة والمضاربة والوكالة. 
 

 التعريفات (1)
 

 اإلجارة
 

 نتهية بالتمليك.تتكون اإلجارة من اإلجارة الم
 

تمويل اإلجارة هو عبارة عن اتفاقية تقوم المجموعة )المؤجر( بموجبها بتأجير أو بناء أصل ما بناًء على طلب العميل 
)المستأجر( ووعد منه باستئجار الموجودات لفترة زمنية محددة مقابل دفعات إيجار محددة. يمكن إنهاء اإلجارة عند نقل 

جر في نهاية مدة اإليجار. كما تقوم المجموعة بتحويل جميع المخاطر والمنافع الفعلية المتعلقة ملكية األصل إلى المستأ
ر إلى المستأجر. يتم االعتراف بإيرادات اإلجارة على أساس معدل الربح الفعلي على مدى فترة  بملكية األصل المؤجا

 اإليجار.
 

 المرابحة
 

بيع سلع وموجودات أخرى إلى أحد العمالء بنسبة متفق عليها من األرباح هي عقد بيع تقوم المجموعة بموجبه ب المرابحة
بعد خصم التكلفة. تقوم المجموعة بشراء الموجودات بناًء على وعد من العميل بشراء الصنف الذي تم شراؤه وفقاً 

رادات عند استحقاقها لشروط وظروف معينة. يمكن قياس أرباح المرابحات في بداية المعامالت ويتم االعتراف بهذه اإلي
 على مدى فترة العقد باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي على الرصيد غير المسدد.
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 المضاربة

 
المضاربة هي عبارة عن عقد بين المجموعة والعميل يقوم بموجبه أحد األطراف بتقديم المال )رب المال( ويقوم الطرف 
اآلخر )المضارب( باستثمار المال في مشروع أو نشاط معين مع توزيع أي أرباح محققة بين الطرفين وفقاً لحصص 

العقد. يتحمل المضارب الخسارة في حالة اإلهمال أو التقصير أو مخالفة أياً من األرباح التي تم االتفاق عليها مسبقاً في 
شروط وأحكام عقد المضاربة، وإال فإن الخسائر يتحملها رب المال. يتم االعتراف باإليرادات على أساس النتائج المتوقعة 

وعة هي رب المال يتم تحميل الخسائر المعدلة بالنتائج الفعلية عند التوزيع بواسطة المضارب، وفي حال كانت المجم
 على بيان الدخل الموحد للمجموعة عند تكبدها.

 
 الوكالة

 
الوكالة هي عبارة عن اتفاق بين المجموعة والعميل يقوم بموجبه أحد الطرفين )رب المال( بتقديم مبلغ معين من المال 

نة )مبلغ مقطوع من المال أو نسبة مئوية من المبلغ للوسيط )الوكيل( الذي يستثمره وفقاً لشروط محددة مقابل رسوم معي
ً من أحكام وشروط عقد  المستثمر(. يلتزم الوسيط بضمان المبلغ المستثمر في حالة اإلهمال أو التقصير أو مخالفة أيا

 الوكالة. يمكن أن تكون المجموعة الوكيل أو رب المال حسب طبيعة المعاملة.
 

عقد الوكالة على أساس معدل الربح الفعلي طوال الفترة، وتعدال باإليرادات الفعلية عند  يتم تسجيل اإليرادات المقدرة من
 تحصيلها. ويتم احتساب الخسائر عند تكبدها.

 
 االعتراف باإليرادات (2)

 
 اإلجارة 

 
بناًء على أدلة يتم االعتراف باإليرادات من اإلجارة على أساس القيمة المتناقصة حتى يصبح تحصيلها أمراً مشكوكاً فيه 

 معقولة.
 

 المرابحة 
 

يتم االعتراف باإليرادات من المرابحة على أساس القيمة المتناقصة حتى يصبح تحصيلها أمراً مشكوكاً فيه بناًء على أدلة 
 معقولة.

 
 المضاربة

 
وثوق، في ما عدا يتم االعتراف باإليرادات أو الخسائر من المضاربة على أساس االستحقاق، إذا أمكن تقديرها بشكل م

ذلك، يتم االعتراف باإليرادات عند التوزيع من قبل المضارب، بينما يتم تحميل الخسائر على بيان األرباح أو الخسائر 
 الموحد عند اإلعالن عنها من قبل المضارب.

 
 الوكالة

 
تعديلها باإليرادات الفعلية عند  يتم االعتراف باإليرادات المقدرة من الوكالة على أساس االستحقاق على مدار الفترة، مع

 استالمها. يتم احتساب الخسائر في تاريخ اإلقرار من قبل العميل.
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 المتاجرة أغراضاالستثمارات لغير  (ي)
 

 في بيان المركز المالي ما يلي: ةمدرجالتتضمن االستثمارات لغير غرض المتاجرة 
 

ً بالقيمة العادلة زائداً التكاليف اإلضافية المباشرة سندات  • الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ التي يتم قياسها مبدئيا
 للمعاملة، ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛

 لة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛سندات الدين المقاسة بالقيمة العاد •

 المصنفة على أنها  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ و حقوق الملكيةسندات  •

 االستثمار في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة. •
 

يتم االعتراف باألرباح والخسائر  بالنسبة لسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى،
ضمن اإليرادات الشاملة األخرى، باستثناء البنود التالية التي يتم االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر بنفس الطريقة 

 لموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة:ل االعتراف بهاالتي يتم 
 

 ة؛إيرادات الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلي •

 خسائر االئتمان المتوقعة والمبالغ المعكوسة؛ و •

 أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية. •
 

ف تصنيدة عا، تتم إبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىم إيقاف االعتراف بسندات الدين المقاسة ما يتدعن
الشاملة األخرى من حقوق الملكية إلى األرباح أو  ضمن اإليراداتبها سابقاً رف لمعتاکمة رالمتر الخسائح أو ابارألا

 الخسائر.
 

وق حقأدوات في لبعض االستثمارات لة دلعاالقيمة افي عرض تغيرات اإليرادات الشاملة األخرى عة ولمجماختارت ا
اة على حدة على أساس كل أد هذا االختيار بشكل نهائي غير قابل للتغييرر المحتفظ بها لغرض المتاجرة. يتم غيالملكية 

األرباح أو الخسائر، وال لی دوات إلتلك األالقيمة العادلة ر خسائح أو بارف أتصنيدة عاتتم إال راف المبدئي. عند االعت
راف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح ضمن األرباح أو العتيتم ا

ترداد جزء من تكلفة االستثمار، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بها ضمن اإليرادات الخسائر، ما لم تكن تمثل بوضوح اس
الشاملة األخرى. يتم تحويل األرباح والخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح 

 المحتجزة عند استبعاد االستثمار.
 

 االستثمارات العقارية )ك(
 

ً بالتكلفة، بما  مارات العقاريةاالستثيتم قياس  ً لالعتراف المبدئي، يتم بيان في ذلك تكاليف المعاملة. مبدئيا الحقا
بالقيمة العادلة التي تعكس أوضاع السوق في تاريخ الميزانية العمومية. يتم إدراج األرباح أو  االستثمارات العقارية

بيان  "اإليرادات األخرى" في ت االستثمارية عند نشأتها ضمنالخسائر الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة للعقارا
 .الموحدالدخل 

 

عندما يتم استبعادها أو عندما يتم إيقاف استخدامها بصورة دائمة وال يتوقع  االستثمارات العقاريةيتم إيقاف االعتراف ب
ادات أو خسائر من استبعاد أو إيقاف الحصول على أية منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها. يتم االعتراف بأي إير

 استخدام عقار استثماري ضمن بيان الدخل الموحد للسنة التي يتم فيها إيقاف االستخدام أو االستبعاد.
 

 الممتلكات والمعدات )ل(
 

 االعتراف والقياس (1)
 

نخفاض القيمة، إن وجدت. يتم يتم قياس جميع بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر ا
بيان المشروعات الرأسمالية قيد اإلنجاز مبدئياً بالتكلفة ويتم اختبارها لتحديد انخفاض القيمة بشكل دوري. يتم تحويل 

  هذه األعمال عند إنجازها إلى البند المناسب من الممتلكات والمعدات ثم يبدأ احتساب االستهالك عليها.
 

المشتراة التي تمثل  الكمبيوتربرامج بت المنسوبة مباشرة لالستحواذ على األصل. ويتم االعتراف تتضمن التكلفة النفقا
  جزءاً رئيسياً ألداء المعدات المعنية كجزء من تلك المعدات.
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 ع()تاب الممتلكات والمعدات )ل(
 

 )تابع( االعتراف والقياس (1)
 

يتم تحديد األرباح والخسائر من استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من عمليات 
والمعدات ويتم االعتراف بها صافية ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى في بيان  للممتلكاتاالستبعاد مع القيمة الدفترية 

 الخسائر الموحد.األرباح أو 
 

تلك من المنافع االقتصادية المستقبلية  تتدفق فقط عندما يكون من المحتمل أن وذلكالالحقة  المصروفاتتتم رسملة 
 ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند تكبدها. الدورية المصروفاتللمجموعة. يتم إدراج  المصروفات

 
المعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابها كبنود منفصلة )مكونات رئيسية( و الممتلكاتعندما يكون ألجزاء أحد بنود 

 .والمعدات الممتلكاتمن 
 

يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر من استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات ضمن بند اإليرادات األخرى في األرباح 
 أو الخسائر.

 

 االستهالك  (2)
 

ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية يتم االعتراف باالستهالك 
واألعمال الرأسمالية  تملك حر المقدرة لكافة الممتلكات والمعدات. بينما ال يتم احتساب استهالك على األراضي المملوكة

 قيد اإلنجاز.
 

 المقارنة:والحالية  تينترنتاجية المقدرة للموجودات للففيما يلي األعمار اإل
 

 سنة 50إلى  20 مباني وفيالت
 سنوات 10إلى  5 أثاث ومعدات مكتبية

 سنوات 10إلى  3 جرةستأالم المباني تجهيز
 واتسن 10 الخزائن اآلمنة

 سنوات 7إلى  3 أنظمة حاسب آلي ومعدات
 سنوات 3 سيارات

 

 في تاريخ كل تقرير. المتبقيةوالقيم  طرق االستهالك واألعمار االنتاجية تتم إعادة تقييم
 

 األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز (3)
 

تتمثل موجودات األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز على الموجودات قيد االنشاء بغرض استخدامها في إنتاج أو توريد 
 ً مة المعترف بها. تتضمن التكلفة خسائر انخفاض القي بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية ويتم احتسابها بالتكلفة ناقصا

كافة التكاليف المباشرة المنسوبة لتصميم وإنشاء الممتلكات المرسملة وفقاً للسياسات المحاسبية للمجموعة. عندما تصبح 
الموجودات جاهزة لالستخدام، يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة ويتم 

 استهالكها وفقاً لسياسات المجموعة. احتساب
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية (4)
 

 االستثمارات العقاريةالمالية )خالف غير تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها 
حال وجود هذا المؤشر، يتم  وموجودات الضريبة المؤجلة( لتحديد ما إذا كان هنالك مؤشر على انخفاض القيمة. في

 تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. تخضع الشهرة التجارية الختبار انخفاض القيمة سنوياً.
 

  



 

38 

 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تابع(الممتلكات والمعدات  )ل(
 
 )تابع( ير الماليةانخفاض قيمة الموجودات غ (4)

 
بالنسبة الختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية 
داخلة من االستخدام المستمر، والتي تعد مستقلة بقدر كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات أو الوحدات األخرى 

الشهرة التجارية الناتجة عن دمج األعمال إلى الوحدات المنتجة للنقد أو مجموعة الوحدات  المنتجة للنقد. يتم تخصيص
 المنتجة للنقد المتمثلة في المنفعة المتوقعة من عمليات دمج األعمال.

 
ة ناقصاً تتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألحد الموجودات أو وحدة منتجة للنقد بالقيمة الحالية المستخدمة وقيمته العادل

تكاليف البيع، أيهما أكبر. ترتكز "القيمة من االستخدام" على التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة إلى قيمها الحالية 
باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصة بهذا 

 قد. األصل أو الوحدة المنتجة للن
 

 يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة تتجاوز قيمته القابلة لالسترداد.
 

ثر كلدى المجموعة تدفقات نقدية داخلة منفصلة ويتم استخدامها في أ دارة أعمالإالمستخدمة في ال تحقق الموجودات 
منتجة للنقد على أساس متسق ومعقول وتخضع الوحدات لص الموجودات التجارية لمنتجة للنقد. يتم تخصي ةمن وحد

 الختبار انخفاض القيمة كجزء من اختبار الوحدات المنتجة للنقد التي تنتمي إليها الموجودات التجارية.
 

ة الدفترية ألي ويتم تخصيصها أوالً لتخفيض القيم ،يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر
لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد  ثمشهرة تجارية مخصصة للوحدة المنتجة للنقد، 

 على أساس تناسبي.
 

ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة التجارية. فيما يتعلق بالموجودات األخرى، يتم عكس خسائر 
القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها،  فيهقط على المدى الذي ال تزيد انخفاض القيمة ف

 لم يكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة. مااإلطفاء،  وأصافية من االستهالك 
 

 الموجودات غير الملموسة )م(
 

ي الثمن المحول وقيمة أي حصة غير مسيطرة في الشركة الزيادة ففي تتمثل الشهرة التجارية الناتجة عن االستحواذ 
في الشركة المستحوذ عليها عن القيمة العادلة  سابقة والقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ألي حصة ملكية عليهاالمستحوذ 

طرة معترف صافي الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد. إذا كان إجمالي الثمن المحول وقيمة أي حصة غير مسيل
بها والحصة المحتفظ بها سابقاً المقاسة بالقيمة العادلة أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ 

 عليها في حالة الشراء بسعر مخفض، يتم االعتراف بالفرق مباشرة ضمن بيان الدخل.
 

التي تم االستحواذ عليها عند دمج  رخصة التجاريةوال لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تخصيص الشهرة التجارية
األعمال إلى كل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد، أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد، التي من المتوقع أن تستفيد من 

ية الدمج. إن كل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد، أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد المخصص لها الشهرة التجار
تمثل أقل مستوى داخل المنشأة يتم من خالله مراقبة الشهرة التجارية ألغراض اإلدارة الداخلية. تتم مراقبة الشهرة 

 التجارية على مستوى القطاعات التشغيلية. 
 

 بشكل سنوي النخفاض القيمة والرخصة التجاريةيتم إجراء عمليات مراجعة للتحقق من مدى تعرض الشهرة التجارية 
و التغيرات في الظروف إلى وجود انخفاض محتمل في القيمة. تتم مقارنة أمعدل أكثر تكراراً إذا أشارت األحداث أو ب

قصاً تكاليف القيمة الدفترية للشهرة التجارية بالقيمة القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة من االستخدام أو القيمة العادلة نا
 راً باالنخفاض في القيمة كمصروف وال يتم عكسه الحقاً.يتم االعتراف فوالبيع، أيهما أعلى. 
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 )تابع(الموجودات غير الملموسة  )م(
 

ج األعمال. إن تكلفة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن دم غير الملموسة بخالف الشهرة تشمل موجودات المجموعة
قيمها العادلة في تاريخ االستحواذ. يتم قياس  تمثلالموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في دمج األعمال 

المبدئي، يتم  الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل عند االعتراف المبدئي بالتكلفة. الحقاً لالعتراف
 متراكمة.البالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض القيمة  غير ملموسةإدراج الموجودات 

 
يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما على أنها أعمار إنتاجية محددة أو غير محددة. يتم إطفاء 

لالنخفاض  تعرضها تم تقييماألعمار اإلنتاجية، وي محددة على مدىالنتاجية اإلعمار األالموجودات غير الملموسة ذات 
في القيمة عند وجود مؤشر يفيد احتمالية انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة 

محددة على األقل في نهاية كل فترة تقرير. يتم األخذ النتاجية اإل عماراألاإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات 
ي األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو النمط المتوقع الستخدام المنافع المستقبلية المتضمنة في األصل باالعتبار التغييرات ف

تم معاملتها كتغييرات في التقديرات المحاسبية. يتم إدراج تهدف تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء على نحو مناسب، وب
 ة المحددة في بيان الدخل الموحد.اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجي مصروفات

 
 احتساب اإلطفاء:غرض األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة ل فيما يلي

 
 سنة 15 – 7 .5 عمالءلعالقات ا

 سنة 15 – 2 .5 ودائع أساسية
 سنة 20 العالمة التجارية

 
 البيع قيدضمانات  )ن(

 
ويتم قيدها كموجودات محتفظ  ُسلفات أخرى لتسوية بعض القروض والقد يتم الحصول على ضمانات عقارية وضمان

بقيمها العادلة ناقصاً تكاليف  عليهابها للبيع ويتم بيانها ضمن "الموجودات األخرى". يتم تسجيل الموجودات المستحوذ
ايضة. ال يتم احتساب البيع أو بالقيمة الدفترية للقرض )صافية من مخصص انخفاض القيمة(، أيهما أقل، في تاريخ المق

الحق للموجودات المستحوذ عليها إلى القيمة العادلة  تخفيضاالستهالك على الموجودات المحتفظ بها للبيع. يتم قيد أي 
يتم االعتراف يان األرباح أو الخسائر الموحد. ناقصاً تكاليف البيع كخسائر انخفاض قيمة الموجودات، ويدرج ضمن ب

يمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه هذه الزيادة خسائر انخفاض القيمة بأي زيادة الحقة في الق
بحذف الضمانات مع المتطلبات  فيما يتعلقالمتراكمة، ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. تتماشى سياسة المجموعة 

 المجموعة. المناطق التي تعمل ضمنها السارية فيالقانونية ذات العالقة 
 

 تجاريةالوراق األحسابات العمالء والودائع األخرى وو ،للبنوك والمؤسسات الماليةالمستحقة رصدة األ )س(
 

ويتم االعتراف  ،وراق التجارية مطلوبات ماليةاألللبنوك والمؤسسات المالية وودائع العمالء والمستحقة تعتبر األرصدة 
ً  بها ً  مبدئيا   اليف المعامالت، ويتم قياسهم الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.تك بالقيم العادلة ناقصا
 

 اتفاقيات إعادة الشراء )ع(
 

في تاريخ مستقبلي محدد  بسعر ثابت ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المباعة مع االلتزام المتزامن بإعادة شرائها
ضمن بيان المركز المالي لمبالغ المستلمة بموجب هذه العقود كاتفاقيات إعادة شراء المطلوبات المتعلقة با بيانويتم 

ويتم قيدها على مدى فترة عقد إعادة  فائدة،تم معاملة الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروفات تالموحد. 
 عدل الفائدة الفعلي.الشراء، ويتم تحميلها على بيان األرباح أو الخسائر الموحد باستخدام طريقة م
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 القروض ألجل والسندات الثانوية  )ف(
 

تشتمل القروض ألجل والسندات الثانوية على سندات قابلة للتحويل إلى أسهم رأس المال بناًء على رغبة حاملها، ال 
د األسهم مع التغيرات في القيمة العادلة لألسهم، ويتم تسجيلها كأدوات مالية مركبة. تحدد قيمة بند حقوق يتغير عد

والفائدة المبلغ األصلي  الملكية من السندات القابلة للتحويل بفائض متحصالت اإلصدار على القيمة الحالية لدفعات
 لى مطلوبات مشابهة ال تحمل خيار التحويل.ع المطبقالمستقبلية مخصومة باستخدام سعر فائدة السوق 

 
 في رلتغيا قيمة رضع ميت، رلخسائأو ا حبارألا لخال نم لةدلعاا بالقيمة التي يتم تصنيفها لألج بالقروض فيما يتعلق

ي طکإحتيا الخاصة بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى نالئتماا طرمخا في المنسوبة للتغيرات تباولطللم لةدلعاا لقيمةا
مبلغ التغير في  عرض ان، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كاالعتراف المبدئي بااللتزام المالي. عند ئتمان المطلوباتا

سيسفر عن أو يُزيد التضارب  االئتمان في اإليرادات الشاملة األخرىالمنسوب إلى مخاطر  لاللتزامالقيمة العادلة 
 ا التقييم باستخدام تحليل االنحدار لمقارنة:يتم إجراء هذ المحاسبي في األرباح أو الخسائر.

 

  ؛المتوقعة في القيمة العادلة للمطلوبات المتعلقة بالتغيرات في مخاطر االئتمان التغيرات •

 تأثير التغيرات المتوقعة في القيمة العادلة لألدوات ذات الصلة على األرباح أو الخسائر.و •
 
 إيقاف االعترافعندما يتم  .األرباح أو الخسائر لیإ الحقاً تباولطلما نتمائا يطحتياا في المبينة لمبالغا ليوتح ميت ال
 المطلوبات إلى األرباح المحتجزة. ائتمانفي احتياطي  المتراكم هذه األدوات، يتم تحويل المبلغب

 
ة من خالل بالقيمة العادل والتي يتم قياسها إن القروض ألجل والسندات الثانوية التي ال تنطوي على خيار التحويل

ً تكاليف المعاملة، ويتم قياسها  مطلوباتهي األرباح أو الخسائر  ً بقيمتها العادلة ناقصا مالية يتم االعتراف بها مبدئيا
، ويتم تعديلها إلى مدى مخاطر تغيرات القيمة العادلة المتحوط معدل الفائدة الفعليالحقاً بتكلفتها المطفأة باستخدام طريقة 

 بشأنها.
 

 م خزينةأسه )ص(
 

أدوات حقوق الملكية الخاصة المستحوذ عليها )أسهم خزينة( من حقوق الملكية ويتم احتسابها على أساس يتم استقطاع 
التكلفة المرجح. ال يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر في بيان الدخل الموحد عند شراء أو بيع أو إصدار أو  متوسط

نك. يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية وثمن الشراء، في حال إعادة إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالب
اإلصدار، ضمن عالوة إصدار األسهم. في حال توزيع أسهم الخزينة كجزء من إصدار أسهم منحة، يتم تحميل تكلفة 

 يتم تخصيص وبالتالي ال األسهم مقابل األرباح المحتجزة. يتم إلغاء حقوق التصويت المتعلقة بأسهم الخزينة للمجموعة
 . اأي توزيعات أرباح له

 
 الموجودات االئتمانية )ق(

 
 هذه إدراجها ضمنيتم ال تعتبر الموجودات المحتفظ بها كأمانات أو بصفة ائتمانية كموجودات للمجموعة، وبالتالي ال 

 البيانات المالية الموحدة.
 

 برنامج الدفعات المرتكزة على األسهم )ر(
 

القيمة العادلة للخيارات الممنوحة ويتم االعتراف بالتكلفة في تاريخ منح الخيارات للموظفين ضمن تكاليف  يتم تقدير
الموظفين، مع زيادة مماثلة في حقوق الملكية على مدار الفترة الالزمة ليصبح الموظفون مخولون الستخدام هذه 

صروف ليعكس عدد خيارات األسهم التي يتوقع إيفاء الخيارات بشكل غير مشروط. ويتم تعديل المبلغ المعترف به كم
الخدمات المشروطة بها. وبذلك يتم االعتراف بتلك المصروفات بشكل نهائي بناًء على عدد خيارات األسهم التي تم 
 الوفاء بالخدمات المشروطة بها وبناًء على شروط أداء غير متعلقة بالسوق عند تاريخ انتهاء الصالحية. قد تساهم هذه

 األسهم في احتساب ربحية السهم المخفضة بمجرد اعتبارها كأسهم عادية محتملة.
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 إيرادات ومصروفات الفائدة )ش(
 

 معدل الفائدة الفعلي
 

معدل "يتمثل باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.  باح أو الخسائرالفائدة ضمن األرإيرادات ومصروفات ب االعترافيتم 
العمر أو المقبوضات على مدى النقدية المستقبلية المقدرة  الدفعات خصمالمعدل الذي يتم استخدامه ل في" الفائدة الفعلي

 المتوقع لألداة المالية إلى:
 

 أو؛ لألصل الماليالقيمة الدفترية إجمالي  •

 لمطلوبات المالية.لتكلفة المطفأة لا •
 

التي تعرضت النخفاض  الناشئة المشتراة أو الموجوداتلألدوات المالية بخالف  معدل الفائدة الفعليعند احتساب 
خسائر  الشروط التعاقدية لألداة المالية، وليس مراعاة كافة، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية مع ائتماني

  االئتمان المتوقعة.
 

ال يتجزأ  اً فوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءتكاليف المعاملة والرسوم والنقاط المد معدل الفائدة الفعلييشمل احتساب 
أو إصدار الموجودات لحيازة مباشرة  اإلضافية المنسوبةت التكاليف ال. تشمل تكاليف المعاممعدل الفائدة الفعليمن 

 المالية أو المطلوبات المالية.
 

 القيمة الدفتريةإجمالي فة المطفأة والتكل
 

القيمة التي تم بها قياس األصل المالي أو االلتزام المالي عند  ألصل مالي أو التزام مالي تتمثل فيإن "التكلفة المطفأة" 
ً  االعتراف المبدئي ة الفائدة المتراكم باستخدام طريق اً اإلطفاءأو ناقص اً ، زائدالمبالغ المسددة من المبلغ األصلي ناقصا

فيتم تعديلها مقابل أي مخصص  بالنسبة للموجودات الماليةو، القيمة المبدئية والقيمة المستحقةفرق بين ألي الفعلية 
 . االئتمان المتوقعةخسائر ل

 
خسائر لأي مخصص  ه مقابلالمالي قبل تعديل لألصلالتكلفة المطفأة  فيالمالي"  لألصل"إجمالي القيمة الدفترية يتمثل 

 .ئتمان المتوقعةاال
 

 الفائدة احتساب إيرادات ومصروفات
 

 االلتزامالمالي أو  باألصلالمبدئي  االعترافالمالي عند  االلتزامالمالي أو  لألصل معدل الفائدة الفعلييتم احتساب 
دفترية لألصل القيمة الإجمالي على  معدل الفائدة الفعلي، يتم تطبيق الفائدةالمالي. عند احتساب إيرادات ومصروفات 

 معدل الفائدة الفعلي يتم تعديل. لاللتزامالتكلفة المطفأة  على( أو يكون األصل قد تعرض النخفاض ائتماني)عندما ال 
في أسعار الفائدة  غيراتبشكل دوري لتعكس الت لألدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرةنتيجة إلعادة تقييم التدفقات النقدية 

ً  تميفي السوق.  إطفاء  فيهيبدأ التاريخ الذي  تحوط القيمة العادلة فيتعديالت مقابل  معدل الفائدة الفعلي عديلت أيضا
 تعديل التحوط.

 
 (.7)ج( ) 3 راجع اإليضاحتوقيت تعرض الموجودات المالية لالنخفاض االئتماني،  لحو المعلومات لمزيد من
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 عرضال
 

األرباح أو الخسائر واإليرادات في بيان  الواردةالمحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية  الفائدةإيرادات  تتضمن
 ما يلي: الشاملة األخرى

 

 ؛المقاسة بالتكلفة المطفأةلمالية الفائدة على الموجودات المالية والمطلوبات ا •

 ؛بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالفائدة على أدوات الدين المقاسة  •

تحوطات التدفقات النقدية صنفة ضمن ي مشتقات التحوط المؤهلة المتغيرات القيمة العادلة فمن الجزء الفعال  •
 على إيرادات المتحوط بشأنهارة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية ، في نفس الفتلفائدةلللتغيرات في التدفقات النقدية 

 ؛ والفائدةمصروفات  أو

تحوطات القيمة العادلة صنفة ضمن المتغيرات القيمة العادلة في مشتقات التحوط المؤهلة من الجزء الفعال  •
 لمخاطر سعر الفائدة.

 ة المطفأة.الفائدة السلبية على االلتزامات المالية الُمقاسة بالتكلف •
 

 ما يلي: األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىالواردة في بيان  مصروفات الفائدةتتضمن 
 

 ؛لمالية المقاسة بالتكلفة المطفأةالمطلوبات ا •

 يةدلنقا تفقادلتا اتوطتحصنفة ضمن الم لةؤهلما وطلتحا تمشتقا في لةدلعاا لقيمةا راتتغي نم للفعاا زءلجا •
 أو راداتيإ علی المتحوط بشأنها يةدلنقا تفقادلتا فيها رثؤت لتيا رةلفتا سنف في، للفائدة يةدلنقا تفقادلتا في رللتغي
 الفائدة؛ و تفارومص

تحوطات القيمة العادلة صنفة ضمن المتغيرات القيمة العادلة في مشتقات التحوط المؤهلة من الجزء الفعال  •
 لمخاطر سعر الفائدة.

 لى االلتزامات المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة.الفائدة السلبية ع •

 مصروفات الفائدة على التزامات اإليجار. •
 
 راداتکإي رلخسائأو ا حبارألا لخال نم لةدلعاا بالقيمة لماليةا تباولطلموا وداتجولما تفارومصو راداتيإ بيان ميت

 .رلخسائأو ا حبارألا لخال نم لةدلعاا بالقيمة لماليةا دواتألا نم فائدة أو مصروفات فائدة
 

 اإليرادات من أنشطة التمويل اإلسالمي )ت(
 

 على مدى فترة عقد اإليجار. التناسب الزمنييتم االعتراف بإيرادات اإلجارة على أساس 
 

يتم  على مدى فترة العقد حسب المبلغ األصلي المتبقي. التناسب الزمنيعلى أساس  المرابحةيتم االعتراف بإيرادات 
النتائج المتوقعة المعدلة مقابل النتائج الفعلية عند التوزيع من قبل المضارب.  بإيرادات المضاربة على أساس االعتراف

 عند تكبدها ضمن بيان الدخل الموحد للمجموعة. في حال كانت المجموعة هي رب المال، يتم تحميل الخسائر
 

 حصة المودعين من األرباح )ث(
 

على اإليداعات المقبولة من قبل البنوك والعمالء  المبلغ المستحق كمصروفاتفي ح تتمثل حصة المودعين من األربا
في شكل ودائع وكالة ومضاربة معترف بها كمصروفات ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. يتم احتساب هذه 

 المبالغ وفقاً لشروط وأحكام ودائع الوكالة وطبقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية.
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 الرسوم والعموالتإيرادات ومصروفات  )خ(
 

تتحصل المجموعة على إيرادات رسوم وعموالت من مجموعة الخدمات المتنوعة التي تقدمها إلى عمالئها. إن المعالجة 
ُ لذلك يتم االعتراف المحاسبية للرسوم والعموالت تعتمد على األ غراض التي يتم من أجلها تحصيل الرسوم. ووفقا

 باإليرادات في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. يتم احتساب إيرادات الرسوم والعموالت كما يلي:
 

 يتم االعتراف باإليرادات التي يتم الحصول عليها من تقديم الخدمات أثناء تقديم هذه الخدمات؛ •

 التي يتم الحصول عليها نتيجة تنفيذ أعمال هامة، كإيرادات عندما يتم إنجاز العمل؛ باإليرادات يتم االعتراف  •

معدل الفائدة لألداة المالية كتعديل ل معدل الفائدة الفعلييتم االعتراف باإليرادات التي تشكل جزءا ال يتجزأ من  •
 . "فوائدالإيرادات "ويتم قيدها ضمن  الفعلي

 
بشكل جزئي في للمجموعة  الموحدةفي البيانات المالية ما أداة مالية الذي ينشأ عنه االعتراف بعميل الع التعاقد م يتمقد 

من المعايير  15رقم  المعيار في إطاروبشكل جزئي من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  9رقم  المعيار إطار
الدولية إلعداد  معاييرالمن  9ق المعيار رقم يتطبب أوالً  المجموعة ومتقذه الحالة، الدولية إلعداد التقارير المالية. في ه

الدولية إلعداد التقارير المالية، ثم  معاييرالمن  9المعيار رقم  الجزء الذي تم في إطارفصل وقياس التقارير المالية ل
 زء المتبقي.الدولية إلعداد التقارير المالية على الج معاييرالمن  15المعيار رقم تقوم بتطبيق 

 
بمجرد  كمصروفاتتتعلق مصروفات الرسوم والعموالت بصورة رئيسية برسوم المعامالت والخدمات التي يتم تحميلها 

 .تلقي الخدمات
 

 برنامج والء العمالء
 

تستخدم المجموعة برامج الوالء، والتي تتيح للعمالء الحصول على نقاط متراكمة عند استخدام منتجات وخدمات البنك، 
، شريطة استيفاء الشروط المحددة. القيمة مخفضة مجانية أو حيث يمكن استرداد هذه النقاط في شكل منتجات أو خدمات

بناًء منفصلة. يتم تقييم القيمة العادلة للنقاط الممنوحة عموماً ال لبرامجينتج عن برامج الوالء التزامات أداء منفصلة وفقاً ل
مجموعة المكافآت المتوقعة ويتم االعتراف بها ضمن بند المطلوبات األخرى إلى أن على األسعار المستقلة المكافئة ل

الواجب تطبيقه عند  االستردادانتهاء صالحيتها. يتم االستعانة بأحكام اإلدارة عند تحديد معدل يتم استرداد النقاط أو 
 دادها بناًء على الخبرة السابقة للمجموعة.رتقدير النقاط المقرر است

 
 الزكاة )ذ(

 
القوانين والتشريعات الخاصة  بموجبلزاميا إيتم دفع الزكاة بالنيابة عن المساهمين في البلدان التي تكون فيها دفع الزكاة 

 بتلك الدول. يتم دفع مبالغ الزكاة وفقا للوائح المطبقة في تلك الدول
 

 االستثمار والمشتقات خسائر /صافي إيرادات )ض(
 

األرباح والخسائر المحققة وغير المحققة لالستثمارات بالقيمة العادلة  علىستثمار والمشتقات يشتمل صافي إيرادات اال
من خالل األرباح والخسائر، والمشتقات واألرباح والخسائر المحققة لالستثمارات المحتفظ بها لغير غرض المتاجرة 

دلة من خالل األرباح أو الخسائر ويتضمن وإيرادات توزيعات األرباح. إن صافي أرباح االستثمارات بالقيمة العا
 المصنفة بالقيمة العادلة. التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 
المالية بالقيمة العادلة من خالل الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للموجودات ويتم االعتراف باألرباح 

ويتم قيدها في احتياطي القيمة العادلة باستثناء خسائر ، ضمن بيان اإليرادات الشاملة األخرى ة األخرى،اإليرادات الشامل
 منوأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية  معدل الفائدة الفعليالمحتسبة باستخدام طريقة  االئتمان المتوقعة، والفائدة

بيان األرباح أو الخسائر الموحد. عندما يتم بيع أو تحقيق االستثمار،  الموجودات المالية التي يتم االعتراف بها مباشرة في
ً المعترف بها المتراكمة تم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر ت ضمن حقوق الملكية تحت بند احتياطي القيمة العادلة  سابقا

 .في حال أدوات الدين إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد
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وأدوات  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىلغير غرض المتاجرة على أدوات  االستثماراتتشتمل 
 .بالتكلفة المطفأة

 

. تقوم المجموعة باإلفصاح سالبةباستثمارات في موجودات مصدرة في دول ذات أسعار فائدة تحتفظ المجموعة أيضاً 
 (.27عن الفائدة المدفوعة على هذه الموجودات على نحو يعكس جوهر المعاملة االقتصادي )إيضاح 

 

إذا تم بيعها أو  ،مع ذلكقترب موعد استحقاقها بطريقة اعتيادية. وي لم التي بالتكلفة المطفأةال يتم بيع االستثمارات 
 تحقيقها، يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عنها ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

 

 الحصول على تلك التوزيعات.في حق البإيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت  يتم االعتراف
 

 العمالت األجنبية (أأ)
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية (1)
 

 م تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة التشغيلية المعتمدة لدى منشآت المجموعة، وفقاً ألسعار الصرفيت
تحويل الموجودات والمطلوبات المالية التي تتم بالعمالت األجنبية  إعادة تمتالسائدة بتاريخ تلك المعامالت.  الفورية

سعر الصرف الفوري في ذلك التاريخ. تتمثل أرباح أو خسائر صرف العمالت بتاريخ التقرير إلى العملة الرسمية وفقاً ل
األجنبية من البنود المالية في الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الرسمية في بداية الفترة، المعدلة لبيان الفائدة الفعلية 

 وفقاً لسعر الصرف في نهاية الفترة. محولةالالتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية بين والمبالغ المدفوعة خالل الفترة، و
 

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية 
ً ألسعار الصرف السائدة في التاريخ الذ غير يتم تحويل الموجودات والمطلوبات ي تم فيه تحديد القيمة العادلة. وفقا

 المالية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. 
 

يتم بصورة عامة االعتراف بفروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن األرباح أو الخسائر. يتم 
 جة عن تحويل البنود التالية ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية النات

 

 .من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالقيمة العادلة بحقوق الملكية  أدوات / أدوات الملكية الُمتاحة للبيع •

 ؛ والمطلوبات المالية المصنفة على أنها تحوط لصافي االستثمار في عملية خارجية إلى مدى فعالية التحوط •

 حوطات التدفقات النقدية المؤهلة إلى مدى فاعلية التحوط.ت •
 

 العمليات الخارجية  (2)
 

ال تعتبر أنشطة الفروع الخارجية والشركات التابعة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة جزءاً من عمليات المركز 
موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية الرئيسي، حيث أنها مستقلة مالياً وتشغيلياً عن المركز الرئيسي. يتم تحويل 

إلى الدرهم اإلماراتي، وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ التقرير. يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات الخارجية 
وفقاً لمتوسط أسعار الصرف، كما هو مناسب. ويتم بيان فروق الصرف )بما في ذلك معامالت تحوط لهذه االستثمارات( 

عن إعادة تحويل صافي الموجودات االفتتاحية بصورة مباشرة ضمن بند احتياطي تحويل العمالت األجنبية في  الناتجة
 اإليرادات الشاملة األخرى.

 

عند استبعاد عملية خارجية، بحيث يتم فقدان تلك السيطرة، تتم إعادة تصنيف القيمة المتراكمة في احتياطي تحويل 
تلك العملية الخارجية ضمن األرباح أو الخسائر كجزء من األرباح أو الخسائر من العمالت األجنبية ذات الصلة ب

االستبعاد. عند قيام المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتها في شركة تابعة بحيث يتضمن هذا االستبعاد عملية خارجية 
  ى الحصص غير المسيطرة.مع االحتفاظ بالسيطرة، تتم إعادة تصنيف الجزء ذي الصلة من القيمة المتراكمة إل

 

عندما ال تكون هناك نية أو احتمال في المستقبل المنظور لتسوية بند مالي مستحق القبض من أو مستحق الدفع إلى 
عملية خارجية، فمن ثم تعتبر فروق صرف العمالت األجنبية الناتجة عن ذلك البند المالي جزءاً من صافي االستثمار 

االعتراف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى؛ كما يتم عرضها في احتياطي تحويل العمالت  في العملية الخارجية ويتم
  ضمن حقوق الملكية.
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 خارجيةال الدخل ضريبةمصروفات  (بأ)
 

الحالية والمؤجلة. يتم االعتراف بمصروفات ضريبة الدخل ضمن األرباح تتألف مصروفات ضريبة الدخل من الضريبة 
أو الخسائر باستثناء إلى مدى ارتباطها ببنود تم االعتراف بها بصورة مباشرة ضمن حقوق الملكية أو اإليرادات الشاملة 

 األخرى.
 

ل فيها المجموعة أعمالها، ويتم االعتراف بها يتم احتساب الضريبة الحالية وفقاً للقوانين المالية للدول المعنية التي تزاو
على اإليرادات الخاضعة  دفعها الموحد. تتمثل الضريبة الحالية في الضريبة المتوقع ضمن بيان األرباح أو الخسائر

وأي تعديالت على  مطبقة بشكل جوهري بتاريخ التقريرللضريبة للسنة، وذلك باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو ال
 ريبة مستحقة الدفع عن السنوات السابقة.الض

 
لقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض بين ايتم االعتراف بالضرائب المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة 

لفروقات المؤقتة التالية: لالتقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبية. وال يتم االعتراف بالضرائب المؤجلة 
وال دمج األعمال  ال تمثلالمطلوبات في معاملة  وأعتراف المبدئي للشهرة التجارية واالعتراف المبدئي بالموجودات اال

الفروقات الناتجة عن االستثمارات في الشركات المحاسبية أو الخاضعة للضريبة، و على األرباح أو الخسائر تؤثر
ً لمعـدالت المستقبل القريب.  لى انعكاسه فيالتابعة إلى الحد الذي قد ال يؤدي إ يتم احتساب الضرائب المؤجلة وفقا

الضـريبة المـتوقع تطبيقها على الفترة عندما يتم تحصيل الموجودات أو تسوية المطلوبات، وذلك على أساس القوانين 
 المعمول بها في تاريخ التقرير.

 
يه أن تكون األرباح الضريبية المستقبلية متاحة يتم االعتراف بموجودات الضرائب المؤجلة إلى الحد الذي يحتمل ف

المؤجلة في تاريخ التقرير، ويتم  الضريبيةلموجودات لتم مراجعة القيمة الدفترية تلالستخدام مقابل تلك الموجودات. 
ك أرباح ضريبية كافية تسمح باستخدام جزء أو كل موجودات أن يكون هنا أن ال يكون من المحتملتخفيضها إلى حد 

 ضرائب المؤجلة.ال
 

يعكس قياس الضريبة المؤجلة النتائج الضريبة التي تنتج عن الطريقة التي تتوقع المجموعة من خاللها استرداد أو 
 تسوية القيمة الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها في تاريخ التقرير.

 
عند  إضافية وفوائدضرائب تحق ستأخذ المجموعة بعين االعتبار التعرضات الضريبية وما إذا كان من المحتمل أن ت

 ينطوي علىتحديد قيمة الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة. يعتمد ذلك التقييم على التقديرات واالفتراضات كما أنه 
مجموعة من األحكام الخاصة باألحداث المستقبلية. من الممكن توافر معلومات جديدة والتي قد تؤدي إلى قيام المجموعة 

التغيرات في مطلوبات الضريبة على مصروفات  ية الحالية؛ وقد تؤثرالضريب االلتزاماتكفاية بشأن  ير حكمهايبتغ
 الضريبة في الفترة التي يتم فيها تحديد قيمة الضرائب.

 
 األدوات المالية المشتقة والتحوط )أج(

 
تكلفة المعامالت مباشرة في بيان األرباح أو يتم االعتراف مبدئياً بالمشتقات ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة مع تسجيل 

الناتجة عن قياس القيمة العادلة لألرباح أو الخسائر غير المحققة القيمة العادلة لألداة المشتقة في  الخسائر الموحد. تتمثل
 ومة.نماذج تدفقات نقدية مخص فيبشكل رئيسي  تتمثلاستخدام طرق تقييم  المشتقة وفقاً ألسعار السوق أواألداة 

 
تستند طريقة االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة الناتجة على تصنيف المشتقات كأدوات مشتقة محتفظ بها 

األرباح  بكافة. يتم االعتراف منها يتم التحوطالتي  إن كانت كذلك، طبيعة المخاطرحوط و، كأدوات ت للمتاجرة أو
لة لألدوات المشتقة المحتفظ بها للمتاجرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العاد

( كعقود تحوط للقيمة العادلة 1الموحد. عندما يتم تصنيف األدوات المشتقة كعقود تحوط، تقوم المجموعة بتصنيفها إما: )
( عقود تحوط تدفقات 2) الموجودات أو لمطلوبات معترف به لتغطية التعرض إلى مخاطر التغير في القيمة العادلة

نقدية لتغطية التعرض إلى مخاطر التغير في التدفقات النقدية التي تكون إما منسوبة لمخاطر محددة مرتبطة بموجودات 
( عقود تحوط صافي االستثمار التي يتم احتسابهما مثل عقود 3أو مطلوبات معترف بها أو معاملة مرجحة الحدوث )

م تطبيق محاسبة التحوط على المشتقات المصنفة كأدوات تحوط للقيمة العادلة أو التدفقات تحوط التدفقات النقدية. يت
  النقدية بشرط أن تستوفي المعايير المعنية.
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 )تابع( األدوات المالية المشتقة والتحوط (أج)
 

 قات الضمنيةالمشت
 

الضمنية  األداة المشتقة)العقد األساسي(. تقوم المجموعة باحتساب  آخر تضمين المشتقات في ترتيب تعاقديقد يتم 
 :بصورة منفصلة عن العقد الرئيسي عندما

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية؛ 9المعيار رقم  ضمن نطاقال يمثل العقد الرئيسي أصل  •

 العقد الرئيسي مسجل بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛ال يكون  •

 تعريف األداة المشتقة في حال كانت مدرجة ضمن عقد منفصل؛ ومع الضمنية  األداة المشتقةشروط  تتطابق •

ال ترتبط السمات والمخاطر االقتصادية للمشتقات الضمنية بشكل وثيق بالسمات والمخاطر االقتصادية للعقد  •
 رئيسي.ال

 
يتم قياس المشتقات الضمنية المنفصلة بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف بكافة تغيرات القيمة العادلة ضمن األرباح أو 
الخسائر ما لم تشكل جزء من تدفق نقدي مؤهل أو صافي عالقة تحوط لالستثمار. يتم عرض المشتقات الضمنية 

 ساسي.المنفصلة في بيان المركز المالي مع العقد األ
 

 محاسبة التحوط
 

تهدف سياسة المجموعة لتوثيق العالقة بين أدوات التحوط والبنود الخاضعة للتحوط، بما في ذلك أهداف واستراتيجية 
ً  في بداية التحوط. كما تقتضي السياسة رة المخاطر وذلكإدا  عالقة التحوط بدايةتوثيق تقييم فاعلية التحوط، في  أيضا
 ستمرة.بصورة مالقيام بذلك و
 

أداة تقوم المجموعة بإجراء تقييم، عند بداية عالقة التحوط وبصورة مستمرة، لتحديد ما إذا كان من المتوقع أن تكون 
 الخاضعة للتحوطالقيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود  فيالتغيرات  مقاصةلية عالية في اع)أدوات( التحوط ذات ف

التحوط للتدفقات النقدية لمعاملة متوقعة للتحقق من . تقوم المجموعة بتقييم التحوط لفترة التي تم فيها تصنيفخالل ا
على  نهايةً التي قد تؤثر لتغيرات في التدفقات النقدية التعرض إلى ا وعرضاحتمال حدوث المعاملة بصورة كبيرة 

 األرباح أو الخسائر. 
 

 لقيمة العادلة التحوط ل
 

لتغير في القيمة العادلة ألصل أو التزام معترف به أو ارتباط مؤكد من ا تقة كأداة تحوطعندما يتم تصنيف أداة مالية مش
قد يؤثر على األرباح أو الخسائر، يتم على الفور االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة ضمن األرباح 

 للتحوط المنسوب إلى المخاطر الخاضعة للتحوطفي القيمة العادلة للبند الخاضع بالتغير  يتم االعتراف .أو الخسائر
اذا كان سيتم قياس البند الخاضع للتحوط بالتكلفة أو التكلفة المطفأة، فسيتم تعديل  .المشتقة ضمن األرباح أو الخسائر

 القيمة الدفترية وفقاً لذلك.
 

أو يتم بيعها أو يتم إنهاؤها أو االستفادة يتم إيقاف االعتراف بمحاسبة التحوط مستقبالً عندما تنتهي صالحية أداة التحوط 
. إال أنه في حال تجديد أو في حال تم إيقاف تصنيفهامنها أو عندما لم تعد تفي بمعايير محاسبة التحوط للقيمة العادلة 

الطرفين بموجب القوانين واللوائح دون تغيرات في شروطها باستثناء  من قبل طرف مقابل مركزي المشتقة إلىاألداة 
 الشروط الضرورية للتجديد، عندئِذ ال تعتبر األداة المشتقة منتهية أو تم إنهاؤها. 

 
فيما يتعلق بأي تعديل حتى وقت إيقاف بند ما خاضع للتحوط يُستخدم له طريقة الفائدة الفعلية، يتم إطفاؤه ضمن األرباح 

 العمر المتبقي له. أو الخسائر كتعديل على معدل الفائدة الفعلي الُمعاد احتسابه على مدى
 

عند إيقاف التحوط، يتم إطفاء أي تعديل تم إجراؤه على األداة المالية الخاضعة للتحوط التي تم استخدام طريقة الفائدة 
الفعلية لها ضمن األرباح أو الخسائر من خالل تعديل معدل الفائدة الفعلي للبند الخاضع للتحوط من تاريخ بدء اإلطفاء. 

العتراف بالبند الخاضع للتحوط، يتم االعتراف بالتعديل ضمن األرباح أو الخسائر فور إيقاف االعتراف في حال إيقاف ا
 بالبند.   
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 )تابع(األدوات المالية المشتقة والتحوط  (أج)
 

 لتدفقات النقديةالتحوط ل
 

في التدفقات النقدية المنسوبة إلى مخاطر معينة  التقلبعندما يتم تصنيف األداة المشتقة كأداة تحوط في التحوط من 
، يتم االعتراف بالجزء ئرن أن تؤثر على األرباح أو الخسامرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المعترف بها والتي يمك

ضمن احتياطي التحوط  عرضهاقات ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ويتم الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشت
ضمن األرباح  لألداة المشتقةفعال من التغيرات في القيمة العادلة الاالعتراف بالجزء غير  فوراً في حقوق الملكية. يتم 

رباح أو الخسائر على أنه تم إعادة تصنيف المبلغ المعترف به ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى األأو الخسائر. ت
إعادة التصنيف في نفس الفترة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية الخاضعة للتحوط على األرباح أو الخسائر ناتج عن تعديل 

 في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى.  وفي نفس البند
 

أو يتم بيعها أو يتم إنهاؤها أو االستفادة  المشتقة ية أداة التحوطعندما تنتهي صالح، مستقبالً  يتم إيقاف محاسبة التحوط
ألداة المشتقة ل استبدال االلتزام. إال أنه في حال للتدفقات النقديةفي بمعايير محاسبة التحوط ي التحوط عديلم  إذامنها أو 

وطها باستثناء الشروط إلى طرف مقابل مركزي من قبل الطرفين بموجب القوانين واللوائح دون تغيرات في شر
إذا لم يعد من المتوقع حدوث تدفقات  ، عندئِذ ال تعتبر األداة المشتقة منتهية أو تم إنهاؤها.الستبدال االلتزامالضرورية 

نقدية خاضعة للتحوط، تقوم المجموعة فوراً بإعادة تصنيف المبلغ في احتياطي التحوط من اإليرادات الشاملة األخرى 
الخسائر. فيما يخص عالقات التحوط التي تم إنهاؤها، إذا مازال من المتوقع حدوث تدفقات نقدية خاضعة  إلى األرباح أو

للتحوط، ال يتم إعادة تصنيف القيمة المتراكمة في احتياطي التحوط حتى تؤثر التدفقات النقدية الخاضعة للتحوط على 
 عددت النقدية الخاضعة للتحوط على األرباح أو الخسائر في األرباح أو الخسائر؛ إذا كان من المتوقع أن تؤثر التدفقا

بإعادة تصنيف المبلغ في احتياطي التحوط من اإليرادات الشاملة  عندئذِ من فترات إعداد التقارير، تقوم المجموعة 
 األخرى إلى األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت.   

 
 االستثمارات صافي تحوطات

 
لصافي االستثمار في عملية في تحوط ص أداة مالية مشتقة أو التزام مالي غير مشتق كأداة تحوط عندما يتم تخصي

اإليرادات الشاملة األخرى في  ضمنخارجية، يتم االعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط 
استناداً إلى العملة التشغيلية  يمة العادلة ألداة التحوطالجزء الفعال من التغيرات في القيتم احتساب  تحويل.الاحتياطي 

ويتم االعتراف بأي جزء غير فعال من للشركة األم التي يتم قياس المخاطر الخاضعة للتحوط بعملتها التشغيلية. 
فوراً  المشتقةوأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية من األداة المالية غير  التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة

بشكل كلي أو  اإليرادات الشاملة األخرى ضمنفي بيان األرباح أو الخسائر الموحد. يعاد تصنيف المبلغ المعترف به 
 أو االستبعاد الجزئي للعملية األجنبية على التوالي.  ئر عند استبعاد العملية األجنبيةفي بيان األرباح أو الخسا جزئي

 
 المشتقات األخرى

 
بالقيمة العادلة. إذا لم يتم  بيان المركز الماليعتراف بالمشتقات األخرى المحتفظ بها لغير غرض المتاجرة في يتم اال

 بكافةاالعتراف على الفور المشتقة لغرض المتاجرة ولم يتم تصنيفها في عالقة تحوط مؤهلة، يتم  ةاالحتفاظ باألدا
أو صافي أرباح  ات والمشتقاتاالستثمار أرباحر كأحد بنود صافي العادلة ضمن األرباح أو الخسائ قيمتهاالتغيرات في 

 العمالت األجنبية. صرف
 

 المخصصات (د)أ
 

تقديره  يمكن ضمنيقانوني أو  التزام حالي ،نتيجة لحدث سابق ،المجموعة يترتب علىيتم االعتراف بمخصص عندما 
إذا كان تأثير القيمة القتصادية لتسوية االلتزام. فع اللمنا تدفق خارج يلزم، ويكون من المحتمل أن بصورة موثوقة

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل  تخفيضجوهرياً، يتم تحديد المخصصات من خالل  للمالالزمنية 
ً يكون  حيثما بااللتزام،والمخاطر المتعلقة  للمالالضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية   . مناسبا
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  (هـ)أ
 

تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها. يكون استحقاق هذه المكافآت على أساس فترة الخدمة التي يقضيها 
 دنى لفترة الخدمة. تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة. الموظف وإتمام الحد األ

 
فيما يتعلق بالموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، تقوم المجموعة بتقديم مساهمات لبرنامج المعاشات 

التزامات المجموعة على هذه  الحكومي ذي الصلة ويتم احتسابها على أساس نسبة من رواتب الموظفين. تقتصر
 عند استحقاقها. كمصروفات تسجيلهاالمساهمات التي يتم 

 
 خطة المساهمات المحددة

 
تتمثل خطة المساهمة المحددة بخطة المكافآت التقاعدية التي تدفع بموجبها المنشأة مساهمات محددة إلى مؤسسة منفصلة 

لدفع مبالغ إضافية. يتم االعتراف بالتزامات مساهمات  ضمنيةة أو أو جهة حكومية ولن يكون لها أية التزامات قانوني
خطط المعاشات المحددة على أنها مصروفات مكافآت للموظفين ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد في الفترات 

 التي يتم تقديم خدمة الموظفين خاللها.
 

صندوق معاشات ومكافآت التقاعد وفقاً  إلىن المؤهلين دفع المعاشات والتأمينات االجتماعية للموظفيب تقوم المجموعة
 دفع هذه المساهمات. فيهاللقوانين المعمول بها بالدولة التي يتم 

 
 خطة التعويضات المحددة

 
خالف خطة المساهمات المحددة. إن االلتزام المعترف به ب التقاعدخطة مكافآت في تمثل خطة التعويضات المحددة ت

مثل القيمة الحالية اللتزام المكافآت المحددة في نهاية يتعلق بخطط منح المكافآت المحددة مالي المضمن بيان المركز ال
فترة التقرير باإلضافة إلى تعديالت تكاليف الخدمة السابقة غير المعترف بها. هذا ويتم احتساب التزام التعويضات 

. يتم تحديد القيمة الحالية الوحدة اإلضافية المتوقعةيقة المحددة بصورة رئيسية من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طر
لسندات لالتدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المقدرة باستخدام معدالت الفائدة  تخفيضاللتزام المكافآت المحددة من خالل 

حقاقها الفترات الخاصة بالعملة المستخدمة في دفع المكافآت، والتي تقارب فترات است المقومةالتجارية عالية الجودة 
 بالتزام المعاشات ذات الصلة.

 
إن عمليات إعادة قياس صافي التزام المكافآت المحددة، التي تتألف من األرباح أو الخسائر االكتوارية، والعائد على 

عتراف بها (، يتم االباستثناء الفوائد ،موجودات الخطة )باستثناء الفوائد( وتأثير الحد األقصى للموجودات )إن وجدت
في الحال ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. كما يتم االعتراف بصافي مصروفات الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة 

. عندما يتم تغيير االمتيازات التي الموحد األرباح أو الخسائر بيان بخطط المكافآت المحددة ضمن تكاليف الموظفين في
رض خطة من الخطط للتقليص، يتم االعتراف بالتغير الحاصل في االمتيازات تنطوي عليها خطة ما أو عندما تتع

المتعلقة بخدمة سابقة أو األرباح أو الخسائر من التقليص في الحال ضمن األرباح أو الخسائر. تقوم المجموعة باالعتراف 
 الخسائر من تسوية خطة مكافآت محددة عندما يتم إجراء التسوية.وباألرباح 

 
 فآت أعضاء مجلس اإلدارةمكا (أو)

 
ً ، و2015لسنة  اإلمارات العربية المتحدة بدولة شركاتالمن قانون  169لمادة ا بموجب لنظام األساسي للبنك، ل طبقا

٪ من صافي األرباح بعد اقتطاع االستهالك 10يحق ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على مكافآت بما ال يزيد عن 
 واالحتياطيات.

 
 الئتمانيةاألنشطة ا )أز(

 
إن الموجودات المحتفظ بها على سبيل األمانة ال يتم التعامل معها على أنها موجودات خاصة بالمجموعة حيث يتم 

فقط وتعمل المجموعة بالنيابة عن العميل بمثابة حافظ أمين. ال تتحمل المجموعة أي  على سبيل األمانةاالحتفاظ بها 
 لم يتم إدراجها ضمن هذه البيانات المالية الموحدة. ،وعليه موجوداتخص هذه الما يفيلعميل تجاه امسؤولية أو التزام 
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 ربحية السهم (ح)أ

 
اب ربحية األسهم األساسية ألسهمها العادية. يتم احتس والمخفضةات ربحية األسهم األساسية تقوم المجموعة بعـرض بيان

مرجح لعدد األسهم العادية المتوسط العلى  المجموعةبتقسيم األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى المساهمين العاديين لدى 
عن طريق تعديل األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى  المخفضةا يتم تحديد ربحية األسهم القائمة خالل السنة. بينم

العادية  المحتملةلألسهم التخفيض تأثير  بناًء على رجح لعدد األسهم العادية القائمةمالمتوسط الو مين العاديينالمساه
 والتي تشتمل على السندات القابلة للتحويل وخيارات األسهم الممنوحة للموظفين.

 
 حول القطاعاترير االتق (ط)أ

 
تجارية والذي يمكن من خالله أن تحقق إيرادات  أحد عناصر المجموعة التي تزاول أنشطةيتمثل القطاع التشغيلي في 

 .من عناصر المجموعة األخرى أيوتتكبد مصروفات، بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع 
بصفته المسؤول الرئيسي  وتتم مراجعة نتائج القطاعات التشغيلية بصورة منتظمة من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة

 اوتقييم أدائه التي يجب تخصيصها لكل قطاع الخاصة بالموارد التشغيلية وذلك التخاذ القرارات القرارات اتخاذ عن
إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة  يتم االبالغ عنهاالتي . تتضمن نتائج القطاع لكل قطاع المتاحة ماليةالمعلومات ال بناءً على

 ضافة إلى البنود التي يمكن تخصيصها على أساس مالئم.على البنود المنسوبة مباشرة إلى القطاع، باإل
 

 عقود اإليجار (ي)أ
 

عقد إيجار  ، أو يتضمن،يعتبر العقد .يمثل أو يتضمن عقد إيجار العقدتقوم المجموعة في بداية العقد بتحديد ما إذا كان 
حق  العقد ينقل كانلتقييم ما إذا  محدد لفترة زمنية نظير مقابل. أصلحق السيطرة على استخدام  العقد ينقل إذا كان

من  16المعيار رقم ، تقوم المجموعة باستخدام تعريف عقد اإليجار الوارد في محدد أصلالسيطرة على استخدام 
 . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 
 المجموعة بصفتها مستأجر (1)
 

عنصر في العقد على كل  المقابل الواردجموعة بتوزيع ، تقوم الميإيجار عنصرعقد ما يتضمن  تعديلعند بداية أو 
الفروع  إيجار. إال أنه، بالنسبة لعقود بصورة متناسبة مع تلك األسعارمن العناصر اإليجارية حسب أسعارها المستقلة 

ر ، قررت المجموعة عدم فصل العناصر غير اإليجارية واحتساب العناصر اإليجارية وغير اإليجارية كعنصوالمكاتب
 واحد. إيجاري

 
تعترف المجموعة بأصل حق االستخدام والتزام اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس أصل حق االستخدام 

التي تتضمن القيمة المبدئية اللتزام اإليجار المعدلة بناء على دفعات اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ  مبدئياً بالتكلفة،
ليها أي تكاليف مباشرة مبدئية تم تكبدها وتقدير تكاليف فك وإزالة أي تحسينات تم إجراؤها على بداية اإليجار، مضافاً إ

  الفروع أو المكاتب.
 

باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بداية اإليجار حتى نهاية  صل حق االستخداميتم الحقاً احتساب االستهالك أل
بشكل دوري بناء على خسائر انخفاض القيمة، إن  أصل حق االستخدامفترة اإليجار. عالوة على ذلك، يتم تخفيض 

 وجدت، ويتم تعديله بناء على بعض عمليات إعادة القياس اللتزام اإليجار. 
 

ً قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء العقد، ويتم احتساب  يتم مبدئيا
مة االلتزام على الفترة الزمنية باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو، إذا تعذر تحديد ذلك التغير في قي

التغير في القيمة بسهولة، يتم استخدام معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي للمجموعة. تستخدم المجموعة بشكل عام 
 معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي كمعدل خصم.
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 )تابع(عقود اإليجار  )أي(

 
 )تابع(المجموعة بصفتها مستأجر  (1)

 
تحدد المجموعة معدل االقتراض اإلضافي لها من خالل تحليل قروضها من المصادر الخارجية المختلفة وإجراء بعض 

 فترات اإليجار ونوع األصل المستأجر.  التعديالت لبيان
 

 تتألف دفعات اإليجار المدرجة ضمن قياس التزام اإليجار مما يلي: 
 

 دفعات ثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية؛ •

 دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والتي يتم قياسها في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل •
 كما في تاريخ بداية عقد اإليجار؛

 المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و •

بشكل معقول من ممارسته، ودفعات اإليجار في فترة لمجموعة ا وقعسعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي تت •
ديد، وغرامات اإلنهاء المبكر متأكدة بشكل معقول من استخدام خيار التملمجموعة التجديد االختياري إذا كانت ا

 .متأكدة بشكل معقول من عدم اإلنهاء المبكرلمجموعة لعقد اإليجار ما لم تكن ا
 

عندما يكون هناك تغيير  االلتزام . تتم إعادة قياسبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعليةالتزام اإليجار يتم قياس 
لمبلغ المتوقع ل المجموعة لتغير في أحد المؤشرات أو المعدالت، أو تغيير في تقديرفي دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة ا

ما إذا كانت ستقوم بممارسة خيار  بخصوص لمجموعة بتغيير تقييمهاادفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا قامت 
 لجوهرية.أو كان هناك تعديل في دفعات اإليجار الثابتة ا الشراء أو التمديد أو اإلنهاء

 
عندما تتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم في المقابل تعديل القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو يتم 

 تسجيلها ضمن األرباح أو الخسائر إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى صفر.
 

المطلوبات ’والتزامات اإليجار ضمن  ‘الممتلكات والمعدات’تقوم المجموعة بعرض موجودات حق االستخدام ضمن 
 في بيان المركز المالي. ‘األخرى

 
 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة

 
الموجودات ذات القيمة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود إيجار  اختارت المجموعة

، بما في ذلك عقود إيجار معدات تكنولوجيا المعلومات. تعترف المجموعة لمنخفضة وعقود اإليجار قصيرة األجلا
   بدفعات اإليجار المرتبطة بتلك العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار. 

 

 المجموعة بصفتها مؤجر  (2)
 

عنصر في العقد على كل  المقابل الوارد، تقوم المجموعة بتوزيع يإيجار صرعنعقد ما يتضمن  تعديلعند بداية أو 
 من العناصر اإليجارية حسب أسعارها المستقلة نسبياً. 

 

عقد إيجار تمويلي يمثل يجار اإلما إذا كان عقد بتحديد اإليجار عندما تكون المجموعة هي المؤجر، تقوم عند بدء عقد 
 .أو عقد إيجار تشغيلي

 

 فعليبشكل  ينقلحول ما إذا كان عقد اإليجار  عامتقوم المجموعة بإجراء تقييم  من عقود اإليجار، كل عقد لتصنيف
، وخالف ذلك؛ يتمويل إيجار عقد اإليجار عقدملكية األصل ذات الصلة. في هذه الحالة، يكون  وامتيازاتمخاطر كافة 

 مؤشرات معينة مثل ما إذا كان اإليجاربعين االعتبار موعة المجتأخذ  التقييم،هذا  . ضمن إطارفهو عقد إيجار تشغيلي
 االقتصادي لألصل. العمرلجزء األكبر من ا يخص
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تابع(عقود اإليجار  (ي)أ
 

 )تابع(المجموعة بصفتها مؤجر  (2)
 

من المعايير الدولية إلعداد  9بتطبيق متطلبات إيقاف االعتراف وانخفاض القيمة الواردة في المعيار رقم المجموعة  تقوم
التقارير المالية على صافي االستثمار في عقد اإليجار. كما تقوم المجموعة بصورة منتظمة بمراجعة القيمة المتبقية 

 عقد اإليجار.غير المضمونة المستخدمة في احتساب االستثمار الكلي في 
 

 حساب تاريخ التسوية (ك)أ
 

يتم االعتراف بالموجودات المالية المباعة أو المشتراة في تاريخ التسوية، وهو التاريخ الذي تقوم فيه المجموعة بتسوية 
 شراء أو بيع أصل ما.

 

 الضرائب (ل)أ
 

أو يبية رلضت ااطلسلن امرداده ستاقع ومتلالحالية بالمبلغ ا للسنةلحالية ل اخدلايبة رضت باولطمودات وجومس قيام يت
 المعدالت والقوانين التيتلك  في المبلغ احتسابلمستخدمة في الضريبية انين القووائب الضرت امعدال تتمثل. إليها فعهد

إيرادات  وتحقق نشاطها لمجموعةاتزاول فيها لتي ول الدالتقرير في ايخ رتا في فعليةرة بصو أصدرتأو  إصدارهايتم 
بنود  ال يتضمنمذكور في بيان الدخل الموحد ألنه اليختلف الربح الخاضع للضريبة عن الربح للضريبة.  ةخاضع

كذلك البنود التي ال  وال يتضمنالخاضعة للضريبة أو القابلة للخصم في السنوات األخرى  المصروفاتأو  اإليرادات
 تخضع أبًدا للضريبة أو للخصم.

 
المؤقتة في تاريخ  اتلمؤجلة باستخدام طريقة االلتزام والتي تأخذ باالعتبار الفروقيتم رصد مخصص لضريبة الدخل ا

مستخدمة التقرير بين األسس الضريبية الخاصة بالموجودات والمطلوبات وبين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ال
جميع الفروق المؤقتة المقتطعة وترحيل يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة لألغراض إعداد التقارير المالية.  

توفر أرباح خاضعة  فيهيحتمل  ما الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية الغير مستخدمة، بقدر األرصدة
ً  للضريبة الضريبة المرحلة وغير المستخدمة والخسائر  واألرصدةمقابل الفروقات المؤقتة القابلة لالقتطاع  مستقبليا

 استخدامها. التي يمكنمستخدمة  الضريبية الغير

 
 الضمانات المالية (م)أ

 
العقود التي تتطلب من المجموعة سداد دفعات محددة لتعويض حامل الضمان عن خسارة تتمثل الضمانات المالية في 

 استحقاقها وفقاً للبنود التعاقدية.  عندبالتزاماته  الوفاءمتكبدة نتيجة عجز طرف محدد عن 
 

ضمانات التخلف عن سداد االئتمان ال تتم ألغراض المتاجرة ويتم معاملتها ضمانات المالية المتمثلة في عقود الإن بعض 
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 4محاسبياً على أنها عقود تأمين وفقاً للمعيار رقم 

 
المبلغ المستلم عند اإلصدار(. يتم إطفاء المبالغ ة في بقيمها العادلة )المتمثل بعقود الضمانات المالية األخرى يتم االعتراف

ً ترحيل االلتزامات الخاصة بالضمانات بقيمتها المطفأة أو القيمة  المستلمة على مدى فترة الضمان المالي. يتم الحقا
بالغ المستلمة صبح سداد الدفعات بموجب الضمان محتملة(، أيهما أكبر. يتم إدراج المالحالية ألي دفعة متوقعة )عندما ي

 بموجب هذه الضمانات المالية ضمن المطلوبات األخرى.
 
االئتمان التي تتعرض لها، وحيثما يكون مناسباً، لتحديد ما تم مراجعة الضمانات المالية بشكل دوري لتحديد مخاطر ت

ك المحددة لتل يتم تحديد مخاطر االئتمان من خالل تطبيق معايير مماثلةإذا كان من الضروري رصد مخصص لها. 
تم إعادة في حال تطلب األمر رصد مخصص محدد للضمانات المالية، ت. ُسلفوالقيمة القروض لتحديد خسائر انخفاض 

في الميزانية العمومية الموحدة  ذات الصلة المعترف بها ضمن المطلوبات األخرىتصنيف العموالت غير المكتسبة 
 إلى المخصص المناسب.
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3
 
 المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد (ن)أ

 

 2020يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  والتعديالت على المعايير من المعايير الجديدة تسري مجموعة
 اد هذه البيانات المالية الموحدة.عند إعد ها بشكل مسبقلم تقم بتطبيق إال أن المجموعة قبل ذلك التاريخ؛ويجوز تطبيقها 

 
 .الموحدة للمجموعةليس من المتوقع أن يكون ألي من المعايير المعدلة التالية تأثير جوهري على البيانات المالية 

 

 (.37محاسبي الدولي رقم تكلفة الوفاء بالعقد )تعديالت على المعيار ال –عقود محملة بالتزامات  •

الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المزمع )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  •
16.) 

الدولية إلعداد التقارير المعايير من  3)التعديالت على المعيار رقم التعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي  •
 . (المالية

 (.1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ) متداولة أو غير متداولة تت على أنها التزاماتصنيف االلتزاما •

من  17المعيار رقم والتعديالت على  المالية "عقود التأمين" رالتقاريمن المعايير الدولية إلعداد  17المعيار رقم  •
 .المالية "عقود التأمين" رالتقاريالمعايير الدولية إلعداد 

 
 رصدة لدى البنوك المركزيةاألو لنقدا 4

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 1.991.508 1.933.356 النقد في الصندوق
   مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 29.796.172 8.249.013 ودائع االحتياطي النقدي   
 21.989.135 15.996.096 شهادات اإليداع   
 883.662 25.000.000 أرصدة أخرى   

 115.194.698 176.830.683 أرصدة لدى بنوك مركزية أخرى
 -------------------------- -------------------------- 
 228.009.148 169.855.175 

 (153.167) (136.556) ناقصا: الخسائر االئتمانية المتوقعة
 -------------------------- -------------------------- 
 227.872.592 169.702.008 
 ============= ============= 

 

 
خالل األرصدة المحتفظ بها في حساب االحتياطي مع ضمان أنها تفي بمتطلبات االحتياطي  بسحبالجديدة يُسمح للبنك  للوائحوفقاً 

ً  14 فترة الـ  .األخيرة يوما
 

 رئالخساح أو ارباستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ 5
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 6.380 6.347 استثمارات في محافظ مدارة
 1.591.074 1.759.231 في أسهم خاصة اتاستثمار

 1.116.477 106.879 استثمارات في أسهم
 17.385.250 19.393.786 سندات دين

 ------------------------ ------------------------ 
 21.266.243 20.099.181 
 ============ ============ 
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 مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية 6
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 8.098.662 16.227.447 ودائع جارية وتحت الطلب وودائع بإشعار سابق
 4.597.478 7.655.394 ودائع هامشية

 4.378.331 3.547.951 ودائع ثابتة
 ------------------------ ----------------------- 
 27.430.792 17.074.471 

 (47.969) (73.153) ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة 
 -------------------------- ------------------------- 
 27.357.639 17.026.502 
 ============= ============ 

 
 عكسيالشراء الاتفاقيات إعادة  7
 

تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بالدخول في اتفاقيات إعادة شراء عكسي تقوم فيها أطراف أخرى بتحويل موجودات 
 مالية إلى المجموعة لغرض التمويل قصير األجل.

 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 15.371.565 41.096.158 الشراء العكسي مع البنوكإعادة 
 9.307.224 2.992.598 إعادة الشراء العكسي مع البنوك المركزية

 ------------------------ ----------------------- 
 44.088.756 24.678.789 

 (414) (19.515) ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة 
 -------------------------- ------------------------- 
 44.069.241 24.678.375 
 ============= ============ 

 
، بلغت القيمة العادلة للموجودات المالية المقبولة كضمانات والتي يُسمح للمجموعة ببيعها أو إعادة رهنها حتى 2020ديسمبر  31في 

 .مليون درهم( 26.675: 2019)ن درهم مليو 49.154في حالة عدم التعثر عن السداد مبلغ وقدره 
 

 26.272، بلغت القيمة العادلة للموجودات المالية المقبولة كضمانات والتي تم بيعها أو إعادة رهنها مبلغ وقدره 2020ديسمبر  31في 
 . إن المجموعة ملزمة بإعادة أوراق مالية معادلة لهذه القيمة.مليون درهم( 11.729: 2019)مليون درهم 

 
 إجراء تلك المعامالت بموجب الشروط االعتيادية والمتعارف عليها لإلقراض العادي وأنشطة اقتراض وإقراض األوراق المالية.  يتم

 

 ُسلفالقروض وال 8
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 421.730.328 403.288.746 ُسلفإجمالي القروض وال
 (2.799.157) (4.206.335) المعلقةالفوائد  ناقصاً:
 (11.028.143) (12.438.415) خسائر االئتمان المتوقعة  ناقصاً:

 ----------------------------- --------------------------- 
 407.903.028 386.643.996 ُسلفصافي القروض وال

 ============ ============ 
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 )تابع( ُسلفالقروض وال 8
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 

   حسب الطرف الُمقابل:
 66.706.966 38.889.069 القطاع الحكومي

 76.683.723 92.718.473 القطاع العام
 24.681.349 8.924.677 القطاع المصرفي

 181.023.861 189.101.082 قطاع الشركات / القطاع الخاص
 72.634.429 73.655.445 د / التجزئةقطاع األفرا

 ---------------------------- --------------------------- 
 421.730.328 403.288.746 ُسلفإجمالي القروض وال

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

 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 

   حسب المنتج:
 24.421.293 26.857.171 سحوبات على المكشوف

 324.669.217 315.249.274 قروض ألجل
 33.780.306 23.177.540 قروض تجارية

 31.599.277 31.790.101 قروض شخصية
 6.019.027 4.871.801 بطاقات ائتمان

 1.241.208 1.342.859 قروض تمويل المركبات
 ----------------------------- --------------------------- 

 421.730.328 403.288.746 ُسلفوال إجمالي القروض
 ============= ============ 

 

تقدم المجموعة قروضاً مقابل االستثمارات في األسهم والصناديق االستثمارية. يحق للمجموعة تسييل هذه األدوات في حالة أن كانت 
 15.920: 2019)مليون درهم  14.025القروض ضمانات التغطية أقل من الحد المعين المتفق عليه. تبلغ القيمة الدفترية لهذه 

 17.390: 2019)مليون درهم  24.303، أما القيمة العادلة لألدوات المحتفظ بها كضمان مقابل هذه القروض فتبلغ مليون درهم(
 . قامت المجموعة خالل السنة بتسييل ضمانات بقيم غير كبيرة نظراً النخفاض معدل التغطية.مليون درهم(

 
 اإلسالميالتمويل 

 
 المذكورة أعاله على عقود التمويل اإلسالمي التالية: ُسلفتشتمل القروض وال

 
 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم 

   
 9.304.260 8.422.609 إجارة

 21.835.448 16.651.963 مرابحة
 261.374 241.948 أخرى

 ------------------------ ------------------------ 
 31.401.082 25.316.520 عقود التمويل اإلسالميإجمالي 

 (785.581) (877.526) خسائر االئتمان المتوقعة : ناقصاً 
 (130.991) (132.904) : األرباح الُمعلقةناقصاً 

 ------------------------- ------------------------ 
 24.306.090 30.484.510 
 ============ ============ 
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 استثمارات لغير أغراض المتاجرة 9
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى:
 108.598.870 127.609.415 معاد تحويلها إلى األرباح أو الخسائر )استثمارات في دين( -
 596.086 557.508 لها إلى األرباح أو الخسائر )استثمارات في أسهم(غير معاد تحوي -

 5.387.087 3.352.977 التكلفة المطفأة
 63.399 54.207 استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

 ------------------------ ------------------------ 
 131.574.107 114.645.442 

 (1.020) (345) ان المتوقعة : خسائر االئتمناقصاً 
 ------------------------ ------------------------ 
 131.573.762 114.644.422 
 =========== =========== 

 

 لغير أغراض المتاجرة من حيث نوعها كما في تاريخ التقرير: المحتفظ بها فيما يلي تحليل االستثمارات
 
 2020 2019 
 همألف در ألف درهم 
 ------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------- 
 اإلجمالي غير مدرجة مدرجة اإلجمالي غير مدرجة مدرجة 
       

 659.485 136.084 523.401 611.715 76.869 534.846 همأس في استثمارات
 113.985.957 920.939 113.065.018 130.962.392 1.117.732 129.844.660 الدين في استثمارات

 --------------------------- ----------------------- -------------------------- --------------------------- ----------------------- -------------------------- 
 130.379.506 1.194.601 131.574.107 113.588.419 1.057.023 114.645.442 

 (1.020) (18) (1.002) (345) (9) (336) : خسائر االئتمان المتوقعة ناقصاً 
 -------------------------- ------------------------ -------------------------- ------------------------- ---------------------- -------------------------- 
 130.379.170 1.194.592 131.573.762 113.587.417 1.057.005 114.644.422 
 =========== ========== =========== ========== ========= ========== 

 

 31لغير أغراض المتاجرة كما في  المحتفظ بها يات إعادة الشراء المدرجة ضمن االستثماراتبلغت قيمة سندات الدين بموجب اتفاق
 مليون درهم(. 28.428: 2019ديسمبر  31)درهم  مليون 32.840قيمته ما  2020ديسمبر 

 
 تشتمل االستثمارات لغير أغراض المتاجرة على االستثمارات التالية في شركات زميلة للمجموعة:

 
 سبة الملكيةن       
 2020 2019 
   

 ٪16 ٪16 مدماك العقارية ذ.م.م

 ٪23 ٪23 إمارتس ديجيتال وولت ذ.م.م

 ٪30 ٪30 ميركوري لخدمات الدفع ذ.م.م
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 )تابع(استثمارات لغير أغراض المتاجرة  9
 

. بالرغم من العقارات قطاعهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في إمارة أبوظبي وتعمل في  "العقارية ذ.م.م دماكمإن شركة "
تم تصنيف االستثمار كشركة زميلة حيث تمارس  إال أنه٪ من األسهم القائمة في شركة "مدماك العقارية" 16امتالك المجموعة لنسبة 

ً  اً المجموعة تأثير  .مجلس اإلدارة ها فينظراً لتمثيل جوهريا
 

بنك من البنوك الوطنية الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة في ملكية شركة محفظة اإلمارات الرقمية ذ.م.م التي  16يشترك 
 ويدعمها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.     2017تأسست في 

 
لالستثمار وتنفيذ برامج خدمة  في إمارة أبوظبي هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست ميركوري لخدمات الدفع ذ.م.مإن شركة 

 الدفع. 
 

 االستثمارات العقارية 10
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 7.388.493 7.956.854 يناير 1كما في 
 583.789 472.211 / التعديالت األخرى / التحويالت من الممتلكات واآلالت والمعدات اإلضافات

 (8.729) (577.350) ويالت الى الممتلكات واآلالت والمعدات/ التح االستبعادات
 (6.699) (248.485) تعديل القيمة العادلة

 --------------------- --------------------- 
 7.956.854 7.603.230 ديسمبر 31كما في 

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

 :االستثمارات العقاريةمن ما يتعلق بصافي إيرادات اإليجار فيما يلي المبالغ المعترف بها في بيان الدخل الموحد في
 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 92.264 100.046 إيرادات اإليجار الناتجة من العقارات االستثمارية
 (45.154) (50.724) المصروفات التشغيلية

 ------------------ ----------------- 
 47.110 49.322 من العقارات االستثماريةصافي إيرادات اإليجار 

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

ما يتم بيان العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة التي تتمثل في السعر الذي يمكن قبضة مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام 
 تاريخ القياس. في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق وفقاً لشروط السوق السائدة في

 
وعقارات قيد التطوير في أبوظبي ودبي. قامت اإلدارة بتحديد هذه  ومباني تتألف العقارات االستثمارية لدى المجموعة من أراضي

 العقارات االستثمارية ضمن فئتي الموجودات التجارية وموجودات التجزئة، بناًء على طبيعة وسمات ومخاطر كل عقار على حدة.
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، تم تحديد القيمة العادلة للعقارات بناًء على التقييمات التي تم القيام بها بواسطة شركات تقييم 2019و  2020ديسمبر  31كما في 
رجية معترف بها وتتمتع اة العادلة. إن شركة التقييم الخمن النظام المتدرج للقيم 3خارجية معتمدة، وتقع جميعها ضمن المستوى 

 الخاضعةمؤخراً من حيث موقع وفئة العقارات االستثمارية  تتمأنها على دراية بالمعامالت التي بالمؤهالت المهنية ذات الصلة كما 
عقارات االستثمارية؛ وفقاً لمعايير التقييم الصادرة . تم تحديد القيم العادلة بناًء على نماذج تقييم ترتكز على االستخدام المزمع للللتقييم

 عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين.

 
ديسمبر  31فيما يلي وصف ألساليب التقييم والمدخالت الرئيسية المستخدمة عند تقييم العقارات االستثمارية كما في 

 :2019و 2020
 
 المدخالت الهامة غير الملحوظة أساليب التقييم 
   

 المعلومات المقارنة طريقة المقارنة والقيمة المتبقية المباني
 أسعار السوق الحالية لموجودات مماثلة طريقة مقارنة المبيعات 
   

 نشاءاإلتكلفة  طريقة المقارنة والقيمة المتبقية األراضي
 أرباح المطور  
 تكلفة التمويل  
   

 معدل الخصم نقدية المخصومةطريقة التدفقات ال العقارات قيد التطوير
 التدفقات النقدية الداخلة  
 التدفقات النقدية الخارجة  
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 الممتلكات والمعدات 11
 

 
األراضي والمباني 

 التعديالتو
 وبرامجأجهزة 

 الكمبيوتر

األثاث 
والمعدات 
والخزائن 
 والسيارات

األعمال 
الية قيد الرأسم
 اإلجمالي اإلنجاز

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      التكلفة

  5.837.651  296.762   392.912   1.992.828   3.155.149   2019يناير  1في كما 
 1.604.450 1.032.456 119.463 171.849 280.682 اإلضافات

    - (424.959) 11.504 347.027 66.428 جازالمحول من األعمال الرأسمالية قيد اإلن
 (653.394)    - (8.951) (4.972) (639.471) 1االستبعادات والتحويالت والمشطوبات 

 ------------------------ ---------------------- ------------------ -------------------- --------------------- 
 6.788.707 904.259 514.928 2.506.732 2.862.788 2019ديسمبر  31في 

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

 3.121.085 1.896.629 92.275 869.693 262.488 اإلضافات 
 - 4.876 (25.170) 12.578 7.716 نجازالمحول من األعمال الرأسمالية قيد اإل

 (2.440.373) (1.485.790) (4.800) (121.101) (828.682) 1االستبعادات والتحويالت والمشطوبات 
 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 7.469.419 1.319.974 577.233 3.267.902 2.304.310 2020ديسمبر  31في 
 ========== ========== ========== ========== ========== 
      

      االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة
      

  1.846.436     -   329.191   809.495   707.750  2019يناير  1في كما 
 451.312    - 36.714 280.136 134.462 للسنةالمحمل 

 (128.027)   - (13.373) 2.367 (117.021) 1االستبعادات والتحويالت والمشطوبات 
 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 2.169.721   - 352.532 1.091.998 725.191 2019بر ديسم 31في 
 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
      

 567.361 - 42.054 375.729 149.578 المحمل للسنة
 (134.789) - (2.259) 50.690 (183.220) 1مشطوبات االستبعادات والتحويالت وال

 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 2.602.293 - 392.327 1.518.417 691.549 2020ديسمبر  31في 

 ========== ========== ========== ========== ========== 
      الدفترية القيم

      
 4.618.986 904.259 162.396 1.414.734 2.137.597 2019ديسمبر  31في 

 ========== ========== ========== ========== ========== 
 4.867.126 1.319.974 184.906 1.749.485 1.612.761 2020ديسمبر  31في 

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

 تم تعديلها لبيان أثر تحويل العمالت األجنبية. 1
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 الموجودات غير الملموسة 12
 

 اإلجمالي ةالعالمة التجاري الرخصة الودائع األساسية عالقات العمالء الشهرة التجارية 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

       التكلفة 
 20.129.000 22.000 368.700 593.335 1.774.716 17.370.249 2019يناير  1في 

 - - - - - - اإلضافات خالل السنة
 ------------------------- --------------------- ------------------ ------------------ ---------------- ------------------------ 

 20.129.000 22.000 368.700 593.335 1.774.716 17.370.249 2019ديسمبر  31في 
 ------------------------ --------------------- ------------------ ------------------ ---------------- ---------------------- 
       

 - - - - - - اإلضافات خالل السنة
 ----------------------- ---------------------- -------------------- ------------------- ----------------- -------------------------- 

 20.129.000 22.000 368.700 593.335 1.774.716 17.370.249 2020ديسمبر  31في 
 ========== ========== ========= ======== ======= ============ 
       

االستهالك المتراكم 
 وخسائر انخفاض القيمة

     
 

       
 429.289 5.683 - 90.560 333.046 - 2019يناير  1في 

 201.624 2.401    - 49.353 149.870    - المحمل للسنة
 ------------------ ------------------ ----------------- ------------------ --------------- ------------------ 

 630.913 8.084    - 139.913 482.916    - 2019ديسمبر  31في 
 ------------------ ------------------ ----------------- ------------------ ---------------- ------------------ 
       

 201.223 1.006 - 49.047 151.170 - المحمل للسنة
 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ----------------- ------------------- 

 832.136 9.090 - 188.960 634.086 - 2020ديسمبر  31في 
 ======== ======== ======= ======== ======== ========= 
       

       القيم الدفترية
       

 19.498.087 13.916 368.700 453.422 1.291.800 17.370.249 2019ديسمبر  31في 
 =========== ========== ======== ======== ======== ========== 

 19.296.864 12.910 368.700 404.375 1.140.630 17.370.249 2020ديسمبر  31في 
 ========== ========== ======== ======== ======== ========== 

 

 
 ينطوي اختبار انخفاض قيمة الشهرة التجارية على قدر كبير من األحكام. ويشمل ذلك تحديد الوحدات المنتجة للنقد

 قع أن تستفيد من عملية االستحواذ.وتخصيص الشهرة لهذه الوحدات بناًء على الوحدات التي من المتو المستقلة
 

الخدمات المصرفية بلغرض اختبار انخفاض القيمة تم تخصيص الشهرة التجارية إلى الوحدات المنتجة لإليرادات الخاصة 
تم احتساب القيمة القابلة . (الوحدات المنتجة للنقد) لدى البنك الخدمات المصرفية لألفرادو للمؤسسات واالستثمارات

د للوحدات المنتجة للنقد بناًء على قيمتها المستخدمة، ويتم تحديدها عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية لالستردا
تم استخدام معدل خصم  النهائي لها. واالستبعادعن االستخدام المستمر ألصول الوحدات المنتجة للنقد  التي يتوقع أن تنشأ

 القيمة القابلة لالسترداد.لتقدير  %5يبلغ  نهائي ومعدل نمو %8يبلغ 
 

حيث  : ال شيء(2019) 2020ديسمبر  31لم يتم االعتراف بأي خسائر انخفاض في القيمة خالل السنة المنتهية في 
 لوحدات المنتجة للنقد على أنها أعلى من قيمها الدفترية.لأنه تم تحديد المبالغ القابلة لالسترداد 

 
حة أعاله مع تغير الظروف االقتصادية والسوقية. تقدر المجموعة أن التغييرات قد تتغير االفتراضات الرئيسية الموض

المحتملة بشكل معقول في هذه االفتراضات لن تتسبب في انخفاض القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد عن 
  القيمة الدفترية.
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 األخرىالموجودات  13
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 9.866.628 7.521.621 الفائدة المستحقة
 7.529.457 6.017.156 قبوالت

 2.550.441 2.401.952 ذمم مدينة ثانوية وذمم مدينة أخرى
 40.336 101.437 موجودات الضريبة المؤجلة

 ------------------------ ---------------------- 
 16.042.166 19.986.862 

 (63.611) (91.208) ناقصا: الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ------------------------ ---------------------- 
 15.950.958 19.923.251 
 =========== ========== 
 

 الفائدة المستحقة والقبوالت. منمخاطر ائتمان جوهرية  ينشأالمجموعة أن  تتوقعال 
 

. عقب خطابات اعتمادشأ القبوالت عندما يكون لدى المجموعة التزام بدفع مبالغ مقابل مستندات مسحوبة بموجب تن
في بيان المركز المالي  كالتزام ماليالقبول، تصبح األداة التزام غير مشروط لدى المجموعة ومن ثم يتم االعتراف به 

 .كأصل ماليالعميل يتم االعتراف بها لكل قبول حق تعاقدي لالسترداد من  هنإال إالموحد. 
 

 لمستحق للبنوك والمؤسسات الماليةا 14
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 

   البنوك والمؤسسات المالية
 2.270.422 2.477.281 ودائع جارية وتحت الطلب وودائع بإشعار سابق

 1.917.342 4.745.820 ية هامشودائع 
 12.758.412 16.981.767 ثابتةودائع 

 ------------------------- ---------------------- 
 24.204.868 16.946.176 
 ------------------------- ---------------------- 

   المصارف المركزية
 144.066 973.292 وتحت الطلب جاريةودائع 

  18.917.633 32.454.316 ودائع ثابتة وشهادات إيداع
 ------------------------ ------------------------ 
 33.427.608 19.061.699 
 ------------------------ ------------------------ 
 57.632.476 36.007.875 
 =========== ========== 

 

        إلى ٪1-من  وتخضع لمعدل فائدة يتراوحإن المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية مقومة بعمالت مختلفة 
 ٪(.4 .44٪ إلى 0 .57-: 2019) 1٪ .825

 

 اتفاقيات إعادة الشراء 15
 

تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بإبرام اتفاقيات إعادة شراء، تقوم بموجبها بتحويل الموجودات المالية 
 المعترف بها إلى أطراف أخرى بشكل مباشر.
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 )تابع( اتفاقيات إعادة الشراء 15
 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 38.821.848 49.252.314 إعادة الشراء العكسي مع البنوك / المؤسسات المالية
 - 6.753.000 إعادة الشراء العكسي مع البنوك المركزية

 ------------------------ ------------------------ 
 56.005.314 38.821.848 
 =========== ========== 

 

مليون  33.666بلغت القيمة الدفترية المتمثلة أيضاً في القيمة العادلة للموجودات المالية المضمونة في تاريخ التقرير 
: 2019)درهم مليون  56.005، وبلغت المطلوبات المالية المرتبطة بها مليون درهم( 28.763: 2019)درهم 

. يتمثل صافي الفرق بين القيمة العادلة للموجودات المالية المضمونة والقيمة الدفترية التفاقيات مليون درهم( 38.822
. تتم تغطية هذا العجز مليون درهم( 10.059: عجز بمبلغ 2019)مليون درهم  22.339إعادة الشراء في عجز بمبلغ 

ية المستلمة كضمان مقابل اتفاقيات إعادة الشراء العكسي أو من خالل ترتيبات من خالل إعادة رهن الموجودات المال
 اقتراض أوراق مالية من الحافظ األمين.

 
 األوراق التجارية 16

 

مليار دوالر  10و مليار دوالر أمريكي  3 .5برنامجين لألوراق التجارية باليورو، ويبلغ سقف البرنامج بوضع البنك  قام
 . أمريكي

 
وذات فترة  (مليون درهم 21.237: 2019)مليون درهم  31.174تاريخ التقرير  نهاية السندات القائمة كما فيبلغت 

 شهراً. 12استحقاق أقل من 
 

األوراق  برامج لم يكن لدى المجموعة أي حاالت تعثر في سداد أصل المديونية أو الفوائد أو أي انتهاكات أخرى بشأن
 .2020 ديسمبر 31ة في المنتهي سنةالالتجارية خالل 

 

 حسابات العمالء والودائع األخرى 17
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 

   حسب نوع الحساب:
 163.661.767 211.144.473 جاريةحسابات 
 10.338.002 12.023.563 توفيرحسابات 

 2.921.202 2.757.184 حسابات هامشية
 311.441.597 266.338.758 ودائع بإشعار وألجل

 ---------------------------- --------------------------- 
 492.263.978 488.362.568 

 30.799.289 48.618.494 شهادات إيداع
 ----------------------------- ------------------------- 
 540.882.472 519.161.857 
 ============= =========== 
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 )تابع(حسابات العمالء والودائع األخرى  17
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 

   حسب الطرف المقابل:
 152.974.275 134.010.748 القطاع الحكومي

 111.074.087 114.402.974 القطاع العام
 144.036.048 162.774.636 قطاع الشركات/ الخاص

 80.278.158 81.075.620 تجزئةالألفراد/ قطاع ا
 -------------------------- ------------------------- 
 492.263.978 488.362.568 

 30.799.289 48.618.494 شهادات إيداع
 --------------------------- -------------------------- 
 540.882.472 519.161.857 
 ============ ============ 

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 

   حسب الموقع:
 394.392.055 388.206.397 اإلمارات العربية المتحدة

 31.836.181 36.547.379 أوروبا
 34.296.726 26.289.020 دول عربية
 16.872.179 29.066.952 األمريكتان

 9.531.168 10.199.722 سياآ
 1.434.259 1.954.508 دول أخرى

 ---------------------------- -------------------------- 
 492.263.978 488.362.568 

 30.799.289 48.618.494 شهادات إيداع
 --------------------------- ------------------------- 
 540.882.472 519.161.857 
 ============ =========== 

 

 .للمودعينمنطقة الجغرافية على الموطن الحالي يعتمد التركز حسب ال
 
 لعمالء لودائع اإلسالمية ال
 

 تشتمل حسابات العمالء والودائع األخرى أعاله على الودائع اإلسالمية ألجل التالية:
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 1.754.317 1.331.375 ودائع وكالة
 136.227 101.580 ودائع مضاربة

 ---------------------- -------------------- 
 1.432.955 1.890.544 
 ========== ========= 
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 قروض ألجل 18
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 55.352.794 61.970.222 بالتكلفة المطفأة
 399.025 466.881 رباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل األ

 ------------------------ ---------------------- 
 62.437.103 55.751.819 
 =========== ========== 

 
بإصدار العديد من السندات ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة. فيما يلي القيم اإلسمية للسندات  السنة خالل قامت المجموعة

 ل السنة:الصادرة خال
 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 42.268.173 55.751.819 يناير 1كما في 
 23.906.212 16.692.127 إصدارات جديدة

 (13.529.379) (11.960.709) استردادات
 3.106.813 1.953.866 الصرف وتعديالت أخرىالتقييم العادل، 

 ------------------------ ----------------------- 
 55.751.819 62.437.103 ديسمبر 31كما في 

 =========== =========== 
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 )تابع(قروض ألجل  18
 

  2020  2019 

  5أكثر من  5إلى  3 3إلى  1 أشهر 3 حتى   5أكثر من  5إلى  3 3إلى  1 أشهر 3 حتى  
 اإلجمالي سنوات سنوات سنوات إلى سنة واحدة أشهر 3  اإلجمالي سنوات سنوات سنوات ى سنة واحدةإل أشهر 3  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم معدل الفائدة العملة
               

 96.677 92.988 3.689 - - -  98.427 94.697 3.730 - - - ٪ سنوياً 4 .20 ٪ إلى4 .00ت من معدل ثاب درهم إماراتي
 156.271 - - 78.468 77.803 -  86.397 - - - 86.397 - ٪ 3 .17معدل ثابت من  دوالر أسترالي

 دوالر أسترالي
٪ 0 .085 إلى+ AUD BBSW  أشهر 3

 سنوياً 
- - 71.129 1.089.438 86.864 1.247.431  - - 64.403 -    77.557 141.960 

فرانك 
 سويسري

 3.970.214 1.118.045 2.089.794 762.375 - -  4.390.388 615.825 2.097.570 1.676.993 - - ٪ سنوياً 0 .625٪ إلى 0 .08معدل ثابت من 

ً 4 .8٪ إلى 4معدل ثابت من  رنمينبي صيني  3.030.029    - 1.406.112 1.459.407 58.750 105.760  6.467.884 - 4.733.608 228.496 995.800 509.980 ٪ سنويا
 833.854 629.286 101.366    - 103.202    -  878.634 278.672 599.962 - - - ٪ سنوياً 3 .00 ٪ إلى0 .516معدل ثابت من  يورو
 246.699    -    -    - 246.699    -  - - - - - - ٪ سنوياً 0 .33أشهر يوريبور +  3 يورو

 355.308 233.411 - 121.897 - -  2.666.294 108.726 145.189 2.285.968 126.411 - ٪ سنوياً 2 .205 ٪ إلى1 .375معدل ثابت بواقع  جنيه إسترليني  

 جنيه إسترليني  
٪ 0 .045+ إلى  جنيه استرليني أشهر ليبور 3

 سنوياً 
- 125.389 101.384 - - 226.773  - 1.647.446 121.012 - - 1.768.458 

دوالر هونج 
 كونج

 1.558.554 231.203 482.837 599.435 169.701 75.378  1.948.418 249.521 587.710 1.035.001 - 76.186 ٪ سنوياً 4 .18٪ إلى 1 .5معدل ثابت من 

ً 2 .60معدل ثابت بواقع  ين ياباني  357.315 357.315 - - -    -  372.239 372.239 - - - - ٪ سنويا

ً 0 .50 معدل ثابت بواقع بيسو مكسيكي  3.010 3.010 -    -    -    -  6.424 6.424 - - - - ٪ سنويا

ً 4 .90معدل ثابت بواقع  رينغيت ماليزي  450.428 - - - 450.428    -  - - - - - - ٪ سنويا

ً 5 .207معدل ثابت إلى  دوالر أمريكي  30.502.833 14.434.213 7.770.416 2.354.991 72.519 5.870.694  32.210.892 4.958.527 9.892.511 13.493.360  3.256.479  610.015 ٪ سنويا
 12.280.209 183.650 5.753.110 4.628.328 1.368.711 346.410  11.836.902 183.650 4.830.474 6.308.558 514.220 - ٪ سنوياً 0 .244أشهر ليبور + إلى  3 دوالر أمريكي

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

  1.196.181 5.104.696 25.200.889 23.980.192 6.955.145  62.437.103  6.398.242 4.195.259 10.190.316 17.607.324 17.360.678 55.751.819 
  ========== =========== =========== =========== ========== ============  ========== ========== ========== ========== ============ ============ 
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 )تابع(قروض ألجل  18
 

 منقامت المجموعة خالل السنة بإصدار العديد من السندات ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة. تقوم المجموعة بالتحوط 
 ية للسندات الصادرة خالل السنة:هذه السندات. فيما يلي القيم اإلسمب المتعلقةالتعرضات لمخاطر العمالت ومعدالت الفائدة 

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 

   سندات ذات معدل ثابت
 96.677 - درهم إماراتي

 1.896.474 - فرانك سويسري
 1.409.954 3.428.729 رنمينبي صيني

 213.306 - يورو
 10.972.190 8.150.038 دوالر أمريكي 
 232.633 2.249.361 جنيه إسترليني

 400.003 497.421 والر هونج كونجد
   سندات ذات معدل متغير

 77.331 1.077.930 دوالر أسترالي
 10.627.704 1.231.413 دوالر أمريكي

 1.768.981 - يورو
 - 102.322 جنيه إسترليني

 ---------------------- --------------------- 
 16.737.214 27.695.253 
 ========== ========== 
 

القروض ألجل. تبلغ القيمة ب المتعلقةالتعرض لمخاطر معدالت الفائدة والعمالت األجنبية  منقامت المجموعة بالتحوط 
، ويبلغ صافي القيمة العادلة مليار درهم( 45 .71: 2019)مليار درهم  49 .67 للمخاطر الخاضعة للتحوط االسمية

. مليون درهم( 499 .27سالبة : صافي قيمة عادلة 2019)مليون درهم  1.057 .06للمخاطر الخاضعة للتحوط يجابية اال
أو أي إخالل أخر متعلق بالقروض  المترتبة عليه أو الفوائد أصل المبلغسداد  في تعثرلم يكن لدى المجموعة أي حاالت 

 .2019و 2020ألجل خالل سنتي 
 

 السندات الثانوية 19
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

٪ 4 .75سندات ذات معدل ثابت بواقع ) 2012ديسمبر  10صدار إ
 381.305 470.805 (2027ديسمبر  9 مستحقة بتاريخ

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

قامت المجموعة بالتحوط بشأن التعرضات لمخاطر معدالت الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية من هذه السندات الثانوية. 
ت عجز عن سداد القيمة األصلية أو الفائدة أو أي مخالفات أخرى تتعلق بالسندات الثانوية لم يكن لدى المجموعة أي حاال

 .2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 

 المطلوبات األخرى 20
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 8.631.724 5.833.330 الفوائد مستحقة الدفع
 5.039.143 3.870.232 (13)إيضاح صافية من الخصم  –القبوالت 
 469.894 464.604 نهاية الخدمة للموظفين مكافآتمخصص 

 9.005.759 12.122.067 ومطلوبات أخرى متنوعونالحسابات الدائنة ودائنون 
 194.259 297.005 ضريبة الدخل الخارجية

 ------------------------ ---------------------- 
 22.587.238 23.340.779 
 =========== ========== 
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 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
 

 التزامات التعويضات المحددة
 2020ديسمبر  31تقوم المجموعة بدفع تعويضات نهاية الخدمة لموظفيها المستحقين. تم إجراء تقييم اكتواري كما في 

للتحقق من القيمة الحالية اللتزامات التعويضات المحددة. تم تعيين شركة تقييم اكتواري مسجلة بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة إلجراء هذا التقييم. تم قياس القيمة الحالية اللتزامات التعويضات المحددة وتكاليف الخدمات ذات الصلة الحالية 

 حدة اإلضافية المقدرة.والسابقة باستخدام طريقة الو
 

 لتزامات:فيما يلي االفتراضات الرئيسية )معدالت المتوسط المرجح( المستخدمة لتقييم اال
 
 2020 2019 
   

ً 3 .13 ٪ سنوياً 2 .23 معدل الخصم  ٪ سنويا
 ========== ========== 

ً 2 .30 ٪ سنوياً 2 .32 معدل زيادة الرواتب  ٪ سنويا
 ========== ========== 

 

واالستقاالت والتقاعد عند تقييم االلتزامات والتعويضات ضمن هذه  لحاالت الوفاةتم استخدام االفتراضات الديموغرافية 
ً يُدفع عند إنهاء الخدمة ألي سبب، فقد تم استخدام معدل  ً مقطوعا الخطة. نظراً لطبيعة التعويضات، التي تمثل مبلغا

 انخفاض فردي مجمع.
 

 10.588نقطة أساس من شأنه أن يؤثر على االلتزامات بمبلغ  50 -تراض معدل الخصم بواقع +/إن أي تغير في اف
نقطة أساس  50 -ألف درهم على التوالي. وبالمثل، فإن أي تغير في افتراض زيادة الرواتب بواقع +/ 11.172ألف و 

 على التوالي. ألف درهم 10.621ألف درهم و  11.097من شأنه أن يؤثر على االلتزامات بمبلغ 
 

 نهاية الخدمة للموظفين: الخاص بتعويضات تزاملي االفيما يلي الحركة ف
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 472.607 469.894 يناير 1الرصيد في 
ل خالل السنة  68.354 65.074 صافي المحما

 21.980 18.760 الدخل الشامل اآلخر/ خسائر إعادة القياس في  رباحأ
 (93.047) (89.124) وتعديالت أخرى لمدفوع خالل السنةا

 ------------------ ------------------ 
 469.894 464.604 ديسمبر 31الرصيد في 

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

 خطة المساهمات المحددة
خطط مساهمات محددة.  ااعتبار هذه المساهمات على أنهتقوم المجموعة بدفع مساهمات عن موظفيها المستحقين، ويتم 

. كما في تاريخ التقرير، تم ألف درهم( 91.718: 2019)ألف درهم  87.314للسنة يبلغ مخصص هذه المساهمات 
بند المطلوبات  ضمن ألف درهم( 12.662: 2019) درهم ألف 14.950تصنيف المعاشات مستحقة الدفع البالغة 

 األخرى.
 

 ضريبة الدخل الخارجية
 

مخصص لضريبة الدخل الخارجية وفقاً لتقديرات اإلدارة إلجمالي المبلغ المستحق وفقاً لمعدالت  برصدقامت المجموعة 
الضريبة السارية أو السارية بشكل جوهري بتاريخ التقرير. حيثما كان مناسباً، قامت المجموعة بسداد دفعات الضرائب 

 فيما يتعلق بهذه المطلوبات المقدرة.
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دلة. فيما يلي حركة هذا يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل الخارجية للسنة على أساس صافي أرباح السنة المع
 المخصص: 

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 46192.5 194.259 يناير 1في الرصيد 
ل للسنة  314.463 341.198 المحما

 (312.750) (238.452) االسترداداتضريبة دخل خارجية مدفوعة، صافية من 
 -------------------- ------------------- 

 194.259 297.005 ديسمبر 31في 
 ========= ======== 

 

 رأس المال واالحتياطيات  21
 

 رأس المال
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 10.920.000 10.920.000 الواحد درهم للسهم 1أسهم عادية بواقع 
 ========== ========== 

 18.864 8.980 الواحددرهم للسهم  1أسهم خزينة بواقع 
 ======= ======= 

 

 
على توزيعات أرباح  2020فبراير  25وافق مساهمو البنك خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 

 8.064 درهم للسهم العادي بمبلغ 0 .74 :2018مليون درهم ) 8.080 درهم للسهم العادي بمبلغ 0 .74نقدية بواقع 
 . (مليون درهم

 

 االحتياطي القانوني واالحتياطي الخاص
 

٪ من 10ل ما ال يقل عن ، يتعين تحوي1980( لسنة 10طبقاً للنظام األساسي للبنك ومتطلبات القانون االتحادي رقم )
٪ من قيمة 50صافي األرباح السنوية إلى كل من االحتياطي القانوني واالحتياطي الخاص حتى يبلغ رصيد كل منهما 

لم يتم إجراء أيه  رأس المـال المدفوع. إن االحتياطي القانوني واالحتياطي الخاص غير قابلين للتوزيع على المساهمين.
٪ من قيمة رأس المـال 50كل من االحتياطي القانوني واالحتياطي الخاص بلغ رصيد  تحويالت خالل السنة حيث

 المدفوع.
 

 توزيعات األرباح
 

 ديسمبر: 31تم دفع توزيع األرباح التالية من قبل المجموعة خالل السنة المنتهية في 
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 7.843.642 7.891.730 دفوعة خالل السنةتوزيعات األرباح على األسهم العادية الم
 ========== =========== 
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 االحتياطيات األخرى
 

 تشمل االحتياطيات األخرى ما يلي:
 

 
 
 

احتياطي القيمة 
 العادلة

 
 

 االحتياطي 
 العام

 
 يلاحتياطي تحو

العمالت 
 األجنبية 

 
 

 احتياطي 
 إعادة التقييم

احتياطي المعيار 
من المعايير  9

الدولية إلعداد 
التقارير المالية 

 محدد -

احتياطي المعيار 
من المعايير  9

الدولية إلعداد 
التقارير المالية 

 جماعي -

 
 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  هم ألف در ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        

 2.474.032 642.622 315.908 280.601 (354.657) 228.265 1.361.293 2020يناير  1كما في 
 ----------------------- --------------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
        
        

 (208.464) - - - (23.194) - (185.270) للسنةاإليرادات الشاملة األخرى 
 (280.601) - - (280.601) - - - خالل السنة  المحول

التغير في احتياطي المعيار رقم 
من المعايير الدولية إلعداد  9

 905.088 - 905.088 - - - - التقارير المالية
محققة من بيع استثمارات  أرباح

خالل بالقيمة العادلة 
 (7.634) - - - - - (7.634) اإليرادات الشاملة األخرى

 -------------------------- ---------------------- -------------------------- ---------------------- --------------------- ----------------------- ----------------------- 
 2.882.421 642.622 1.220.996 - (377.851) 228.265 1.168.389 2020ديسمبر  31كما في 

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

 (37.477) 64.988 297.621 280.601 (310.931) 228.265 (598.021) 2019يناير  1كما في 
 ----------------------- --------------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
        

 1.924.762 - - - (43.726) - 1.968.488 اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
 - - - - - - - خالل السنة  المحول

التغير في احتياطي المعيار رقم 
من المعايير الدولية إلعداد  9

 595.921 577.634 18.287 - - - - التقارير المالية
محققة من بيع استثمارات  أرباح

خالل بالقيمة العادلة 
 (9.174) - - - - - (9.174) اإليرادات الشاملة األخرى

 -------------------------- ---------------------- -------------------------- ---------------------- --------------------- ----------------------- ----------------------- 
 2.474.032 642.622 315.908 280.601 (354.657) 228.265 1.361.293 2019ديسمبر  31كما في 

 =========== ========== ============ ========== ========== =========== =========== 
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 احتياطي القيمة العادلة (1)
 

لالستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة في القيمة العادلة  صافي التغير المتراكملعادلة القيمة ا يشتمل احتياطي
 لحين إيقاف االعتراف باالستثمار أو يتعرض النخفاض القيمة، واحتياطي تحوط التدفق النقدي.

 

 

 – التقييم إعادة احتياطي
 من العادلة بالقيمة أدوات
الشاملة  اإليرادات خالل

 األخرى

 التحوط - التحوط احتياطي
 النقدية للتدفقات

 اإلجمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 1.361.293 (15.064)   1.376.357 2020 يناير 1 فيكما 
 488.586 15.129 473.457 صافي التغيرات في القيمة العادلة

صافي األرباح المحققة المتراكمة المعترف بها في  
 الخسائر الموحد خالل السنةبيان األرباح أو 

(653.246) - (653.246) 

 (28.244) - (28.244) تأثير خسائر االئتمان المتوقعة
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 1.168.389 65 1.168.324 2020 ديسمبر 31 فيكما 
 ============ ============ ============ 
    

 (598.021)  (85.154)  (512.867)  2019 يناير 1 فيكما 
    

  2.704.018  70.090   2.633.928 صافي التغيرات في القيمة العادلة
صافي األرباح المحققة المتراكمة المعترف بها في  

 بيان األرباح أو الخسائر الموحد خالل السنة
                                                    

(861.904)  -  
          

(861.904) 
  117.200  -   117.200 تأثير خسائر االئتمان المتوقعة

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
 1.361.293 (15.064)   1.376.357 2019 ديسمبر 31 فيكما 

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

 
يشتمل احتياطي التحوط على الجزء الفعال من صافي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ألدوات تحوط التدفقات النقدية 
المتعلقة بمعامالت التحوط. خالل السنة، لم يكن هناك أي تحويل هام من احتياطي تحوط التدفقات النقدية إلى األرباح أو 

 الخسائر. 
 

 االحتياطي العام (2)
 

 مجلس اإلدارة.  يع على المساهمين بناء على توصيةإن االحتياطي العام قابل للتوز
 
 احتياطي تحويل العمالت األجنبية (3)

 
الصرف الناشئة عن تحويل صافي االستثمارات في العمليات الخارجية.  اتيمثل احتياطي تحويل العمالت األجنبية فروق

 من احتياطي تحويل العمالت األجنبية إلى األرباح أو الخسائر. جوهريناك أي تحويل خالل السنة، لم يكن ه
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 يةمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المال 9المعيار رقم احتياطي  (4)
 

وفقاً للتعميم الصادر من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، إذا تجاوز المخصص المكون بموجب توجيهات 
 ً من المعايير الدولية إلعداد  9لمعيار رقم لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي عن المخصص المكون وفقا

من المعايير الدولية إلعداد  9المعيار رقم زيادة إلى احتياطي أي ل يجب تحوي ، في أي فترة من الفترات،التقارير المالية
من المعايير الدولية  9المعيار رقم  احتياطيفي  عند توفر أي مبالغ إضافية االحتياطييتم تعديل هذا  ال .التقارير المالية

 يتم بيان تفاصيل ذلك على النحو التالي:    .إلعداد التقارير المالية
   
 2020 0192 
 ألف درهم ألف درهم 

   ديسمبر 31كما في  - محدد –احتياطي االنخفاض في القيمة 
الصادر من مصرف اإلمارات العربية  28/2010مخصصات محددة طبقاً للتعميم 

 المتحدة المركزي 
8.206.198 6.341.246 

  من المعايير الدولية 9طبقاً للمعيار رقم  3ناقصاً: مخصصات المرحلة 
 اد التقارير الماليةإلعد

(6.985.202) (6.348.700) 

 ------------------------- --------------------- 
 - 1.220.996 مخصص محدد تم تحويله إلى احتياطي االنخفاض في القيمة

 315.908 - السابقة السنةالمبلغ المرحل من 
   --------------------- --------------------- 

 315.908 1.220.996 الختاميالرصيد 
 --------------------- --------------------- 

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 

   ديسمبر 31كما في  - جماعي –احتياطي االنخفاض في القيمة 
الصادر من مصرف اإلمارات  28/2010طبقاً للتعميم  جماعيةمخصصات 

 العربية المتحدة المركزي 
6.617.775 6.351.290 

من المعايير الدولية  9طبقاً للمعيار  2والمرحلة  1ناقصاً: مخصصات المرحلة 
 إلعداد التقارير المالية

(6.616.462) (5.708.668) 

 --------------------------------- --------------------- 
 642.622 - تم تحويله إلى احتياطي االنخفاض في القيمة جماعيمخصص 

 - 642.622 المرحل من السنة السابقةلرصيد ا
   ------------------------ --------------------- 

 642.622 642.622 الرصيد الختامي
 ============= ============= 

 

 سندات الشق األول من رأس المال 22
  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  

   درهم سندات حكومة أبوظبي
 8.000.000 8.000.000  ٪ سنوياً(2. 3إيبور زائدا هامش  أشهر 6)

 مليون دوالر أمريكي  750سندات بقيمة 
، بعد ذلك متوسط 2020٪ معدل ثابت حتى عام 5. 25)   

 سنوياً( ٪3. 35سنوات زائدا  5معدل المقايضة لـ 

 2.754.750 - دوالر أمريكي

 مليون دوالر أمريكي  750سندات بقيمة 
سنوياً ثم يتم إعادة تحديده في أول  معدل ثابت٪ 4. 50)   

تاريخ ثم كل ست سنوات على أساس إجمالي الهامش ومعدل 
الست سنوات ذات الصلة بتاريخ تحديد السندات بالدوالر 

 (األمريكي

 - 2.754.750 دوالر أمريكي

  --------------------------------- ------------------------------- 
  .754.75010 10.754.750 
  ============= ============= 
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من رأس المال هي سندات دائمة ثانوية غير مضمونة وتنطوي على عائد يتم سداده على أساس نصف  1سندات الشق 
الخاص. ال يحق لحامل تلك السندات المطالبة بالعائد، وال  م سداد أي عائد بناًء على تقديرهحق عدب بنكحتفظ اليسنوي. 

 بنكعدم سداد العائد حالة من حاالت العجز عن السداد، عالوة على تلك الحاالت التي ال يُسمح فيها لل بنكيعد اختيار ال
 بسداد العائد في أي تاريخ دفع معين.

 
: )أ( اإلعالن عن أو دفع أي توزيعات توجب عدم السداد، فإنه ال يحق لهعدم السداد أو وقع حدث يس بنكفي حال اختار ال

أو أرباح، أو )ب( استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو االستحواذ بأي وسيلة كانت على أي جزء من رأس المال أو 
باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على اإللزام  تكون مساوية للسندات أو أقل منها، المجموعةأي أوراق مالية من 

بالتعويض أو التحويل إلى حقوق الملكية، في كل الحاالت إال إذا تم، أو لحين أن يتم، سداد دفعتين متتاليتين كاملتين من 
 العوائد.

 
 من سندات الشق األول ريكي(مليون دوالر أم 750) ألف درهم إماراتي 2.754.750مبلغ ، قام البنك بسداد السنةخالل 

ً اختار البنك سداد عوائد بقيمة  ألف درهم(. في وقت  571.855: 2019 ديسمبر 31ألف درهم ) 426.253وأيضا
ألف درهم  2.754.750، أصدر البنك سندات رأسمالية جديدة من الشق األول بقيمة 2020الحق ، في  شهر أكتوبر 

 .(مليون دوالر أمريكي 750) إماراتي
 

 برنامج الدفعات المرتكزة على األسهم 23
 

بإطالق برنامج سداد يرتكز على خيارات أسهم )"البرنامج"( لنخبة من الموظفين بفترة  2008في عام  المجموعة تقام
استحقاق ثالث سنوات، ويمكن ممارسة هذه الخيارات خالل الثالث سنوات الالحقة لفترة االستحقاق. والشرط الرئيسي 

اية فترة االستحقاق. يسقط حق استخدام الخيارات لالستحقاق هو أن يستمر حامل الخيار في عمله لدى المجموعة حتى نه
 ممارسة الخيار أم ال. تبعد مضي ست سنوات من تاريخ المنح، بصرف النظر عما إذا كان قد تم

 
قامت المجموعة بتأسيس شركة تابعة إلصدار أسهم عند ممارسة الخيار المكتسب من قبل الموظف. تعامل هذه األسهم 

 ممارستها من قبل حاملي خيارات األسهم.  لحينمعاملة أسهم الخزينة 
 

، وبالتالي إعادة التخصيص من أسهم (ألف أسهم 29.121: 2019ديسمبر  31) سهمألف  9.884 منح  ، تمالسنةخالل 
عالوة تم تعديل و ألف درهم( 29.121 :2019ديسمبر  31) ألف درهم 9.884رأس المال بمبلغ إلى الخزينة المملوكة 
  ألف درهم(. 246.418 :2019 ديسمبر 31)ألف درهم   104.123غ مبلإصدار األسهم ب

 

 إيرادات الفوائد 24
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 

   فوائد من:
 976.641 425.554 مصارف مركزية

 1.427.702 1.782.108 بنوك ومؤسسات مالية
 700.208 487.804 اتفاقيات إعادة شراء عكسي

 343.327 216.238 األرباح أو الخسائرلعادلة من خالل استثمارات بالقيمة ا
 3.194.015 3.306.934 استثمارات محتفظ بها لغير أغراض المتاجرة 

 17.727.054 13.881.567 قروض وُسلف
 ------------------------ ---------------------- 
 20.100.205 24.368.947 
 =========== ========== 
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 مصروفات الفوائد 25
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 

   فوائد إلى:
 1.525.185 2.163.411 بنوك ومؤسسات مالية
 1.171.377 449.187 اتفاقيات إعادة الشراء

 481.252 176.129 أوراق تجارية
 6.669.362 3.278.323 حسابات العمالء وودائع أخرى

 1.725.839 1.755.689 قروض ألجل
 21.130 20.987 سندات ثانوية

 ---------------------- ----------------------- 
 7.843.726 11.594.145 
 ========== ========== 

 
 صافي إيرادات الرسوم والعموالت 26

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 

   إيرادات الرسوم والعموالت 
  907.730  875.266 التمويل التجاري
  17.930  12.856 خدمات التحصيل
  25.743  40.903 إيرادات الوساطة

  56.325  57.898 وخدمات االستثمار موجوداتإدارة ال
  6.794  1.875 المخاطر في مشاركةالاالستثمارات والمشتقات و

  1.502.355  1.502.065 األفراد والشركاتإلى قروض ال
  1.764.010  1.499.029 البطاقات والخدمات اإللكترونية

  54.379  38.360 الخدمات المتعلقة بالحسابات
  107.084  93.587 على التحويالت العمولة

  288.338  223.695 إيرادات أخرى
 ---------------------- -------------------- 

 4.730.688 4.345.534 إجمالي إيرادات الرسوم والعموالت
 ----------------------- --------------------- 
   

   مصروفات الرسوم والعموالت
  54.002  51.860 عموالت الوساطة

  1.076.309  1.068.938 رسوم بطاقات االئتمان
  378.837  279.731 قروض األفراد والشركات

  52.111  41.864 مصروفات أخرى
 ---------------------- -------------------- 

 1.561.259 1.442.393 إجمالي مصروفات الرسوم والعموالت
 ---------------------- --------------------- 

 3.169.429 2.903.141 صافي إيرادات الرسوم والعموالت
 ========== ========== 
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 صافي أرباح صرف العمالت األجنبية 27
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 1.907.725 592.846 2و 1أرباح المتاجرة وإعادة تحويل العمالت األجنبية والمشتقات ذات الصلة 
 693.253 647.509  3تعامالت مع العمالء

 --------------------- --------------------- 
 1.240.355 2.600.978 
 ========== ========== 
 

نظراً الستراتيجيات التحوط الفعالة، ينعكس تأثير مقاصة أدوات التحوط في صافي األرباح من بيع االستثمارات غير  1
 .(28)إيضاح التجارية 

 

لدى البنك  ن ودائعناتج ع مليون درهم( 366 .49: 2019)مليون درهم  420 .0مبلغ بتشتمل إيرادات فائدة سالبة  2
 األوروبي المركزي.

  

تمت إعادة بيان أرقام المقارنة لتشمل محافظ العمالء والتي كانت مدرجة سابقاً ضمن أرباح المتاجرة وإعادة تحويل  3
 العمالت األجنبية والمشتقات ذات الصلة.

 

 صافي أرباح االستثمارات والمشتقات 28
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   صافي األرباح المحققة وغير المحققة من االستثمارات
 611.253 264.584 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والمشتقات   

 861.902 653.246 أغراض المتاجرةغير لاألرباح من بيع استثمارات  صافي
 33.122 33.197 إيرادات توزيعات األرباح

 ------------------ -------------------- 
 951.027 1.506.277 
 ======== ======== 
 

 اإليرادات التشغيلية األخرى  29
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 (6.068) 208.997 العقارات االستثمارية (خسائر) /إيرادات
 126.772 119.792 إيرادات مرتبطة بالتأجير

 28.929 737.371 أرباح من بيع ممتلكات ومعدات
 47.938 156.749 1إيرادات أخرى

 ------------------- ----------------- 
 1.222.909 197.571 
 ========= ======== 

  
كان يتم  يقام البنك خالل السنة باستبعاد الترخيص القديم الخاص به والمحتفظ به من قبل مصرف الخليج األول والذ  1

مليون درهم  200وتم إدراج أرباح بقيمة  2020قيمة. تم االنتهاء من عملية البيع في ديسمبر  دوناالحتفاظ به سابقاً ب
 ضمن اإليرادات األخرى فيما يتعلق بهذه العملية.
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 المصروفات العمومية واإلدارية والمصروفات التشغيلية األخرى  30
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 3.205.375 2.783.567 تكاليف الموظفين
 1.560.519 1.438.797 مصروفات عمومية وإدارية أخرى

 451.312 567.361 (11)إيضاح االستهالك 
 201.624 201.223 (12)إيضاح ء الموجودات غير الملموسة إطفا

 80.161 69.317 رسوم رعاية وتبرعات
 ---------------------- ---------------------- 
 5.060.265 5.498.991 
 ========== ========== 

  

 صافي مخصص انخفاض القيمة 31
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 

    االنخفاض في قيمة / )عكس( مخصص
 1.742.435 2.629.156 ُسلفلقروض والا

 (38.267) 26.787 موجودات مالية أخرى 
 181.570 107.087 لتعرض غير ممو

 1.353 1.071 أدوات غير مالية أخرى
 (344.835) (241.735) تااسترداد

 300.724 97.574 شطب موجودات مالية تعرضت النخفاض في قيمتها
 ----------------------- --------------------- 
 2.619.940 1.842.980 
 ========== ========== 
 

 دخل الخارجيةمصروفات ضريبة ال 32
 

للسنة على أساس صافي أرباح السنة  الضريبة المحملةباإلضافة إلى التعديالت الخاصة بالضرائب المؤجلة، يتم احتساب 
 .ذات الصلةالمعدل وفقاً لمعدالت الضريبة المطبقة في المناطق الخارجية 

 
 لسنة:على بيان األرباح أو الخسائر الموحد خالل ا ةالمحملالضريبة فيما يلي 

 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

ل   314.463 341.198 لسنةخالل االمحما
 ========= ========= 
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 )تابع( مصروفات ضريبة الدخل الخارجية 32
 

المعدل وفقاً لمعدالت الضريبة المطبقة في المناطق  على أساس صافي أرباح السنةمطابقة ضريبة المجموعة على األرباح 
 الخارجية ذات الصلة.

 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 12.907.086 10.893.706 األرباح قبل الضريبة
 ----------------------- --------------------- 

 الضريبة العالية المطبقة على  تأثير المعدالت
 313.646 285.240 صلةاألقطار ذات ال 

   التأثير الضريبي لـ:
 827 - ايراد غير خاضع للضريبة -
 (14.102) (11.049) مصروفات غير مقتطعة ألغراض ضريبية -

-  ً  1.705 18.082 استخدام الضريبة المؤجلة غير المعترف بها سابقا
 (1.759) 9.229 تجاريةضريبة  - تعديالت متعلقة بالسنوات السابقة -
 (5.340) 1.433 ضريبة مؤجلة - متعلقة بالسنوات السابقة تعديالت -

 10.538 25.126  المصدرمن المقتطعة الضريبة 
 8.948 13.137 ضريبة الحواالت اإللزامية -
 ----------------------- --------------------- 
 341.198 314.463 
 ========== ========== 

 
 النقد وما يعادله 33

 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 169.855.176 228.009.148 النقد واألرصدة لدى المصارف المركزية
 17.074.471 27.430.792 المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية

 -------------------------- ------------------------- 
 255.439.940 186.929.647 
   

لدى المصارف المركزية تستحق بعد ثالثة أشهر من : أرصدة ناقصاً 
 (21.493.508) (16.103.734) تاريخ اإليداع

: مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية تستحق بعد ثالثة أشهر ناقصاً 
 (14.091.205) (146.969) من تاريخ اإليداع

 -------------------------- -------------------------- 
 239.189.237 151.344.934 
 ============ ============ 
 

 عقود اإليجار 34
 

مع خيار تجديد عقد  سنوات، 10عقود إيجار لمدة متد . عادة ما تعوباستئجار بعض مباني المكاتب والفرتقوم المجموعة 
عات كل خمس سنوات لتعكس اإليجار بعد انتهاء مدة عقد اإليجار. فيما يتعلق ببعض عقود اإليجار يتم التفاوض بشأن الدف

لتغييرات في نظراً لضافية لدفعات اإليجار اإل بنودعلى بعض عقود اإليجار  السوق. تنطوي فياإليجارات السائدة 
 .مؤشرات األسعار المحلية
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 )تابع( عقود اإليجار 34
 

قنية معلومات بموجب عقود إيجار تتراوح مدتها من سنة إلى ثالث سنوات. تعتبر كما تقوم المجموعة باستئجار معدات ت
منخفضة القيمة. اختارت المجموعة عدم االعتراف  لموجوداتعقود اإليجار هذه قصيرة األجل و/أو عقود إيجار 

 بموجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار فيما يتعلق بعقود اإليجار هذه.
 

والتي يتم تجميعها ضمن الممتلكات  حول عقود االيجار التي تكون المجموعة مستأجراً بموجبها فيما يلي معلومات
 :والمعدات

 
 المجموعة بصفة مستأجر

 
 الموجودات ذات حق االستخدام

 
 :خال السنة فيما يلي الحركة في موجودات حق االستخدام

 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 130.152 217.181 يناير 1الرصيد كما في 
 144.715 67.883 صافي الزيادة خالل السنة

 (57.686) (44.493) والتعديالت األخرىاالستهالك 
 -------------------------- -------------------------- 

 217.181 240.571 السنةالرصيد كما في نهاية 
 ============ ============ 

 

 اإليجار التزامات
 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة –تحليل فترات االستحقاق 
 70.455 105.644 أقل من سنة واحدة

 161.209 309.477 من سنة واحدة إلى خمس سنوات
 26.011 26.513 أكثر من خمس سنوات

 -------------------------- --------------------------- 
 257.675 441.634 ديسمبر 31إجمالي مطلوبات اإليجار غير المخصومة في 

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

 المبالغ المعترف بها ضمن األرباح أو الخسائر
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 6.005 11.238 الفائدة على التزامات اإليجار
 51.789 71.525 رسوم االستهالك للسنة

 المصروفات المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار 
 73.249 44.942 الموجودات منخفضة القيمة

 -------------------------- --------------------------- 
 127.705 131.043 
 ============ ============ 
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة 35
 

تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بإبرام العديد من المعامالت التي تتطلب التعهد ببعض االلتزامات مثل 
 خطابات االعتماد والضمانات والتزامات بقروض غير مسحوبة.

 
محتملة خالل السنة بخالف تلك الناشئة في سياق أخرى في االرتباطات وااللتزامات ال جوهريةلم تكن هناك أي تغيرات 

 األعمال االعتيادية. 
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 

   

 63.227.522 61.406.469 خطابات االعتماد
 102.673.707 105.216.467 خطابات ضمان

 2.020.873 129.940 ماليةضمانات 
 ------------------------ ------------------------- 

 167.922.102 166.752.876 التزامات تجارية محتملة
 =========== ============ 
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 39.442.026 74.582.341 مسحوبةغير  يةائتمانتسهيالت تقديم بالتزامات 
 841.722 819.667 مصروفات رأسمالية مستقبليةالتزامات متعلقة ب

 794.001 536.571 خاصةأسهم مستقبلية في  اتاستثمارتعلقة بالتزامات م
 --------------------------- ------------------------- 
 75.938.579 41.077.749 
 --------------------------- ------------------------- 

 208.999.851 242.691.455 إجمالي االرتباطات وااللتزامات المحتملة
 ============= =========== 
 

هذه التسهيالت غير الممولة شبيهة إلى حد كبير بالتسهيالت الممولة المبينة في اإليضاح لإن خصائص مخاطر االئتمان 
 حيث أنها غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض في القيمة.  )أ(43رقم 

 
)"االلتزامات التجارية المحتملة"( بالدفع نيابة عن عمالئها تلتزم المجموعة بموجب خطابات االعتماد وخطابات الضمان 

 عند تقديم المستندات أو إخفاق العمالء في الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها بموجب شروط العقد.
 
يكون التزامات تعاقدية بتقديم قروض وتسهيالت ائتمانية متجددة. عادة ما  تسهيالت ائتمانية في بتقديملتزامات االتمثل ت

وقد تتطلب دفع رسوم. نظراً إلمكانية انتهاء صالحية  حية محددة أو شروط أخرى إللغائهالهذه االلتزامات تواريخ صال
 ، فإن القيم التعاقدية اإلجمالية ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية.االنتفاع بهاهذه االلتزامات دون 

 
مليون درهم  73 .5يات التعثر االئتماني المبرمة مع البنوك والمؤسسات المالية بمبلغ تتضمن عقود الضمانات المالية اتفاق

 بصورة رئيسية بالدوالر األمريكي. المقومة درهم( مليون 73 .5: 2019)
 

  ترتبط عقود الضمانات المالية بصورة رئيسية بالبنوك والمؤسسات المالية.
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 )تابع(االرتباطات وااللتزامات المحتملة  35
 

 التركز حسب المنطقة الجغرافية:
 

التزامات بتقديم قروض غير  
 مسحوبة

 االلتزامات التجارية المحتملة   

 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 116.513.529 114.852.725 24.763.624 59.937.746 اإلمارات العربية المتحدة
 19.210.556 19.713.720 5.753.526 6.120.020 أوروبا

 7.491.914 9.330.286 3.092.043 3.325.351 الدول العربية
 12.099.805 11.803.669 3.057.299 2.533.674 األمريكتان

 9.885.439 9.778.194 2.396.190 1.455.644 آسيا
 2.720.859 1.274.282 379.344 1.209.906 أخرى

 -------------------------- ----------------------- ---------------------------- -------------------------- 
 74.582.341 39.442.026 166.752.876 167.922.102 
 ============ =========== ============= ============ 
 

 الجغرافية على الموطن الحالي للعميل. يعتمد التركز حسب المنطقة
 

 األدوات المالية المشتقة 36
 

تقوم المجموعة، في سياق أعمالها االعتيادية، بإجراء معامالت متنوعة تتضمن أدوات مالية مشتقة. تتمثل المشتقات في 
الفائدة أو معدالت صرف  أو السندات أو معدالت األسهمذات الصلة مثل  األدواتأدوات مالية تشتق قيمتها من أسعار 

أو المؤشرات األخرى. تمكن هذه المشتقات المستخدمين  حقوق الملكيةالعمالت األجنبية أو هوامش االئتمان أو السلع أو 
من زيادة أو خفض أو تعديل التعرض لمخاطر االئتمان أو مخاطر السوق. تشتمل األدوات المالية المشتقة على العقود 

تقبلية وعقود المقايضة وعقود الخيارات. تُبرم هذه المعامالت بصورة أساسية مع البنوك والمؤسسات اآلجلة والعقود المس
 المالية.

 

 العقود اآلجلة والعقود المستقبلية 
 

في التزامات شراء عمالت أجنبية و/ أو محلية، بما في ذلك المعامالت الفورية  الخاصة بالعمالتتتمثل العقود اآلجلة 
للتسليم )أي المعامالت التي تتم تسويتها على أساس الصافي(. تتمثل العقود اآلجلة في معدالت الفائدة المتفاوض غير القابلة 

بشأنها بصورة فردية التي تتطلب تسوية نقدية في تاريخ مستقبلي للفرق بين معدالت الفائدة المتعاقد عليها ومعدالت 
لية. تعد عقود العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة المستقبلية التزامات تعاقدية السوق الحالية، بناًء على المبالغ االسمية األص

بقبض أو دفع مبالغ صافية بناًء على التغيرات في أسعار العمالت أو معدالت الفائدة، أو بشراء أو بيع عمالت أجنبية أو 
ة. إن مخاطر االئتمان من العقود المستقبلية أدوات مالية في تاريخ مستقبلي مقابل سعر محدد، في األسواق المالية المنظم

ليس لها أهمية تذكر حيث إنها مضمونة بنقد أو أوراق مالية رائجة، باإلضافة إلى أن التغيرات في قيمة العقود المستقبلية 
 تخضع لتسوية يومية مع األسواق المالية.

 

 عقود المقايضة 
 

مات بتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. تؤدي عقود المقايضة تمثل عقود مقايضة العمالت ومعدالت الفوائد التزا
إلى تبادل اقتصادي للعمالت أو معدالت الفوائد )مثل تبادل معدالت محددة بأخرى متغيرة( أو مجموعة منها )أي عقود 

ارات مقايضات العمالت. مقايضة معدالت فائدة بين عمالت(؛ وبموجبها ال يتم أي تبادل للمبلغ األصلي فيما عدا بعض خي
إن مخاطر االئتمان للمجموعة تمثل الخسارة المحتملة إذا لم تقم األطراف المقابلة بتنفيذ التزاماتها. وتتم مراقبة هذه 

د وسيولة السوق. وللتحكم في معدل والمخاطر بصورة مستمرة بالرجوع إلى القيمة العادلة الحالية والقيمة االسمية للعق
 نفس األساليب المستخدمة في أنشطة اإلقراض. باستخدامن المقبولة، تقوم المجموعة بتقييم األطراف المقابلة مخاطر االئتما
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 عقود الخيارات 
 

تب( بمنح المشتري )المالك( حقاً، وليس التزاماً، إما لشراء الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية يقوم بموجبها البائع )المكت
)خيار شراء( أو بيع )خيار بيع(، بتاريخ محدد أو خالل فترة معينة، قدر معين من األدوات المالية بسعر محدد مسبقاً. 

ل الخطر. وقد تكون الخيارات إما ُمتاجر بها في السوق الرسمية أو متفاوض  يستلم البائع عالوة من المشتري مقابل تحما
 عليها بين المجموعة والعميل في السوق الموازية.

 
تقاس المشتقات بالقيمة العادلة على أساس عروض األسعار المعلنة في سوق نشطة. وفي حالة عدم وجود سوق نشطة 

يم مناسبة مثل األسعار ألداة من األدوات، تُشتق القيمة العادلة من أسعار عناصر المشتقات باستخدام نماذج تسعير أو تقي
المقدمة من األطراف المقابلة أو طرق التقييم مثل التدفقات النقدية المخصومة وأسعار السوق ومنحنيات العائد وأي بيانات 

 سوقية مرجعية أخرى.
 

ادلة، باإلضافة إلى الع مالية المشتقة والتي تعادل القيميوضح الجدول المبين أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات ال
القيم االسمية المصنفة حسب فترة االستحقاق. تمثل القيمة االسمية السعر أو المؤشر المرجعي لألداة المشتقة الذي يتم 
على أساسه قياس التغيرات في قيمة المشتقات. تدل القيمة االسمية على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وال تعد 

 السوق وال على مخاطر االئتمان.مؤشراً على مخاطر 
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 ---------------------------------------------------------القيم االسمية حسب فترة االستحقاق      --------------------------------------------------------------    2020ديسمبر  31
  

 
القيمة السوقية 

 الموجبة

 
 

القيمة السوقية 
 السالبة

 
 
 

 القيمة االسمية

 
 

 أقل من 
 ثالثة أشهر

 
 

 من ثالثة أشهر 
 إلى سنة واحدة

 
 

 من سنة واحدة
 إلى ثالث سنوات

 
 

 من ثالث سنوات 
 إلى خمس سنوات

 
 

 أكثر من
 خمس سنوات

 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم مألف دره 
         :محتفظ بها للمتاجرة

         مشتقات أسعار الفائدة
 361.082.348 261.036.759 406.721.160 246.303.523 181.895.692 1.457.039.482 25.928.742 25.182.835 عقود مقايضة

 - 165.284 14.513.630 67.829.857 23.930.835 106.439.606 12.384 5.826 يةعقود آجلة وعقود مستقبل

 - 97.903 3.617.669 169.372.394 107.780.270 280.868.236 176.464 124.048 مبادلةعقود خيارات وعقود 

 
 مشتقات العمالت األجنبية

        

 461.573 4.450.177 38.047.766 71.268.392 176.764.134 290.992.042 2.716.509 2.517.378 عقود آجلة

 - - 5.260.661 42.218.354 29.935.411 77.414.426 246.448 362.710 عقود خيارات

         

 995.018 19.847.064 5.602.985 3.329.787 2.332.441 32.107.295 638.177 1.621.643 عقود مشتقات أخرى 

 ---------------------------- -------------------------- ----------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 
 29.814.440 29.718.724 2.244.861.087 522.638.783 600.322.307 473.763.871 285.597.187 362.538.939 

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

         محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة:
         مشتقات أسعار الفائدة

 64.183.346 43.147.149 30.699.701 31.160.472 13.959.701 183.150.369 8.990.274 2.739.073 عقود مقايضة 

 ----------------------- ------------------------- ------------------------------- -------------------------- ---------------------------- ------------------------------ ----------------------------- ------------------------------- 
 2.739.073 8.990.274 183.150.369 13.959.701 31.160.472 30.699.701 43.147.149 64.183.346 

 ----------------------- ------------------------- ------------------------------- -------------------------- ---------------------------- ------------------------------ ----------------------------- ------------------------------- 
         محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية:

         مشتقات أسعار الفائدة

 467.300 - 1.000.000 1.007.730 - 2.475.030 18.989 5.341 عقود مقايضة

         

         العمالت األجنبية مشتقات 

 - - - - 17.978.502 17.978.502 104.017 27 عقود آجلة

 ---------------------------- ------------------------- ------------------------------ ---------------------------- ---------------------------------- ---------------------------- ----------------------- --------------------------------- 
 5.368 123.006 20.453.532 17.978.502 1.007.730 1.000.000 - 467.300 

 ----------------------------- ------------------------------ ------------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- --------------------------------- -------------------------------- --------------------------------- 
 427.189.585 328.744.336 505.463.572 632.490.509 554.576.986 2.448.464.988 38.832.004 32.558.881 اإلجمالي

 =========== ============ ============== ============= ============== ============== ============= ============== 
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 ---------------------------------------------------------القيم االسمية حسب فترة االستحقاق      --------------------------------------------------------------    2019ديسمبر  31
  

 
القيمة السوقية 

 الموجبة

 
 

القيمة السوقية 
 السالبة

 
 
 

 القيمة االسمية

 
 

 أقل من 
 ثالثة أشهر

 
 

 من ثالثة أشهر 
 إلى سنة واحدة

 
 

 من سنة واحدة
 إلى ثالث سنوات

 
 

 من ثالث سنوات 
 إلى خمس سنوات

 
 

 أكثر من
 تخمس سنوا

 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
         :محتفظ بها للمتاجرة

         مشتقات أسعار الفائدة
 283.281.165 191.507.168 417.580.845 251.548.568 210.476.933 1.354.394.679 13.050.401 11.824.387 عقود مقايضة

 550.950 293.840 1.364.282 40.495.083 20.388.639 63.092.794 14.460 11.672 قود آجلة وعقود مستقبليةع

 697.679 183.650 6.981.536 40.681.071 83.466.280 132.010.216 160.003  97.029 مبادلةعقود خيارات وعقود 

 
 مشتقات العمالت األجنبية

        

 374.643 7.688.952 47.338.549 119.486.036 164.537.645 339.425.825 1.947.857 1.775.128 عقود آجلة

    - 8.688 6.689.379 39.234.421 18.826.365 64.758.853 111.871 178.057 عقود خيارات

         

 91.825 1.923.733 2.513.361 1.783.324 5.326.346 11.638.589 303.608 1.177.801 عقود مشتقات أخرى 

 ---------------------------- -------------------------- ----------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 
 15.064.074 15.588.200 1.965.320.956 503.022.208 493.228.503 482.467.952 201.606.031 284.996.262 

         محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة:
         مشتقات أسعار الفائدة

 58.070.742 30.678.692 20.755.142 12.559.318 28.607.570 150.671.464 3.453.143 826.068 عقود مقايضة 

 ----------------------- ------------------------- ------------------------------- -------------------------- ---------------------------- ------------------------------ ----------------------------- ------------------------------- 
 826.068 3.453.143 150.671.464 28.607.570 12.559.318 20.755.142 30.678.692 58.070.742 

 ----------------------- ------------------------- ------------------------------- -------------------------- ---------------------------- ------------------------------ ----------------------------- ------------------------------- 
         محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية:

         مشتقات أسعار الفائدة

    -    - 981.881 2.754.750 907.287 4.643.918 3.506    - عقود مقايضة

         

         العمالت األجنبية مشتقات 

 - - -    - 21.254.879 21.254.879 183.692 27.179 ود آجلةعق

 ---------------------------- ------------------------- ------------------------------ ---------------------------- ---------------------------------- ---------------------------- ----------------------- --------------------------------- 
 27.179 187.198 25.898.797 22.162.166 2.754.750 981.881 -    -    

 ----------------------------- ------------------------------ ------------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- --------------------------------- -------------------------------- --------------------------------- 
 343.067.004 232.284.723 504.204.975 508.542.571 553.791.944 2.141.891.217 19.228.541 15.917.321 اإلجمالي

 =========== ============ ============== ============= ============== ============== ============= ============== 
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، الناتجة عن التقييم العادل ألدوات إن القيم العادلة الموجبة/ السالبة المتعلقة بالمشتقات تمثل األرباح/ الخسائر على التوالي
المتاجرة والتحوط. ال تشير هذه المبالغ إلى أي خسائر حالية أو مستقبلية، حيث تم تعديل القيم الموجبة/ السالبة المماثلة 

 واالستثمارات المحتفظ بها لغير المتاجرة والقروض ألجل والسندات ُسلفإلى القيم الدفترية للتحوط بشأن القروض وال
 الثانوية.

 
مليون  3.010 .9: 2019)مليون درهم  6.471 .8ضمانات نقدية بمبلغ  2020ديسمبر  31استلمت المجموعة كما في 

مقابل قيمة عادلة موجبة لموجودات مشتقة من بعض األطراف المقابلة. على الجانب اآلخر، قامت المجموعة  درهم(
مقابل قيمة عادلة سالبة لمطلوبات  درهم( 12.915 .5: 2019)م مليون دره 7.800 .1بتقديم ضمانات نقدية بمبلغ 

 مشتقة.
 

  ةالمشتقمخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات 
 

التي تكون في صالح  لألدواتتقتصر مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية المشتقة على القيمة العادلة الموجبة 
 ع البنوك والمؤسسات المالية.المجموعة. تتم هذه المعامالت بشكل رئيسي م

 
 المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة

 
تستخدم المجموعة المشتقات، غير المصنفة كعالقات تحوط مؤهلة، إلدارة تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية وأسعار 

سعار أو المعدالت أو الفائدة ومخاطر االئتمان أو تبادر بأخذ مراكز يتوقع منها تحقيق أرباح من الحركة اإليجابية في األ
المؤشرات. تشتمل األدوات المستخدمة بصورة رئيسية على عقود مقايضة أسعار الفائدة والعمالت والعقود اآلجلة. تم 

 بيان القيم العادلة لتلك المشتقات في الجدول أعاله.
 

 للقيمة العادلة المشتقات المحتفظ بها كتحوط
 

استراتيجية إدارة الموجودات والمطلوبات الخاصة  من راض التحوط كجزءتستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة ألغ
بها من خالل إجراء عمليات مقاصة للحد من تعرضها لمخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت ومعدالت الفائدة. كما 

التي يترتب  وجوداتلتغيرات في القيمة العادلة الناتجة عن الممن اود مقايضة أسعار الفائدة للتحوط تستخدم المجموعة عق
واالستثمارات المحتفظ بها لغير المتاجرة والقروض ألجل  ُسلفمثل القروض وال عليها فائدة والمحددة بصفة خاصة

والسندات الثانوية. تستخدم المجموعة عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة وعقود مقايضة العمالت للتحوط من مخاطر 
 العمالت المحددة بصفة خاصة.

 
 للتدفقات النقدية شتقات محتفظ بها كتحوطالم
 

تستخدم المجموعة العقود اآلجلة للتحوط لمخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن أدواتها المالية. قامت المجموعة بشكل 
 لتحصل على عالقة تحوط فعالة. باألدوات المشتقةفعلي بمطابقة الشروط الهامة الخاصة 
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قطاعات أعمال رئيسية موزعة على قطاعات جغرافية أساسية تقود استراتيجية األعمال،  ةيتألف الهيكل التشغيلي من أربع
لمالي والعروض القيمة للعمالء، وتطوير المنتجات وقنوات التواصل، وبناء عالقة مع العمالء باإلضافة إلى دعم األداء ا

 للمجموعة.
 

 قطاعات األعمال
 

 الخدمات المصرفية للشركات واالستثمارات
 

يخدم هذا القطاع العمالء من الشركات والمؤسسات من خالل قطاعات عمالء متخصصة )الخدمات المصرفية للشركات، 
لمؤسسات المالية(. يقدم والخدمات المصرفية للمؤسسات، والخدمات المصرفية التجارية، ومجموعة العمالء المتميزين وا

هذا القطاع التسهيالت االئتمانية وخدمات المعامالت العالمية وتمويل الشركات والتمويل اإلسالمي ومنتجات األسواق 
 العالمية للعمالء على المستوى المحلي والدولي.

 
ً  تضمنت تكميلية مقدمة عبر الخدمات المصرفية للشركات واالستثمارات نموذج عمل متنوع مدعوًما بعروض  أيضا

 أبوظبي بنك من خالل الشركات التابعة المملوكة جزئيًا أو كليًا للمجموعة، وهي خدمات إدارة الممتلكاتو العقارات
 .وشركة مسماك العقارية األول للعقارات و شركة أبوظبي الوطنية للعقارات

 
 الخدمات المصرفية لألفراد

 

اء وعمالء التمويل اإلسالمي للمستهلكين وقطاع األعمال عمالء من ذوي الثريخدم هذا القطاع األفراد واألثرياء وال
. يقدم هذا القطاع مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل منتجات الخدمات المصرفية اليومية الصغيرة والمتوسطة

لألعمال وحلول مثل الحسابات الجارية والودائع وبطاقات االئتمان والقروض وحتى منتجات الخدمات المصرفية 
التوزيع والمبيعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية من خالل االستثمارات المبتكرة. يوفر هذا القطاع العديد من قنوات 

الجوال واإلنترنت والفروع ووكالء المبيعات المباشرين ومن خالل شركاتها التابعة وباألخص دبي فيرست وأصيل 
 .وشركة أبوظبي األول لألوراق المالية ل اإلسالميللتمويل وشركة أبوظبي األول للتموي

 
 الشركات التابعة

 

 ، وتشمل مصرف الخليج األول الليبي.البنكالتابعة المملوكة جزئياً من قبل  ةيضم هذا القطاع الشرك
 

 المركز الرئيسي 
 

والسياسات  لعمليات والتمويلتوفر المجموعة الدعم المركزي من خالل أقسام الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وا
وعالقات المستثمرين وإدارة المخاطر وإدارة االئتمان واالتصاالت المؤسسية والشؤون القانونية  واالستراتيجيات

 الدعم اإلداري لكافة وحدات األعمال بالمجموعة.ووااللتزام والتدقيق الداخلي والمشتريات وعمليات الخزينة 
 

 القطاعات الجغرافية
 

المجموعة بإدارة مختلف قطاعات األعمال المختلفة لديها من خالل شبكة الفروع والشركات التابعة ومكاتب التمثيل تقوم 
أوروبا  ما قطاعوه منطقتين هامتينمستوى المحلي والدولي. تم تقسيم األعمال على المستوى الدولي إلى العلى 

  يط الهادي.أسيا والمحقطاع واألمريكتان والشرق األوسط وأفريقيا، و
 

 الشرق األوسط وأفريقياو أوروبا واألمريكتان •
في  تواجدهاالشرق األوسط وأفريقيا من خالل وتزاول شبكة بنك أبوظبي األول أعمالها في أوروبا واألمريكتان 

الواليات المتحدة األمريكية والبرازيل والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وسلطنة عمان والبحرين وقطر ومصر 
  المملكة العربية السعودية.ولبنان واألردن والسودان والكويت و

 

 أسيا والمحيط الهادي •
 /والصين في سنغافورا  تواجدهاأسيا والمحيط الهادي من خالل  منطقةتزاول شبكة بنك أبوظبي األول أعمالها في 

 هونج كونج وماليزيا والهند. 
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 القطاع الجغرافي قطاع األعمال 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

الخدمات المصرفية 
للمؤسسات 

 واالستثمارات
الخدمات المصرفية 

 اإلجمالي المركز الرئيسي الشركات التابعة لألفراد
اإلمارات العربية 

 المتحدة

 أوروبا 
 واألمريكتان

الشرق األوسط و
 وأفريقيا

أسيا والمحيط 
 اإلجمالي الهادي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم 
          2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

          
 12.256.479 415.750 1.918.424 9.922.305 12.256.479 217.301 3.106 4.836.269 7.199.803 صافي إيرادات الفائدة

 6.317.432 177.908 493.419 5.646.105 6.317.432 93.433 31.382 1.319.346 4.873.271 ئدةصافي اإليرادات باستثناء إيرادات الفا
          

 18.573.911 593.658 2.411.843 15.568.410 18.573.911 310.734 34.488 6.155.615 12.073.074 اإليرادات التشغيلية
 ============ ============ ============ ============  ============= ============== =============  

مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات تشغيلية 
 5.060.265 226.147 865.795 3.968.323 5.060.265 205.392 27.663 2.521.155 2.306.055 أخرى

          
 2.619.940 418.009 252.780 1.949.151 2.619.940 (12.793) 9.182 1.382.160 1.241.391 صافي خسائر انخفاض القيمة

 ============ ============ =========== ===========  ============= ============= =============  
 10.893.706 (50.498) 1.293.268 9.650.936 10.893.706 118.135 (2.357) 2.252.300 8.525.628 األرباح قبل الضريبة

 ============ =========== =========== ===========  ============= ============= =============  
 341.198 33.948 279.208 28.042 341.198 30.396 1.193 43.179 266.430 الضرائب الخارجية

 ============ ============ =========== ===========  ============ ============= =============  
 10.552.508 (84.446) 1.014.060 9.622.894 10.552.508 87.739 (3.550) 2.209.121 8.259.198 السنةصافي أرباح 

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

          2020ديسمبر  31كما في 
          

 1.029.734.860 40.307.398 274.538.582 714.888.880 1.001.183.202 84.838.429 3.843.838 102.960.943 809.539.992 إجمالي موجودات القطاع
 ============= ============= ============= ===============  ============= ============= ============  

 (110.674.328)    (82.122.670)     أرصدة بين القطاعات
     -----------------------------------------    -------------------------------------------- 

 919.060.532    919.060.532     إجمالي الموجودات
     ===============    =============== 

 920.695.868 30.839.073 244.887.735 644.969.060 892.144.210 153.152.822 3.111.864 82.515.217 653.364.307 إجمالي مطلوبات القطاع
 ============= ============= ============= =============  ============= ============= =============  

 (110.674.328)    (82.122.670)     أرصدة بين القطاعات
     ---------------------------------------    ------------------------------------------- 

 810.021.540    810.021.540     إجمالي المطلوبات
     ===============    ================ 
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 )تابع(القطاعات حول معلومات  37
 
 القطاع الجغرافي طاع األعمالق 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

ات المصرفية الخدم
للمؤسسات 

 واالستثمارات
الخدمات المصرفية 

 اإلجمالي المركز الرئيسي الشركات التابعة لألفراد
اإلمارات العربية 

 المتحدة

 أوروبا 
 واألمريكتان

والشرق األوسط 
 اإلجمالي أسيا والمحيط الهادي وأفريقيا

 ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
          2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

          
 12.774.802 358.318 1.443.436 10.973.048 12.774.802 1.585.382 11.150 5.291.535 5.886.735 صافي إيرادات الفائدة

 7.474.255 325.243 777.402 6.371.610 7.474.255 62.088 53.922 1.363.837 5.994.408 صافي اإليرادات باستثناء إيرادات الفائدة
          

 20.249.057 683.561 2.220.838 17.344.658 20.249.057 1.647.470 65.072 6.655.372 11.881.143 اإليرادات التشغيلية
 ============ ============ ============ ============  ============= ============== =============  

مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات تشغيلية 
 4.388.262 5.498.991 397.946 38.358 2.699.636 2.363.051 أخرى

 
 886.809  223.920 5.498.991 

          
 1.842.980 98.196 116.513 1.628.271 1.842.980 17.171 (122.941) 1.132.059 816.691 صافي خسائر انخفاض القيمة

 ============ ============ =========== ===========  ============= ============= =============  
 12.907.086 361.445 1.217.516 11.328.125 12.907.086 1.232.353 149.655 2.823.677 8.701.401 األرباح قبل الضريبة

 ============ =========== =========== ===========  ============= ============= =============  
 314.463 83.762 227.890 2.811 314.463 16.598 6.990 70.645 220.230 الضرائب الخارجية

 ============ ============ =========== ===========  ============ ============= =============  
 12.592.623 277.683 989.626 11.325.314 12.592.623 1.215.755 142.665 2.753.032 8.481.171 السنةصافي أرباح 

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

          2019ديسمبر  31كما في 
          

 920.664.132 45.150.614 198.604.553 676.908.965 998.594.892 121.605.035 4.112.823 96.870.756 776.006.278 إجمالي موجودات القطاع
 ============= ============= ============= ===============  ============= ============= ============  

 (98.696.117)    (176.626.877)     أرصدة بين القطاعات
     --------------------------------------------    -------------------------------------------- 

 821.968.015    821.968.015     إجمالي الموجودات
     ===============    ============= 

 812.627.096 37.817.637 190.236.429 584.573.030 890.557.856 239.542.437 3.239.287 80.789.429 566.986.703 إجمالي مطلوبات القطاع
 ============= ============= ============= =============  ============= ============= =============  

 (98.696.117)    (176.626.877)     أرصدة بين القطاعات
     ---------------------------------------    ------------------------------------------- 

 713.930.979    713.930.979     إجمالي المطلوبات
     ===============    ================ 
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 ربحية السهم 38
 

من رأس المال على المتوسط  1بعد اقتطاع دفعات سندات الشق أرباح السنة يتم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي 
 كما هو موضح أدناه: المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة

 

 2020 2019 
   ربحية السهم األساسية:

 12.520.203 10.555.229 صافي أرباح السنة )ألف درهم( 
 (571.855) (426.253) رهم(من رأس المال )ألف د 1ناقصاً: دفعات سندات الشق 

 ----------------------- ---------------------- 
 11.948.348 10.128.976 من رأس المال )ألف درهم( 1صافي األرباح بعد خصم دفعات سندات الشق 

 =========== =========== 
   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية:

 10.872.015 10.901.136 (باآلالف) السنةاعتباراً من بداية عدد األسهم المصدرة/ المفترضة 
برنامج الدفعات ضمن  التي تمت ممارستهاالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

 )ألف درهم(  المرتكزة على األسهم
4.554 

 
23.692 

 ----------------------- ----------------------- 
 10.895.707 10.905.690 اآلالف(المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )ب 
 =========== =========== 

 1 .10 0 .93 ربحية السهم األساسية )بالدرهم(
 =========== ========== 

   ربحية السهم المخفّضة:
   

 11.948.348 10.128.976 صافي أرباح السنة لغرض احتساب ربحية السهم المخفضة )ألف درهم(
 =========== =========== 
   

 10.895.707 10.905.690 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )باآلالف(
برنامج الدفعات المرتكزة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المخفاضة ضمن 

 )باآلالف( األسهم
1.172 3.875 

 ------------------------ -------------------- 
   لغرض احتساب قيد اإلصدارادية المتوسط المرجح لعدد األسهم الع

 10.899.582 10.906.862 ربحية السهم المخفضة )باآلالف(   
 =========== =========== 

 1 .10 0 .93 ربحية السهم المخفّضة )بالدرهم(
 ======= ======= 
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 األطراف ذات العالقة 39
 

الطرف اآلخر أو ممارسة  السيطرة علىذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على  أنها أطراف ألطرافتعتبر ا
تأثير هام عليه عند اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية. تشتمل األطراف ذات العالقة على المساهمين األساسيين وأعضاء 

يتألف موظفي اإلدارة الرئيسيين من أعضاء اللجنة التنفيذية مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين بالمجموعة. 
بالمجموعة الذين يشاركون في عملية التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرارات بالمجموعة. تقوم إدارة المجموعة باعتماد 

ً للشروط المتفق عليها من قبل مجل س اإلدارة أو شروط هذه المعامالت مع األطراف ذات العالقة، ويتم تنفيذها وفقا
 اإلدارة.

 

  2020 2019 
 

أعضاء مجلس 
 اإلدارة

 
 المساهمين
 اإلجمالي اإلجمالي اإلدارة العليا الرئيسيين

 
 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 

  
 فيما يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة في تاريخ التقرير:

  
 50.378.990 73.608.414 16.111 62.692.025 10.900.278 موجودات مالية

 =========== ========== ========== =========== =========== 
 44.841.529 65.130.775 27.887 31.574.675 33.528.213 مطلوبات مالية

 =========== ========== ========== =========== =========== 
 12.977.634 19.675.969 - 16.660.432 3.015.537 مطلوبات محتملة

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

 فيما يلي المعامالت المبرمة خالل السنة مع األطراف ذات العالقة:
  

                                                                                 2020 2019 
    

واإليرادات  إيرادات الفائدة
 1.849.534 2.564.862 331 1.760.949 803.582 األخرى

 ======== ========== ======== ========== ======== 
 583.033 740.568 433 94.070 646.065 مصروفات الفائدة

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

 
 في اإلدارة الرئيسيين:فيما يلي تفاصيل تعويضات موظ

 
 2020 2019 
   

 54.752 53.026 رواتب وامتيازات أخرى
 =========== =========== 

 
 على أرصدة طرف ذي عالقة. السنةلم يتم تحميل خسائر ائتمان متوقعة خالل 

 
 أنشطة الحفظ األمين 40

 

على سبيل األمانة أو بصفة الحفظ األمين عن  تتم إدارتها درهم مليون 6.786. 1بقيمة المجموعة بموجودات  احتفظت
. باإلضافة إلى ذلك، تقدم المجموعة خدمات (مليون درهم 7.512 .8: 2019) 2020ديسمبر  31عمالئها كما في 

 الحفظ األمين لبعض عمالئها.
 

انات المالية الموحدة ال يتم إدراج الموجودات المعنية المحتفظ بها بصفة الحفظ األمين أو على سبيل األمانة ضمن البي
 للمجموعة.
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 ذات األغراض الخاصة منشآتال 41
 

قامت المجموعة بإنشاء شركات ذات أغراض خاصة وبأهداف محددة لكي تقوم بمزاولة أنشطة إدارة األموال واالستثمار 
ستثمارات التي تقوم بإدارتها هذه الشركات ذات األغراض الخاصة ال تخضع باإلنابة عن العمالء. إن حقوق الملكية واال

لسيطرة المجموعة، وبالتالي ال تنتفع المجموعة من عملياتها بخالف إيرادات العموالت والرسوم. إضافة إلى ذلك، ال 
لذلك، لم يتم إدراج  تقدم المجموعة أي ضمانات وال تتحمل مسؤولية أي مطلوبات مستحقة على هذه الشركات. نتيجة

موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركات ذات األغراض الخاصة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة. فيما 
 يلي تفاصيل الشركات ذات األغراض الخاصة:

  
 

 بلد

 

 نسبة الملكية

 2020 التأسيس األنشطة االسم القانوني
    

 ٪100 مهورية أيرلنداج شركة استثمار وان شير بي ال سي

 
  استخدام التقديرات واألحكام 42

 

في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، تقتضي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قيام اإلدارة باختيار السياسات 
التي يترتب عليها معلومات مالئمة  والمحكمةالمحاسبية المناسبة وتطبيقها بصورة متسقة ووضع التقديرات واألحكام المعقولة 

وموثوق بها. استناداً إلى توجيهات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وإطار مجلس المعايير المحاسبية الدولية حول إعداد 
المبالغ المعترف بها  وعرض البيانات المالية، قامت اإلدارة بوضع األحكام والتقديرات المبينة أدناه والتي لها التأثير األكبر على

 في البيانات المالية الموحدة.
 

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
 

 مبدأ االستمرارية )أ(
 

تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية، وهي على قناعة بأن المجموعة بقامت إدارة المجموعة 
يلقي بشكوك قد مادي أعمالها في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة عدم يقين  لديها الموارد الالزمة لمواصلة

وفقاً لمبدأ االستمرارية. وبناء عليه، يستمر إعداد البيانات المالية الموحدة على مواصلة أعمالها  المجموعةحول قدرة  ةجوهري
 على أساس مبدأ االستمرارية.

 

 الموجودات المالية انخفاض قيمة خسائر )ب(

 

 .(7) (ج)3سة المحاسبية رقم يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة كما هو مبين في السيا
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لجميع فئات الموجودات  9إن قياس خسائر االنخفاض في القيمة طبقاً للمعيار رقم 
وقيمة الضمانات عند تحديد خسائر انخفاض قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية  عند تقديروخاصةً أحكام  وضعيتطلب  المالية

القيمة وتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. تخضع هذه التقديرات لعدة عوامل ويترتب على التغيرات في تلك العوامل 
 من المخصصات.  مختلفةمستويات 

 

ن المتوقعة مخرجات للنماذج المعقدة التي تنطوي على مجموعة من االفتراضات بشأن اختيار تمثل حسابات البنك لخسائر االئتما
مدخالت متغيرة ومدى الترابط بينها. تشتمل عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر أحكام وتقديرات محاسبية على 

 ما يلي:
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 )تابع( استخدام التقديرات واألحكام 42
 

 )تابع( المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
 

 )تابع( انخفاض قيمة الموجودات المالية خسائر )ب(
 

معايير المجموعة لتقييم ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وكذلك مخصصات الموجودات المالية التي  •
 أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية والتقييم النوعي.يجب قياسها على 

 تقسيم الموجودات المالية عندما يتم تقييم خسائر االئتمان المتوقعة لهم بصورة جماعية. •

 اختيار المدخالت.وضع نماذج خسائر االئتمان المتوقعة، بما فيها األنماط المختلفة و •

ن سيناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية، مثل مستويات البطالة وقيم الضمانات والتأثير االرتباط بي أوجهتحديد  •
 على احتماليات التعثر وحاالت التعرض عند التعثر والخسائر المحتملة عند التعثر.

القتصادية المستخدمة للحصول على المدخالت ا ،سيناريوهات االقتصاد الكلي االستشرافية، ومدى احتمال حدوثهااختيار  •
 .في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة

 

 تتمثل سياسة المجموعة في المراجعة المنتظمة للنماذج الخاصة بها في سياق خبرات الخسائر الفعلية ويتم تعديلها عند الضرورة.
 

  انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات خسائر (ج)

 

 (.4()ط)3 ن في السياسة المحاسبية رقميتم تقييم خسائر انخفاض القيمة كما هو مبي
 

عند تحديد صافي القيمة القابلة للتحقيق، تستخدم المجموعة أسعار بيع محددة من قبل شركات تقييم مستقلة خارجية تتمتع بمؤهالت 
ييمها. يتم تحديد مهنية مناسبة معترف بها ولديها خبرة حديثة في تقييم ممتلكات تنتمي إلى نفس موقع وفئة العقارات المطلوب تق

أسعار البيع على أساس القيمة السوقية، وهي القيمة المقدرة التي يمكن في مقابلها نقل ملكية العقار في تاريخ التقييم فيما بين 
 وبائع يرغبان في إتمام المعاملة وفقاً لظروف السوق. يمشتر

 

 المطلوبات الطارئة الناشئة عن الدعاوى القضائية (د)

 

في دعاوى قضائية تنشأ في سياق العمل االعتيادي. يستند مخصص المطلوبات الطارئة  -نظراً لطبيعة عملياتها  -عة تدخل المجمو
موارد اقتصادية ومدى موثوقية تقدير التدفق النقدي الخارج. تنطوي مثل هذه تدفق خارجي لالناتجة عن التقاضي إلى احتمالية 

 لتنبؤ بنتائج أي أمر منها بشكل مؤكد.األمور على العديد من الشكوك وال يمكن ا
 

 برنامج الدفعات المرتكزة على األسهم (هـ)
 

باستخدام نموذج بالك سكولز. وتشتمل مدخالت النموذج على  برنامج الدفعات المرتكزة على األسهميتم تحديد القيمة العادلة ل
للخيارات وعائدات توزيعات األرباح ومعدالت الفائدة سعر السهم وسعر الممارسة وتقلبات أسعار األسهم والفترات التعاقدية 

 الخالية من المخاطر.
 

 تقييم األدوات المالية (و)
 

يتم بيان هذه النماذج  .قد تتطلب نماذج تقييم األدوات المالية من اإلدارة تقدير بعض المعطيات غير الملحوظة من قبل اإلدارة
 .44بالتفصيل في اإليضاح رقم 
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 )تابع( المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
 

 خطة المنافع المحددة   (ز)  
 

ستخدام عدد من تستند القيمة الحالية اللتزام خطة المنافع المحددة على بعض العوامل التي يتم تحديدها على أساس اكتواري با
االفتراضات. تشتمل االفتراضات المستخدمة في تحديد صافي تكلفة )إيرادات( االلتزامات على معدل الخصم. إن أي تغييرات 

 تطرأ على هذه االفتراضات سيكون لها تأثير على القيمة الدفترية اللتزام المنافع المحددة.
 

نة، وهو معدل الفائدة الذي يجب استخدامه لتحديد القيمة الحالية للتدفقات تحدد المجموعة معدل الخصم المناسب في نهاية كل س
النقدية المستقبلية المقدرة المتوقع طلبها لتسوية االلتزامات المستقبلية. عند تحديد معدل الخصم المناسب، تضع المجموعة في 

بها والتي لها فترات استحقاق  المنافعلة التي سيتم دفع اعتبارها معدل الفائدة على السندات التجارية عالية الجودة المقومة بالعم
 ذات الصلة.  والمنافعتقارب فترات التزام 

 
السوق الحالية. يتضمن  ظروفتعتمد االفتراضات الرئيسية األخرى الخاصة بالتزامات المنافع المحددة، بصورة جزئية على 

 .مزيداً من المعلومات حول هذه االفتراضات 20اإليضاح رقم 
 

 تشتمل األحكام المحاسبية الهامة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة على ما يلي:
 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية (ح)
 

محاسبية المختلفة ضمن الفئات الفي بدايتها لموجودات والمطلوبات المالية اتصنيف لسياسات المحاسبية للمجموعة نطاق ال تقدم
 (.2) ج()3ت معينة. يتم ذكر معايير التصنيف في السياسة المحاسبية في حاال

 

 عالقات التحوط المؤهلة (ط)
 

عند تصنيف األدوات المالية كعالقات تحوط مؤهلة، ترى المجموعة أنها تتوقع أن يكون التحوط فعاالً بصورة كبيرة على مدى 
 فترة عالقة التحوط.

 

 لألدوات الماليةلعادلة النظام المتدرج للقيمة اتحديد  (ي)
 

 . 44لقيمة العادلة لألدوات المالية في اإليضاح رقم للنظام المتدرج ليتم مناقشة تحديد المجموعة 
 

 الُمهيكلةالمنشآت  (ك)
 

بالنسبة لكافة الصناديق التي تديرها المجموعة، يمكن للمستثمرين سحب إدارة الصناديق من المجموعة عن طريق التصويت 
ها تعمل . وبالتالي، خلصت المجموعة إلى أنماديةلمجموعة في كل صندوق ليست لاالقتصادية  المنفعةة، كما أن إجمالي باألغلبي
 للمستثمرين في هذه الصناديق، وعليه لم يتم توحيدها ضمن هذه البيانات المالية الموحدة.كوكيل 

 
 القطاعات التشغيلية (ل)

 

طاعات، قامت اإلدارة بوضع بعض االفتراضات لوضع التقرير حول القطاعات. سوف عند إعداد اإلفصاحات حول معلومات الق
 مزيداً من التفاصيل حول القطاعات التشغيلية.  37يعاد تقييم هذه االفتراضات بصورة دورية من قبل اإلدارة. يتضمن اإليضاح رقم 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 اطر الماليةإدارة المخ 43
 

 مقدمة ونظرة عامة
 

 اإلطار العام إلدارة المخاطر
 

مستوى ل موائمةللمساهمين معدلة في ضوء المخاطر إدارة المخاطر وتقديم عوائد  هوالهدف الرئيسي للمجموعة  إن
االئتمان أبرزها مخاطر مخاطر ال العديد منالمخاطر المقبولة. تتعرض المجموعة في سياق أعمالها االعتيادية إلى 

ومخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر التمويل ومخاطر معدالت الفائدة والمخاطر التشغيلية ومخاطر أخرى مثل 
. إن األعمالااللتزام والمخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة ومخاطر أمن المعلومات واستمرارية المتعلقة بمخاطر ال

يضمن عملية اإلشراف على والمسألة عن فعالية إدارة المخاطر التي وجود هيكل ُمحكم إلدارة المخاطر والملكية 
تواجهها المجموعة. هذا ويتم تحديد هذا التوجه من قبل مجلس اإلدارة ويتم تطبيقه من خالل هيكل وإطار محكم إلدارة 

 المخاطر.
 

 تشكيل مجلس اإلدارة 
 

وقد قام مجلس االدارة بتفويض  ة على المجموعة.مجلس اإلدارة مسؤول عن التوجيه العام واإلشراف والرقاب يكون
إدارة  وقد قام مجلس االدارة بتفويض السلطة إلى لجان متخصصة والتي تقوم بدعم مجلس اإلدارة في تنفيذ مسؤولياته.

ة عن . يتولى مجلس اإلدارة كامل المسؤوليواللجنة التنفيذية للمجموعة الرئيس التنفيذيإلى العمليات اليومية للمجموعة 
المجموعة بما في ذلك االعتماد واإلشراف على تنفيذ أهدافه االستراتيجية واستراتيجية المخاطر والحوكمة والقيم 

وفقاً لبنود عقد تأسيس المجموعة،  المؤسسية ضمن إطار العمل المتفق عليه وفقاً للهياكل القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وسيتم انتخاب عضو في  أعضاء عشرةحالياً من  د عشر عضواً. يتألف المجلسمن أح يتألف مجلس اإلدارة يتعين أن

. يشغل كل عضو منصبه في المجلس لمدة ثالث سنوات، وقد يتم تجديدها لمدة ثالثة 2021الجمعية العمومية لسنة 
ركاتهم ذات الصلة سنوات أخرى. كما أن مجالس إدارة الشركات التابعة للبنك يقع على عاتقها نفس المسؤوليات تجاه ش

 كما هو حال أعضاء مجلس إدارة المجموعة تجاه البنك.
 

 لحوكمة ل العام طاراإل
 

األحكام والعمليات والسياسات التي يقوم من خاللها مجلس اإلدارة واإلدارة  يتضمنحوكمة نظام شامل للالمجموعة  تطبق
له دور رقابي وفقاً لميثاقه يق معايير الحوكمة كما أنه تطب بتوجيه عملية العليا بإدارة المجموعة. يقوم مجلس اإلدارة

معايير  يلتزم المسؤولون داخل المجموعة بموجب. نظام الحوكمة المطبق في المجموعة يتمثل في اإلشراف على
رئيس قسم ادارة . كما يتولى المهام المكلفين بهاعلى تنفيذ  التام أعلى المعايير المهنية والحرص بتطبيق الحوكمة
 دليل الحوكمة. إعداد المخاطر لدى المجموعة مسؤوليةعن إدارة  المخاطر

 

 هيكل إدارة المخاطر
 

الزميلة والمكاتب الدولية  هشركاتوالتابعة  هشركاتإدارة المخاطر الخاصة بالبنك و يقوم مجلس اإلدارة باعتماد خطط
ً بما في ذلك مكاتب التمثيل والفروع الخارجية.  منوحة من قبل مجلس اإلدارة، تقوم لجنة إدارة لصالحيات المل وفقا

دارة المخاطر إل عامة سياسة بإعدادالمخاطر وااللتزام من خالل اجتماعات إدارة المخاطر التي تعقدها بشكل منفصل 
 إدارة المخاطر نظام تطبيقالمخاطر، وتشرف على إدارة ، وتمارس الصالحيات المسندة لها بشأن التي تواجهها المؤسسة

من الناحية  هذه اللجنة بتقديم تقاريره الى رئيس قسم إدارة المخاطر بالمجموعة يقوم .لضوابط الرقابية ذات الصلةوا
 .الوظيفية

 
 لجان على مستوى مجلس اإلدارة لدى المجموعة

 
 لجنة اإلدارة المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 
. تتولى لجنة اإلدارة للمجموعة الرئيس التنفيذيأعضاء من مجلس اإلدارة باإلضافة إلى  أربعةلجنة اإلدارة  تضم

 ً باإلضافة إلى  اإلدارة مجلسلالستراتيجية المعتمدة من قبل  مسؤولية اإلشراف على تنفيذ خطة عمل المجموعة وفقا
مرات سنوياً أو أكثر حيثما تقتضي  4. تجتمع اللجنة ومراجعتها العمل الهامة لدى المجموعة جوانباإلشراف على 

والمسؤوليات  والمهام والمبادئ اإلرشادية اللجنة تشكيلنة اإلدارة المنبثقة عن المجلس رة. يتضمن ميثاق لجالضرو
 التفصيلية للجنة.
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع( لجان على مستوى مجلس اإلدارة لدى المجموعة
 

 المخاطر وااللتزام المنبثقة عن مجلس اإلدارةلجنة إدارة 
 

كعضو  للمجموعة أعضاء من مجلس اإلدارة باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي ةثالث المخاطر وااللتزام إدارةلجنة  تضم
 لجنةهذه ال تتولى .ليس له حق التصويت والمسؤول الرئيسي عن إدارة المخاطر لدى المجموعة كحاضرين دائمين

والمخاطر  في المستقبلالمخاطر الحالية والمحتملة ب تقديم االستشارات إلى مجلس إدارة المجموعة فيما يتعلقالمتابعة و
المخاطر إدارة استراتيجية  وإعداد بدراسةمجموعة بنك أبوظبي األول. وتقوم أيضاً  المرتبطة بااللتزام التي تتعرض لها

ر، كما تعمل على تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر وااللتزام لدى مستوى تقبل المخاطتحديد بما في ذلك  المستقبلفي 
وااللتزام  مرات سنوياً أو أكثر حيثما تقتضي الضرورة. يتضمن ميثاق لجنة إدارة المخاطر 4المجموعة. تجتمع اللجنة 

 والمسؤوليات التفصيلية للجنة. والمهام والمبادئ اإلرشادية اللجنة تشكيلالمنبثقة عن المجلس 
 

 ة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارةلجن
 

 للمجموعة أعضاء من مجلس اإلدارة باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي أربعةلجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة  تضم
 اللجنة تتولى .كعضو ليس له حق التصويت والمسؤول الرئيسي عن أعمال التدقيق لدى المجموعة كحاضرين دائمين

البيانات المالية وإعداد التقارير المالية. باإلضافة إلى  ونزاهةاف على فعالية نظم الرقابة الداخلية وجودة مسؤولية اإلشر
 المدققينبمراجعة واعتماد واإلشراف على برامج التدقيق الداخلي والخارجي، وتضمن التنسيق بين  اللجنةذلك، تقوم 

األنظمة بتقديم تقارير إلى اللجنة بشأن مال التدقيق لدى المجموعة يقوم المسؤول الرئيسي عن أعالداخليين والخارجيين. 
كما يقدم رئيس قسم التدقيق تقارير إلى اللجنة بشأن األمور المتعلقة بااللتزام مثل االحتيال واإلبالغ  الداخلية. الرقابية

يثاق لجنة التدقيق المنبثقة عن مرات سنوياً أو أكثر حيثما تقتضي الضرورة. يتضمن م 4تجتمع اللجنة  عن المخالفات.
 . والمسؤوليات التفصيلية للجنة والمهام والمبادئ اإلرشادية اللجنة المجلس تشكيل

 
 لجنة المكافآت والترشيحات

 
ورئيس قسم  للمجموعة لجنة المكافآت والترشيحات ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي تضم

 أعضاء عزلتعيين و واإلشراف على. تقوم اللجنة بتقديم التوصيات دى المجموعة كحاضرين دائمينالموارد البشرية ل
تقييم مهاراتهم ومعرفتهم يشمل ذلك اللجنة التنفيذية لدى المجموعة، و مجلس اإلدارة وتخطيط التعاقب الوظيفي ألعضاء

ً بمراجعة بما يعود بالمصلحة على المسا هممسؤولياتل تنفيذهموخبراتهم لضمان  همين والمجموعة. تقوم اللجنة أيضا
اءات تحديد على إجر واإلشرافاعتماد باللجنة كما تقوم . اإلدارة مجلسإلى  االمكافآت وتقديم توصيات بشأنه سياسة

 المخاطر. تجتمع اللجنة إدارة المجموعة وأداء األعمال واستراتيجية وقيم مع ثقافة تها وتوافقهاالمكافآت وضمان مواءم
ً أو أكثر حيثما تقتضي الضرورة. يتضمن ميثاق لجنة المكافآت والترشيحات تشكيل  اللجنة مرتين على األقل سنويا

 والمسؤوليات التفصيلية للجنة. والمهام والمبادئ اإلرشادية
 

 لجان على مستوى اإلدارة لدى المجموعة 
 

اإلدارية دارة المخاطر. فيما يلي المهام الرئيسية للجان إل العام طاراإل تطبيقتتولى اللجان على مستوى اإلدارة مسؤولية 
 :العشرة

 
 لمجموعةلاللجنة التنفيذية 

 
تعمل بموجب الصالحيات الممنوحة لها من قبل مجلس  على مستوى اإلدارة العلياتمثل اللجنة التنفيذية أعلى لجنة 

إلى مجلس إدارة المجموعة أو اللجان  هاتصعيد نبغييأو  التي يلزماإلدارة. تتولى هذه اللجنة مسؤولية تحديد األمور 
المنبثقة عن مجلس اإلدارة. تعمل اللجنة التنفيذية لدى المجموعة على دعم الرئيس التنفيذي للمجموعة في تحديد وتنفيذ 

 .بنك أبوظبي األول إدارةية البنك المعتمدة من قبل مجلس استراتيج
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 )تابع(حدة إيضاحات حول البيانات المالية المو
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع( دارة المخاطرإل اإلطار العام
 

 )تابع(لجان على مستوى اإلدارة لدى المجموعة 
 

 )تابع( لمجموعةلاللجنة التنفيذية 
 

وإدارة رأس وازنات السنوية والم ارات المتعلقة باستراتيجية البنكإصدار القرعلى مل المسؤوليات الرئيسية للجنة تتش
 بمنحلبنك. قد تقوم اللجنة التنفيذية لدى المجموعة ل األكثر أهمية بالنسبةوالسياسات واإلجراءات  المال وإدارة المخاطر

ة والموظفين، ولكنها تحتفظ بصالحية التعامل مع االستراتيجية والموازنة يلجان اإلدارال إلى بعض صالحياتها وسلطاتها
ير المالية والنظم الرقابية وإدارة رأس المال والمخاطر والرقابة الداخلية والعقود واألمور السنوية والهيكل والتقار

المتعلقة بالحوكمة المؤسسية وسياسات مكافآت المدراء التنفيذيين والموارد البشرية، وسياسات المجموعة بشكل عام، 
تصاصاتها. تتكون اللجنة التنفيذية لدى والجمعية العمومية للمساهمين واالتصاالت وأي أمور أخرى تقع ضمن اخ

الرئيس التنفيذي للمجموعة. يتضمن ميثاق اللجنة التنفيذية  اللجنة رأستالمجموعة من فريق اإلدارة التنفيذية، وي
 والمسؤوليات التفصيلية للجنة. والمهام والمبادئ اإلرشادية اللجنة لمجموعة تشكيلل

 

 واالستثمارللمؤسسات لخدمات المصرفية ل يةئتمانااللجنة ال
 

بمساعدة اللجنة التنفيذية لدى المجموعة في وضع  ت المصرفية للمؤسسات واالستثمارلخدمال يةئتمانااللجنة التقوم 
لدى المجموعة. تتمثل  واالستثمار للمؤسساتوتنفيذ استراتيجية االئتمان وسياسات وإجراءات الخدمات المصرفية 

ستراتيجيات وأهداف االئتمان واإلقراض لدى المجموعة، بما في ذلك تحديد وإدارة لجنة في اإلشراف على االأهداف 
التعرض لمخاطر االئتمان من الخدمات المصرفية للمؤسسات واالستثمارات لدى المجموعة واالستجابة للتغيرات التي 

يضاً بالمساعدة في مراجعة تؤثر على تلك المخاطر. تقوم لجنة ائتمان الخدمات المصرفية للمؤسسات واالستثمارات أ
ت المصرفية للمؤسسات جودة وأداء محفظة االئتمان الخاصة بالمجموعة واإلشراف على قسم االئتمان الخاص بالخدما

لدى المجموعة بما في ذلك مراجعة مخاطر االئتمان الداخلية والسياسات االئتمانية ووضع حدود للمحفظة.  واالستثمار
 والمهام والمبادئ اإلرشادية اللجنة تشكيل ت المصرفية للمؤسسات واالستثمارالخدما يتضمن ميثاق لجنة ائتمان

 والمسؤوليات التفصيلية للجنة.
 

 ألفرادالخدمات المصرفية ل لجنة ائتمان
 

ستراتيجية االوتنفيذ  إعدادفي لدى المجموعة لألفراد بمساعدة اللجنة التنفيذية  الخدمات المصرفية تقوم لجنة ائتمان
الستراتيجيات األعمال على مستوى  شامل تصور وضعاللجنة لضمان لخدمات المصرفية لألفراد. تم تشكيل ل يةالئتمانا

تقوم اللجنة بضمان التنسيق السلس في جميع أنحاء األعمال لتلبية متطلبات  الخدمات المصرفية لألفراد لدى المجموعة.
جنة باإلشراف على االستراتيجيات الخاصة باالئتمان واإلقراض لدى تقوم الل العمالء في اطار استراتيجية المجموعة.

التي تؤثر على األعمال، كما تقوم  للتغيراتالمجموعة، بما في ذلك تحديد وإدارة استراتيجية االئتمان واالستجابة 
ووضع حدود  دارة مخاطر االئتمانإ مهامبمراجعة جودة وأداء محفظة االئتمان الخاصة بالمجموعة واإلشراف على 

 والمهام والمبادئ اإلرشادية اللجنة لألفراد تشكيل الخدمات المصرفيةميثاق لجنة ائتمان  يتضمن. المنتجات محفظةل
 والمسؤوليات التفصيلية للجنة.

 

 لدى المجموعة إدارة المخاطرلجنة 
 

 اللجنة التنفيذيةو من مجلس اإلدارة لجنة المخاطر واالمتثال المنبثقة بمساعدة لدى المجموعة لجنة إدارة المخاطر تقوم
بطريقة لضمان اإلدارة المتكاملة للمخاطر على مستوى المجموعة والتعرضات ستراتيجية المخاطر اإلشراف على ا في

مستوى تقبل المخاطر لدى المجموعة بشكل دوري، باإلضافة إلى المنهجية  ومراقبةاللجنة تحديد ووضع  تتولىفعالة. 
تقوم اللجنة بتقديم تقارير بشأن األمور  األعمال. وخطةتراتيجية البنك داف ذات الصلة مع مراعاة اسواأله والمعايير

ذات الصلة إلى اللجنة التنفيذية لدى المجموعة وحيثما تقتضي الضرورة إلى لجنة إدارة المخاطر وااللتزام المنبثقة عن 
لجنة ميثاق  يتضمن .لدى المجموعة تقبل المخاطرل امالع طاراإلبمستوى و الضرورةعند  إلخطارهم، االدارة مجلس

 والمسؤوليات التفصيلية للجنة. والمهام والمبادئ اإلرشادية اللجنة تشكيل إدارة المخاطر لدى المجموعة
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 لجنة االلتزام لدى المجموعة
 

في تحقيق هدفها المتمثل في اإلشراف على المسؤوليات  اللجنة التنفيذية االلتزام لدى المجموعة بمساعدةلجنة  تقوم
لمعمول بها الصادرة عن مختلف السلطات اللوائح اضمان التزام البنك بالقوانين وباإلضافة إلى  لبنكدى االتنظيمية ل
تقوم اللجنة أيضاً باإلشراف على السياسات واإلجراءات ذات الصلة، بما في ذلك المجموعة.  على مستوىالتنظيمية 

تقوم اللجنة بتقديم تقارير بشأن  المجموعة.داخل  االلتزام بقواعد السلوك الوظيفي، الحصر وليسعلى سبيل المثال 
لصلة إلى اللجنة التنفيذية لدى المجموعة وحيثما تقتضي الضرورة إلى لجنة إدارة المخاطر وااللتزام األمور ذات ا

 يتضمن بمدى التزام المجموعة باللوائح والقوانين المعمول بها. الضرورةعند  إلخطارهم، االدارة المنبثقة عن مجلس
  والمسؤوليات التفصيلية للجنة. والمهام رشاديةوالمبادئ اإل اللجنة تشكيل لدى المجموعة االلتزامميثاق لجنة 

 
 المجموعة لدى مطلوباتالموجودات واللجنة إدارة 

 
هي القوة المحركة والجهة الرئيسية المسؤولة عن اتخاذ القرارات بشأن هيكل  تعتبر لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات

لمطلوبات مسؤولة بشكل مباشر أمام لجنة إدارة المخاطر لجنة إدارة الموجودات وا ونوعية الميزانية العمومية. تكون
لدى الموجودات والمطلوبات مركز  الرشيدة للمخاطر الكامنة في دارةاإلوااللتزام المنبثقة عن مجلس اإلدارة عن 

يتعين على  .من قبل المجموعة وإطار مناسب للمخاطر محكمةخالل وضع سياسات وإجراءات  المجموعة وذلك من
أن تكون على دراية مستمرة بتلك المخاطر وأن تقوم بإدارتها وتأثيرها المحتمل  ارة الموجودات والمطلوباتلجنة إد

 المجموعةلدى إدارة موجودات ومطلوبات ميثاق لجنة  يتضمنعلى أعمال البنك وأهدافه االستراتيجية بشكل فعال. 
 يلية للجنة.والمسؤوليات التفص والمهام والمبادئ اإلرشادية اللجنة تشكيل

 
 لموارد البشرية لجنة توجيه ا

 
لجنة المكافآت والترشيحات في تنفيذ المهام و لدى المجموعة اللجنة التنفيذية لموارد البشرية بمساعدةتقوم لجنة توجيه ا

قيمة طويلة  إضافةالموارد البشرية من أجل المتعلقة ب مبادرات االستراتيجية والتشغيليةالالخاصة بها فيما يتعلق بتنفيذ 
لضمان مراعاة لموارد البشرية منتدى لمناقشة واعتماد مبادرات وسياسات الموارد البشرية لجنة توجيه ا تمثلاألجل. 

الجهة المختصة المسؤولة  تقديمها إلىمن الموظفين وضمان اعتماد التغيرات عندما يتطلب ذلك أو  احتياجات المؤسسة
على مستوى البنك  الهامةالبشرية  دهي الراعي الرسمي لجميع مبادرات الموار تعتبر اللجنة الحوكمة العتمادها. عن
 والمبادئ اإلرشادية اللجنة تشكيلميثاق لجنة توجيه الموارد البشرية  يتضمن. لموظفالمرجوة من ا قيمةال يتوافق معبما 

 .والمسؤوليات التفصيلية للجنة والمهام
 

 جموعة  لجنة إدارة المخاطر التشغيلية لدى الم
 

ولجنة المخاطر واالمتثال المنبثقة عن مجلس  اللجنة التنفيذيةتقوم لجنة إدارة المخاطر التشغيلية لدى المجموعة بمساعدة 
 إدارة المخاطر التشغيلية في اإلشراف على ةالمتمثل أهدافهافي تحقيق  اإلدارة ولجنة إدارة المخاطر لدى المجموعة

المخاطر إدارة والخاصة بتحديد  تتضمن المسؤوليات تحديد المبادئ التوجيهية .البنك ههاالتي يواج التكنولوجياومخاطر 
إدارة المخاطر ميثاق لجنة  يتضمن. ومخاطر التكنولوجيا في كافة المنتجات والعمليات واألنشطة الجديدة التشغيلية

 . ليات التفصيلية للجنةوالمسؤو والمهام والمبادئ اإلرشادية اللجنة تشكيل التشغيلية لدى المجموعة
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  أمن المعلوماتلجنة 
 

ولجنة المخاطر واالمتثال المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة إدارة  ذيةاللجنة التنفيبمساعدة تقوم لجنة أمن المعلومات 
الضوابط  تطبيقفي اإلشراف والمراجعة واتخاذ القرارات بشأن  ةالمتمثل أهدافهافي تحقيق  المخاطر لدى المجموعة

في النواحي المتعلقة ، وتعزيز قدرات البنك المناسبشكل الب يةلضمان حماية أصول البنك المعلوماتالبنك  األمنية لدى
وإدارة مخاطر أمن المعلومات واألمن السيبراني وحوكمة  أمن المعلوماتإدارة برنامج بأمن المعلومات بما في ذلك 

الدولي  االمتثالحماية البيانات، و األمنيةمراقبة والالوعي األمني ووالهندسة األمنية وإدارة السياسات  أمن المعلومات
ً البنك الهوية والوصل إلى النظم لدى ة استمرارية األعمال وإدارة إدارو ألمن المعلومات مبادئ إدارة مخاطر ل وفقا

والمسؤوليات  والمهام والمبادئ اإلرشادية اللجنة تشكيل أمن المعلومات لدى المجموعةميثاق لجنة  يتضمن. المؤسسة
 .التفصيلية للجنة

 
  التوجيه التكنولوجي لدى المجموعة لجنة 

 
القيام بمسؤولياتها المتعلقة بالحوكمة والرقابة على جميع نظم  في اللجنة التنفيذية بمساعدة التوجيه التكنولوجينة تقوم لج

المعلومات والتكنولوجيا على مستوى المجموعة باإلضافة إلى دعم عمل لجنة إدارة المخاطر وااللتزام المنبثقة عن 
التوجيه التكنولوجي لجنة وكمة التكنولوجيا على مستوى المجموعة. تقدم الرقابة على اإلطار العام لحمجلس اإلدارة في 

ً الستراتيجية المجموعة. تحرص اللجنة  توصيات إلى اللجنة التنفيذية بشأن االستثمارات الهامة في التكنولوجيا دعما
مل على حماية وتعزيز على تحقيق المواءمة بين استراتيجيات األعمال والمتطلبات التكنولوجية ذات األولوية والع

والمبادئ  اللجنة تشكيل التوجيه التكنولوجي لدى المجموعةميثاق لجنة  يتضمناستثمار المساهم في التكنولوجيا. 
 .  والمسؤوليات التفصيلية للجنة والمهام اإلرشادية

 
 قسم إدارة المخاطر لدى المجموعة 

 
عن إدارة المخاطر لدى المجموعة. يترأسها المسؤول الرئيسي مسؤولة عن إدارة المخاطر  أقسام مركزيةلدى المجموعة 

ووحدة إدارة مخاطر االئتمان ووحدة إدارة المخاطر  المؤسسيةمخاطر الإدارة المخاطر من وحدة إدارة  قسمتكون ي
تمرارية ووحدة إدارة مخاطر السوق والسيولة ووحدة إدارة أمن المعلومات واسوالتحقيقات التشغيلية ومخاطر االحتيال 

 . المؤسسية وقسم الحوكمة األعمال
 

 ةيمخاطر المؤسسالإطار سياسة إدارة 
 

تحرص ه األساسية وأهدافه ليكون مؤسسة عالمية تفي البنك إلى تحقيق قيم المخاطر المؤسسيةيهدف إطار سياسة إدارة 
 المؤسسةمخاطر على مستوى الدارة إلإطار  وضعلمخاطر من خالل ا في ضوءالمعدلة  المساهمين عوائد زيادة على

ذلك الفروع المحلية والدولية والشركات التابعة والشركات الزميلة ومكاتب التمثيل األجنبية. إن الهدف الرئيسي  بما في
إلى مجلس اإلدارة بأن المخاطر التي تهدد تحقيق البنك  درجة معقولةبتأكيد الهو  المخاطر المؤسسيةمن سياسة إدارة 

تم تحديدها وقياسها ومراقبتها وإدارتها من خالل نظام إدارة مخاطر فعال ومتكامل. يتكون إطار قد ية ألهدافه الرئيس
من وثائق سياسة محددة تغطي جميع المخاطر الجوهرية في البنك؛ ويشمل ذلك، سياسة  المخاطر المؤسسيةسياسة إدارة 

 للمؤسسات واالستثمارالخدمات المصرفية ية المتعلقة بانئتماالسياسة الالمخاطر و تقبلوسياسة  المخاطر المؤسسيةإدارة 
من المعايير الدولية  9وسياسة انخفاض القيمة وفقاً للمعيار رقم  ألفرادل نية المتعلقة بالخدمات المصرفيةئتمااالسياسة الو

وسياسة مخاطر  تشغيليةوسياسة المخاطر ال ومخاطر السيولةمخاطر السوق ب ات المتعلقةسياسالو إلعداد التقارير المالية
استمرارية إدارة وسياسة االحتيال والسياسات المتعلقة بمخاطر االلتزام والسياسات المتعلقة بمخاطر أمن المعلومات 

إدارة وسياسة  وسياسة التعهيد المنتجات الجديدةوسياسة اعتماد  وسياسة عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي األعمال
المخاطر االستراتيجية وسياسة إدارة مخاطر السمعة وسياسة وإطار الحوكمة إدارة  وسياسة النموذجية  المخاطر

ت دارة المخاطر، قامت المجموعة كذلك بتطبيق سياساإل ات المتبعةسياسهذه ال. باإلضافة إلى المؤسسية وغيرها
 .حيثما تقتضي الضرورة وإجراءات وبرامج تشغيلية مفصلة
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ووحدات  وأقسام التمكين يقوم بنك أبوظبي األول بإدارة المخاطر باستخدام ثالثة خطوط دفاعية تشمل وحدات األعمال
دارة المخاطر خط الدفاع األول وتعمل على تحديد وإ وأقسام التمكين قيق الداخلي. تمثل وحدات األعمالالتدقسم الرقابة و

 البنك، وأن قبلهي الذينطاق ال ضمناألنشطة تقع  التي تتعرض لها تلك التأكد أن المخاطرمن خالل في أنشطته اليومية 
االئتمان قسم  ثم يأتي خط الدفاع الثاني المتمثل فيات الصلة. تلتزم بكافة السياسات واإلجراءات الداخلية ذ تلك األنشطة

ة على المخاطر بما يرقابضوابط التي تضع الشؤون القانونية وقسم االلتزام إدارة المخاطر وقسم  وقسم لدى المجموعة
ؤول الرئيسي عن المسخط الدفاع األول. يتبع ل التي تقوم باإلشراف والتقييم المستقلفي ذلك السياسات واإلجراءات، 

مخاطر إدارة القسم مجلس اإلدارة لضمان استقاللية المنبثقة عن المخاطر بالمجموعة مباشرة لجنة إدارة المخاطر إدارة 
 اإلدارة مجلسإلدارة وإلى اتأكيدات  بدور خط الدفاع الثالث ويقدمالتدقيق الداخلي  يقوم قسمالمجموعة عن األعمال. ب

يتبع رئيس قسم التدقيق بالمجموعة اسطة خطي الدفاع األول والثاني. ة المخاطر المطبقة بولية ممارسات إداراعفحول 
 مجلس اإلدارة.المنبثقة عن مباشرة لجنة التدقيق 

 
 مخاطر االئتمان )أ(

 
ي مما يؤد الوفاء بالتزاماته التعاقديةفي ميل أو طرف مقابل في أداة مالية ع مخاطر إخفاقتتمثل مخاطر االئتمان في 

حقة من والمبالغ المست صورة رئيسية من القروض والُسلفمالية. تنشأ مخاطر االئتمان ب ةرإلى تكبد المجموعة خسا
واألدوات  الدين لغير أغراض المتاجرة في ستثماراتاالو البنوك والمؤسسات المالية واتفاقيات إعادة الشراء العكسي

 المالية المشتقة، وبعض الموجودات األخرى.
 

 ة مخاطر االئتمانإدار
 

من خالل آلية شاملة تتضمن ثالثة مستويات للدفاع. يقع  التي تواجهها المجموعةيتم تحديد وتقييم مخاطر االئتمان 
لموجودات بما ل يةجودة االئتمانالمسؤولية الحفاظ على  تتولىمستوى الدفاع األول على عاتق وحدات األعمال التي 

تحمل مخاطر االئتمان. يتمثل المستوى الثاني للدفاع في وحدة  ومستوىالمعتمدة يتماشى مع استراتيجية األعمال 
االئتمان لدى المجموعة والتي تقوم بتقييم المخاطر على مستوى العميل والتسهيالت وضمان توثيق مستندات العميل 

حدة إدارة المخاطر لدى بشكل دقيق بالتنسيق مع و والتسهيالت والضمانات لدى وحدة إدارة المخاطر لدى المجموعة
نماذج تحديث و مخاطر االئتمان إدارة سياسات وتطبيقالتي تقوم بتقييم مخاطر االئتمان على أساس المحفظة  المجموعة

منتظمة للتحليالت  ةالث للدفاع من خالل إجراء مراجعتصنيف مخاطر االئتمان. يقوم التدقيق الداخلي بدور المستوى الث
المجموعة. كما تقوم  الموضوعة من قبل جراءاتاإلسياسات والارة المخاطر للتحقق من االلتزام بإد وأعمالاالئتمانية 

 السياسات بشكل منتظم. وثائقالوحدة بمراجعة 
 

استناداً إطار متابعة ومراقبة مخاطر االئتمان، يتم إجراء مراقبة منتظمة للمخاطر على مستوى األفراد والمحافظ  ضمن
بعاد واألداء المالي األ من مختلفل جودة االئتمان ومستويات المخصصات وحدود التعرض عدة معايير تشم إلى

وااللتزام بالتعهدات المالية وغير  الحد من مخاطر االئتمانوالتشغيلي واالستخدام النهائي لألموال ومدى كفاية إجراءات 
 وأداء نظام التصنيف وغيرها. عمليات االستردادالمالية، وأداء 

 
المجموعة بوضع إطار للحد من مخاطر االئتمان كوسيلة للحد من التعرض لمخاطر االئتمان على مستوى المنشأة قامت 

عن طريق ضمانات صافية من األوراق المالية الملموسة والقابلة للتحقيق بما في ذلك الضمانات المعتمدة من طرف 
ة والضمانات والمشتقات االئتمانية واالعتمادات المستندية. ثالث. وتشمل أنواع الحد من مخاطر االئتمان اتفاقيات التسوي

تتأكد المجموعة من أن جميع الوثائق المستخدمة في المعامالت المضمونة وتوثيق عمليات التسوية والضمانات 
 ً ي جميع ف والمشتقات االئتمانية والضمانات غير المدرجة في الميزانية العمومية ملزمة لجميع األطراف وملزمة قانونيا

المحاكم المختصة. كما تتأكد المجموعة من أنه يتم مراجعة كافة الوثائق من قبل السلطة المختصة ولديها االستشارات 
 . هاتنفيذإمكانية القانونية المناسبة للتحقق من 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع(دارة المخاطر اإلطار العام إل
 

 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(
 

 المتوقعة االئتمانفيروس كورونا وخسائر 
 

لتفشي فيروس  نظراً . رسمياً عن فيروس كورونا كوباء عالمي، أعلنت منظمة الصحة العالمية 2020مارس  11في 
عدم شديدة وحاالت عات اضطرابات االقتصادات والقطامختلف في جميع أنحاء العالم، واجهت  كورونا بشكل متسارع

 الفيروس. تفشي الحد منجموعة من التدابير الحتواء أو مالحكومات والسلطات جوهري. في هذا السياق، اتخذت  يقين
 

تقييم الزيادة ضرورة تنص على  إرشادات توجيهية، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية 2020مارس  27في 
إلى معلومات  باالستنادوقياس خسائر االئتمان المتوقعة  )أ(43كما هو مبين في اإليضاح  ،في مخاطر االئتمان الجوهرية

يتعين مراعاة أثار تفشي . عند تقييم الظروف المتوقعة، زائددون تكلفة أو جهد  تكون متاحة للمنشأةمعقولة وداعمة 
استنباط أثار تفشي صعب في الوقت الحالي الحكومة. من ال فيروس كورونا، ال سيما تدابير الدعم الهامة التي تتخذها

 الحكومة على أساس معقول وداعم. التي تتخذها تدابير الدعم فيروس كورونا بشكل واضح وكذلك
 

 ً الدعم  خطة في إطار، مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيالتنظيمية العالمية األخرى، قام  الجهاتمع  تماشيا
على القروض القائمة لكافة شركات  ائدة/ الربحالفأو  /اء مؤقت من دفعات أصل الدين وتوفير إعف، الموجهاالقتصادي 

باإلضافة إلى  بشروط محددة. األفراد من والعمالءالمتضررة، ال سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة القطاع الخاص 
خفيف احتياطيات رأس المال تسهيل قدرة اإلقراض والسيولة اإلضافية للبنوك، من خالل تإلى  تهدف الخطةذلك، 

 والتي تم شرحها بمزيد من التفصيل في األقسام أدناه. والسيولة،
 

ت هناك زيادة جوهرية في مخاطر تقييم ما إذا كانيتمثل في في تحديد خسائر االئتمان المتوقعة  العنصر الرئيسيإن 
. شهر 12السداد على مدى عمر األداة أو على مدى ية التعثر عن أم ال، وبالتالي ما إذا كان يتم تطبيق احتمال االئتمان

خطة الدعم االقتصادي اإلمارات العربية المتحدة، بما في ذلك  دولة حكومةالتي تتخذها دعم التدابير  تمت مراعاة
، ضمن هذا التقييم الذي يشمل معايير كمية المركزي الموجة الموضوعة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة

عن تقوم المجموعة  .نظراً لسرعة تغير تبعات فيروس كورونا اإلدارةخضع ألحكام هي تو ،على حد سواءونوعية 
 .على محفظة البنك كورونافيروس  تفشي تأثير بمراقبة كثب

 
. فيروس كورونا تفشي في أعقابوقائية  تدابيراتخذ البنك  أعاله، االئتمان على النحو الواردإلى إدارة مخاطر  باإلضافة

على أساس كل حالة  تأجيل السدادتخفيض االكتتاب بشكل كبير للشركات في القطاعات المتأثرة؛  تضمنت هذه التدابير
مصرف اإلمارات العربية خطة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع قطاع على حدة في القطاع الخاص و

 .ذي الصلةمان على تقييم االئت، واالعتماد المتحدة المركزي لتخفيف العبء
 

المتأثرين باالقتصاد الكلي، وبالتالي اتخذت المجموعة   عالوة على ذلك، قامت المجموعة بإجراء مراجعة شاملة لعمالئها
الموجه ضمن فئتين رئيسيتين وفقاً الدعم االقتصادي  خطة في إطارإجراءات استباقية لتقسيم العمالء المستفيدين 

 :ية المتحدة المركزيلمتطلبات مصرف اإلمارات العرب
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع(اإلطار العام إلدارة المخاطر 
 

 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(
 

 )تابع( فيروس كورونا وخسائر االئتمان المتوقعة
 

أن يواجهوا تغيير جوهري في جدارتهم االئتمانية بما يتجاوز مشكلة السيولة  : هم العمالء الذين ال يتوقع1المجموعة 
 التي أسفرت عنها أزمة تفشي فيروس كورونا.

 
قبل الخضوع إلى تأجيل  2أو المرحلة  1من الممكن تصنيف العمالء في هذا القطاع الفرعي في األصل في المرحلة 

لمرحلة األصلية الخاصة بهم في حال أثر الوباء على أعمالهم مالم تتسبب ا ضمنالسداد. من المتوقع بقاء هؤالء العمالء 
ال تشير هذه الحسابات إلى وجود تدهور عوامل أخرى ليست ذات صلة بفيروس كورونا في حدوث تدهور ائتماني. 

 في جودة االئتمان على نحو يستدعى االنتقال إلى مرحلة أخرى، وربما يتم االستقرار في نفس المستوى.
  

 : العمالء الذين من المتوقع أن يتأثروا بشكل كبير في أعقاب تفشي فيروس كورونا.2المجموعة 
 

قبل الخضوع إلى تأجيل  2أو المرحلة  1من الممكن تصنيف العمالء في هذا القطاع الفرعي في األصل في المرحلة 
 مشكلةيتجاوز بما ، شدة وفترة أطولأكثر  يانتدهور ائتم يواجهوايشمل هذا القطاع الفرعي المقترضين الذين السداد. 

كبيراً  تدهور في مخاطر االئتمانال يكون، قد 2المجموعة  ضمنسترداد. بالنسبة للعمالء امتداد فترة االالسيولة، مع 
في ظروف استثنائية من  .في الشهر الذي يلي عملية تأجيل الدفعات 2المرحلة االنتقال إلى  جداً لدرجة أنه يستدعي

بسبب التصفية / اإلفالس الناتج عن أحداث غير مالية أو اضطرابات جوهرية تهدد  3لممكن االنتقال إلى المرحلة ا
 االستدامة طويلة األجل لنماذج األعمال الخاصة بالعمالء.

 
جال الموضوعة من قبل الخبراء المتخصصين في م  ة واألحكامالكمي تتم تجميع العميل بناًء على مزيج من التحليال

 البنك. العمل داخل
 

 الكلي االقتصادعوامل 
 

قضائية  بمناطقيستخدم البنك مجموعة من العوامل االقتصادية الكلية في تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة ذات الصلة 
ة يقوم البنك بشكل دوري بمراجع حول هذا القسم. ةالالحق اتيضاحاإلتم اإلفصاح عنها في  والتي متعددة للعمليات

 تقديرات معقولة وتطلعية. ما يمثلفي تحديد  األحكاموتحديث سلسلة اقتصادية مختارة ويطبق 
  

أخذة بعين  البيئة االقتصادية الحالية ، قامت المجموعة بتحديث توقعاتها لالقتصاد الكليب عدم اليقين المرتبط في ضوء
  .تقديرات من قبل اإلدارةية أاالعتبار تأثير خسائر االئتمان المتوقعة ولذلك لم يلزم وضع 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع(اإلطار العام إلدارة المخاطر 
 

 )تابع( مخاطر االئتمان 43-1
 

 )تابع( فيروس كورونا وخسائر االئتمان المتوقعة
 

بحسب قطاع ومجال وغيرها من الخطط خطة الدعم االقتصادي الموجه يل الدفعات بموجب من تأج نالعمالء المستفيدي
 العمل:

 
 :2020ديسمبر  31: معلومات حول تأجيل السداد كما في 1الجدول

 

 التعرض المبالغ المؤجلة المجموعة المرحلة القطاع
مخصص 

 انخفاض القيمة
 درهم درهم درهم   
      

 27.929 1.744.328 64,476 1المجموعة  1المرحلة  رادالخدمات المصرفية لألف
 827 25.931 923 2المجموعة   
      
 960 138.240 10.381 1المجموعة  2المرحلة  
 1.899 133.951 6.459 2المجموعة   
   -------------------------- ------------------------- -------------------------- 

 31.615 2.042.450 82.239   اإلجمالي
   =========== =========== =========== 
 

الخدمات المصرفية 
 285.942 35.438.907 3.283.608 1المجموعة  1المرحلة  للشركات

      
 1.130 167.635 22.732 1المجموعة  2المرحلة  
 715.401 4.795.853 861.001 2المجموعة   
      
 5.059 21.725 6.758 2موعة المج 3المرحلة  
   -------------------------- ------------------------- -------------------------- 

 1.007.532 40.424.120 4.174.099   اإلجمالي
   =========== =========== =========== 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع(اإلطار العام إلدارة المخاطر 
 

 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(
 

 )تابع( فيروس كورونا وخسائر االئتمان المتوقعة
 

بحسب قطاع ومجال وغيرها من الخطط خطة الدعم االقتصادي الموجه من تأجيل الدفعات بموجب  نالعمالء المستفيدي
 )تابع( :العمل

 
 : التغير في خسائر االئتمان المتوقعة منذ بداية السنة حتى تاريخه2الجدول 

 
 تعرضت النخفاض ائتماني لم تتعرض النخفاض ائتماني 
 اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 درهم درهم درهم درهم 

     القروض لألفراد:
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في 

 35.901 665 8.479 26.757 بداية السنة
 177 - 39 138 بطاقات االئتمان
 137 - 44 93 قروض السكن

 1.992 (665) (1.422) 4.079 قروض شخصية
 900 - (24) 924 قروض السيارات

 (7.492) - (4.257) (3.235) أخرى
 ------------------------ -------------------------- -------------------------- -------------------------- 

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في 
 نهاية السنة

28.756 2.859 - 31.615 

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

 
 تعرضت النخفاض ائتماني لم تتعرض النخفاض ائتماني 
 اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

     :للشركاتالقروض 
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في 

 682.090 3.218 561.440 117.432 بداية السنة
 (675) - (571) (104) حكومة اإلمارات

المنشآت ذات الصلة بالحكومة )التي تذيد 
 (1.607) - - (1.607) (%50فيها حصة الحكومة عن 

 317.155 (1.589) 157.520 161.224 الشركات األخرى
 (112) - - (112) خاص من ذوي الثرواتاألش

 10.681 3.430 (1.858) 9.109 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
 ------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- 

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في 
 نهاية السنة

285.942 716.531 5.059 1.007.532 

 =========== =========== =========== =========== 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع(اإلطار العام إلدارة المخاطر 
 

 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(
 

 )تابع( لمتوقعةفيروس كورونا وخسائر االئتمان ا
 

 )تابع( بحسب قطاع ومجال العمل:وغيرها من الخطط خطة الدعم االقتصادي الموجه من تأجيل الدفعات بموجب  نالعمالء المستفيدي
 

   تعرضت النخفاض ائتماني لم تتعرض النخفاض ائتماني 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

المشتراة أو الموجودات المالية 
تعرضت النخفاض  الناشئة التي

 اإلجمالي ائتماني
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 التعرض 
مخصص 

 التعرض انخفاض القيمة
مخصص 

 التعرض انخفاض القيمة
مخصص 

 التعرض انخفاض القيمة
مخصص 

 التعرض انخفاض القيمة
مخصص 

 انخفاض القيمة
           المصرفية لألفراد: الخدمات
 35.901 1.888.554 - - 665 1.042 8.479 76.098 26.757 1.811.414 2020يناير  1كما في 

 - - - - - - 174 211.841 (174) (211.841) 2إلى المرحلة  1االنتقال من المرحلة 
 - - - - - - (1.817) (10.627) 1.817 10.627 1إلى المرحلة  2االنتقال من المرحلة 
 - - - - (665) (1.042) 505 774 160 268 1المرحلة و 2إلى المرحلة  3االنتقال من المرحلة 

 (4.286) 153.896 - - - - (4.482) (5.895) 196 159.791 الحركات األخرى
 --------------------------- ------------------- ---------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------------- ------------------- 

 31.615 2.042.450 - - - - 2.859 272.191 28.756 1.770.259 2020ديسمبر  31كما في نهاية 
 ========== ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========== ========= 
           

           المصرفية لألفراد: الخدمات
 628.090 38.729.978 - - 3.218 9.306 561.440 5.214.025 117.432 33.506.647 2020يناير  1كما في 

 - - - - - - 1.128 73.202 (1.128) (73.202) 2إلى المرحلة  1االنتقال من المرحلة 
 - - - - - - (27.542) (602.344) 27.542 602.344 1إلى المرحلة  2االنتقال من المرحلة 
 - - - - 649 20.256 (269) (10.894) (380) (9.362) 3إلى المرحلة  2و  1االنتقال من المرحلة 
 - - - - (1.942) (4.609) 939 2.903 1.003 1.706 2إلى المرحلة  3االنتقال من المرحلة 

 325.442 1.694.142 - - 3.134 (3.228) 180.835 286.596 141.473 1.410.774 الحركات األخرى
 ------------------------------ ---------------------- --------------------------- ----------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ----------------------------- -------------------------- 

 1.007.532 40.424.120 - - 5.059 21.725 716.531 4.963.488 285.942 35.438.907 2020ديسمبر  31كما في نهاية 
 ============ ========= =========== ========= ========= ========= ========= ========= ============ =========== 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع(اإلطار العام إلدارة المخاطر 
 

 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(
 

 االئتمان تحليل جودة
 
 في ستثماراتاالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ولل يةئتماناالجودة العلومات حول م ةول التالياوضح الجدت

 تستخدم في الحدأدوات أخرى أو االستناد الى ضمانات دون الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
الواردة في الجدول ، تمثل المبالغ موجودات الماليةواضح، بالنسبة لل بشكل ذلك ما لم يتم تحديد .من مخاطر االئتمان

في الجدول المبالغ الواردة ، تمثل المبالغ ود الضمان الماليالدفترية. بالنسبة اللتزامات القروض وعق إجمالي القيم
 ، على التوالي.المضمونةأو  تعهد بهاالم
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 )تابع(ية الموحدة إيضاحات حول البيانات المال
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع(اإلطار العام إلدارة المخاطر 
 

 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(
 

 )تابع( االئتمان تحليل جودة
 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   2020 ديسمبر 31كما في 

المشتراة أو الموجودات المالية 
الناشئة التي تعرضت النخفاض 

 إجمالي              4ماني ائت
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 المخصص التعرض المخصص التعرض المخصص التعرض المخصص التعرض المخصص التعرض 
           

األرصدة لدى البنوك  
 136.556 226.075.792 - - - - 120.667 3.441.397 15.889 222.634.395 المركزية

المستحق من البنوك   
 73.153 27.430.792 - - - - 37.325 730.393 35.828 26.700.399 والمؤسسات المالية

اتفاقيات إعادة الشراء 
 19.515 44.088.756 - - - - - - 19.515 44.088.756 العكسي

 12.438.415 403.288.746 695.474 5.067.332 6.013.657 15.166.539 3.136.473 20.275.910 2.592.811 362.778.965 1القروض والُسلف 
االستثمارات لغير أغراض 

           المتاجرة
 345 3.352.977 - - - - - - 345 3.352.977 التكلفة المطفأة

 الدين بالقيمة العادلة من 
 خالل اإليرادات الشاملة 

 133.040 127.609.415 - - - - 21.168 153.568 111.872 127.455.847 2األخرى 
 91.208 10.784.383 - - 456 709 451 25.221 90.301 10.758.453 3موجودات أخرى 

 709.432 241.335.217 - - 294.777 1.132.552 130.290 5.379.356 284.365 234.823.309 التعرض غير الممول
 ------------------------------------ --------------------------- ---------------------------- --------------------------- --------------------------- -------------------------- --------------------------- ---------------------- ------------------------------------ --------------------------- 
 1.032.593.101 3.150.926 30.005.845 3.446.374 16.299.800 6.308.890 5.067.332 695.474 1.083.966.078 13.601.664 
 ============== =========== ============ =========== ============ ========== ========== ========= =============== ============ 

 
 رض يمثل إجمالي القروض والُسلف.التع 1
 بعد تسويته مقابل احتياطي القيمة العادلة. من خالل اإليرادات الشاملة األخرى المخصص لألدوات المالية المصنفة على أنها بالقيمة العادلة 2
 .1خرى، وتم بيانها كجزء من المرحلة تم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بطريقة مبسطة لبعض الموجودات المدرجة كجزء من الموجودات األ 3
 على قدم المساواة مع القروض المتعثرة. مليون درهم 885.4قامت المجموعة، بناًء على تقييمها الداخلي لجودة االئتمان باحتساب مبلغ  4
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع(رة المخاطر اإلطار العام إلدا
 

 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(
 

 )تابع( االئتمان تحليل جودة
 
 ديسمبر 31كما في 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   2019
المشتراة أو الناشئة التي تعرضت 

 إجمالي              4النخفاض ائتماني 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 المخصص التعرض المخصص التعرض المخصص التعرض المخصص التعرض المخصص التعرض 
           

 األرصدة لدى البنوك 
 153.167 167.863.667    -     -     -    - 112.473 3.520.018 40.694 164.343.649 المركزية

  المستحق من البنوك 
 47.969 17.074.471    -     -     -     -  37.659 887.930 10.310 16.186.541 الماليةوالمؤسسات 

 اتفاقيات إعادة الشراء
 414 24.678.789    -     -     -     -     -   -  414 24.678.789 العكسي

 11.028.143 421.730.328 1.478.975 4.735.753 4.581.173 11.768.567 3.228.577 19.642.585 1.739.418 385.583.423 1القروض والُسلف 
االستثمارات لغير 

           المتاجرة أغراض
 1.020 5.387.087    -     -     -     -     -    -  1.020 5.387.087 التكلفة المطفأة

الدين بالقيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 
 161.283 108.598.870    -     -     -     -  1.806 22.582 159.477 108.576.288 2الشاملة األخرى 

 63.611 13.331.977    -     -   486     3.791   1.363 46.176 61.762 13.282.010 3موجودات أخرى 
 601.761 207.364.128    -     -  304.272 1.532.564 106.985 5.341.218 190.504 200.490.346 التعرض غير الممول

 --------------------------------------- -------------------------------- ----------------------------------- --------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------- 
 918.528.133 2.203.599 29.460.509 3.488.863 13.304.922 4.885.931 4.735.753 1.478.975 966.029.317 12.057.368 
 =========== ============ ============ ============ ============ ============ ============ ============ ============= ============ 

 
 التعرض يمثل إجمالي القروض والُسلف. 1
 المخصص لألدوات المالية المصنفة على أنها بالقيمة العادلة بعد تسويته مقابل احتياطي القيمة العادلة. 2
 .1ريقة مبسطة لبعض الموجودات المدرجة كجزء من الموجودات األخرى، وتم بيانها كجزء من المرحلة تم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بط 3
.مليون درهم على قدم المساواة مع القروض المتعثرة 4.560قامت المجموعة، بناًء على تقييمها الداخلي لجودة االئتمان باحتساب مبلغ  4
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 بع()تاإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع(اإلطار العام إلدارة المخاطر 
 

 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(
 

 )تابع( االئتمان تحليل جودة
 

 تصنيف االستثمارات وفقاً لتصنيفاتها الخارجية:
 

 المتاجرة استثمارات لغير أغراض 
 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 ائر األرباح أو الخس

 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

AAA 19.851.021 16.237.301 565.421 4.076 
AA  إلىA 81.811.445 71.921.751 10.291.770 9.030.149 

BBB  إلىB 26.047.880 21.514.326 6.648.558 6.577.622 
CCC 77.676 فأقل - - - 

 4.487.334 3.760.494 4.972.064 3.786.085 غير مصنافة
 ----------------------------- --------------------------- ------------------------- ------------------------- 
 131.574.107 114.645.442 21.266.243 20.099.181 

 - - (1.020) (345) ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة
 ----------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 
 131.573.762 114.644.422 21.266.243 20.099.181 
 ============ =========== =========== =========== 

 
في أسهم واستثمارات  ملكية خاصةحقوق صناديق ات في تتكون االستثمارات غير المصنفة بصورة أساسية من استثمار

متأخرة السداد ولم  غير. إن االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ال تنطوي على مخاطر ائتمان
 القيمة. في تتعرض النخفاض

 
 االئتمان الحد من مخاطر المستخدمة في واألدوات األخرى المحتفظ بها الضمانات

 
امت المجموعة بوضع إطار للحد من مخاطر االئتمان كوسيلة للحد من التعرض لمخاطر االئتمان على مستوى المنشأة ق

عن طريق ضمانات صافية من األوراق المالية الملموسة والقابلة للتحقيق بما في ذلك الضمانات المعتمدة من طرف 
تسوية والضمانات والمشتقات االئتمانية واالعتمادات المستندية. ثالث. وتشمل أنواع الحد من مخاطر االئتمان اتفاقيات ال

تتأكد المجموعة من أن جميع الوثائق المستخدمة في المعامالت المضمونة وتوثيق عمليات التسوية والضمانات والمشتقات 
 ً عة من أنه يتم مراجعة في جميع المحاكم المختصة. كما تتأكد المجمو االئتمانية ملزمة لجميع األطراف وملزمة قانونيا

 . هاتنفيذإمكانية كافة الوثائق من قبل السلطة المختصة ولديها االستشارات القانونية المناسبة للتحقق من 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع(اإلطار العام إلدارة المخاطر 
 

 )تابع( نمخاطر االئتما )أ(
 

 )تابع( االئتمان تحليل جودة
 

 )تابع( االئتمان الحد من مخاطر المستخدمة في واألدوات األخرى المحتفظ بها الضمانات
 

من مخاطر االئتمان التي تتعرض لها. فيما يلي تقدير لنسبة  تستخدم في الحدتحتفظ المجموعة بضمانات وأدوات أخرى 
القروض لصافي ضمان( التغطية حتساب ال مستخدمةن القيمة السوقية والقيمة الالفرق بي خصم)بعد  ضماناتالتغطية 

 والُسلف التي تعرضت النخفاض ائتماني:
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 

   نسبة تغطية قيمة الضمان
0 – 50٪ 10.025.681 8.069.457 

51 – 100٪ 4.199.749 3.861.786 
 1.598.753 1.619.624 ٪100أكثر من 

 --------------------------- ----------------------- 
  13.529.996 15.845.054 القروض التي تعرضت النخفاض ائتماني إجمالي صافي

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

تستخدم المجموعة بشكل عام  الفي الوقت المناسب.  بطريقة منتظمة الضمانات مصادرةتتمثل سياسة المجموعة في 
 الخاصة. لضمانات غير النقدية في عملياتهاا

 
، إال أن حق استرداد هذه الضمانات 2020و 2019من الضمانات في عامي  رغم أن المجموعة لم تسترد قدر كبير

 .التي تعرضت النخفاض ائتمانييساعد المجموعة على إعادة هيكلة وتسوية القروض 
 

 واقتراض األوراق المالية سيالعك اتفاقيات البيع وإعادة الشراءو، المشتقات
 

العكسي واقراض األوراق المالية  اتفاقيات البيع وإعادة الشراءائتمان المشتقات ومن مخاطر  الحدعلى  المجموعة تعمل
 .رائجةضمانات في شكل نقد وأوراق مالية اتفاقيات تسوية رئيسية واالحتفاظ ب إبراممن خالل 

 
ي البورصات مع أطراف مقابلة وسيطة، أو يتم الدخول فيها بموجب اتفاقيات رئيسية يتم التعامل مع المعامالت المشتقة ف

على سبيل  -ضمن الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات. يتم بشكل عام بموجب هذه االتفاقيات، في ظروف معينة 
ت القائمة بموجب االتفاق مع يتم إنهاء جميع المعامال -المثال عندما يكون هناك حدث ائتماني مثل العجز عن السداد 

الطرف المقابل، ويتم تقييم قيمة اإلنهاء وفقاً لقواعد التصفية المعمول بها والمبلغ )المستحق أو مستحق الدفع( قيد التسوية 
مع الطرف المقابل، وعادةً ما تُدرج المجموعة ملحق للدعم االئتماني بالتزامن مع اتفاقية الجمعية الدولية للمبادالت 

الطرف المقابل. ب المتعلقة ئتماناالمن مخاطر  للحدلمشتقات، التي تُلزم المجموعة وأطرافها المقابلة إضافة ضمانات وا
يتم أيضاً إضافة ضمانات بشكل يومي فيما يتعلق بالمشتقات التي يتم التعامل بها في البورصات ومع أطراف مقابلة 

 وسيطة.
 

 المالية األوراق استعارة وإقراض ومعامالت الشراء العكسي إعادة و اءالشر بإبرام عقود إعادةالمجموعة تقوم 
 .(ISDA)اتفاقيات رئيسية مع شروط مماثلة لتلك الخاصة باتفاقيات جمعية المقايضات والمشتقات الدولية بموجب 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع(عام إلدارة المخاطر اإلطار ال
 

 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(
 

 المقدمة للعمالء ُسلفالقروض وال
 

إال أن الضمان . المقدملجودة االئتمانية للقرض ا على أفضل مؤشرلشركات ا من عمالءللالجدارة االئتمانية العامة  تعتبر
المجموعة  تحصل. قد اتضمان تقديم المقترضةالشركات  من تطلب المجموعة بشكل عاميوفر حماية إضافية، ولذلك 

وغيرها  الشركات على كافة موجودات عائمةالدرجة األولى على العقارات ورهونات في شكل رهن من  ضمانعلى 
 .األخرى والضمانات اتالرهونمن 

 
هن العقاري مرة واحدة تقوم المجموعة بتقييم الر ،من الشركات على الجدارة االئتمانية للعمالء لتركيز المجموعة اً نظر

 .أكثر تكراراً كل سنتين، في حين يتم إجراء تقييم للموجودات التي تعرضت النخفاض في القيمة بصورة 
 

 المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة
 

 المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة واألساليبالمدخالت واالفتراضات 
 

 (.7))ج(3راجع السياسة المحاسبية 
 

 في مخاطر االئتمان الجوهريةزيادة ال
 

 تأخذ المجموعةمنذ االعتراف المبدئي،  بصورة جوهريةعند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر ألداة مالية قد زادت 
 والمتاحة دون تكلفة أو مجهود زائد. تشتمل هذه المعطيات على والداعمة ذات الصلةالمعقولة  المعطياتباالعتبار 

الجدارة االئتمانية الخبراء بشأن وتقييم  للمجموعةًء على الخبرة السابقة ة بناوالنوعي ةالكمي تحليالالمعلومات والت
 والمعلومات االستشرافية.

 

 مقارنة:ل في مخاطر االئتمان من خال جوهريةزيادة  كانت هناكتحديد ما إذا  فيالتقييم هذا الهدف من يتمثل 
 

 وفقاً لقترة استحقاق القرض. عند البدء والمعدلة التعثراحتمالية  •

 في تاريخ التقرير الحالي والمعدلة وفقاً للعمر المتبقي للقرض. التعثراحتمالية  •
 

ما إذا كانت هناك زيادة لتحديد  استخدام األداء الحالي والسابق للحساب، يتم حفظة الخدمات المصرفية لألفرادبالنسبة لم
 في مخاطر االئتمان. جوهرية

 

إلى عوامل نوعية مرتبطة  المبدئي استناداً منذ االعتراف  جوهرية قد زادت بصورة مخاطر االئتمان أنيمكن اعتبار 
بشكل كامل في تحليلها الكمي في الوقت المناسب.  تظهرلمجموعة والتي قد ال دى ابعمليات إدارة مخاطر االئتمان ل

. وفي هذه الحاالت قائمة المراقبة وضعها علىل ضمن فئات معينة، مث هذه التعرضاتعادةً وضع  تالتقييماتعكس هذه 
 يتم احتساب احتمالية التعثر على مدى العمر اإلنتاجي.

 

العتراف المبدئي، في هذه الحالة تتم ا منذفي مخاطر االئتمان  جوهريةإذا كان هناك دليل على أنه لم تعد هناك زيادة 
شهر. قد تشير  12ج خسائر االئتمان المتوقعة على مدى معاودة قياس مخصص خسائر األداة المعنية على أساس نموذ

لزيادة في مخاطر االئتمان، مثل التعثر أو إعادة الجدولة، إلى زيادة مخاطر التعثر لما ا على بعض المؤشرات النوعية
ً ظهر خاللها األصل المالي يُ  يجب أنبعد تالشي المؤشر نفسه. في هذه الحاالت، تحدد المجموعة فترة اختبار   اً جيد سلوكا

كما تلتزم المجموعة بكافة متطلبات فترة االختبار بشكل كافي.  المرتبطة به مخاطر االئتمان انخفاضدليل على ك
 المنصوص عليها من قبل البنوك المركزية في الواليات ذات الصلة.

 

ً أيض، تقوم المجموعة التعثرباإلضافة إلى االختبار الكمي القائم على التغير في احتمالية  بوضع أحكام ائتمانية موثوقة  ا
 .خسائر االئتمان المتوقعة في نتائج نموذج رصدهاللعوامل التي لم يتم بغرض بيان التأثير المقدر 
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع(اإلطار العام إلدارة المخاطر 
 

 )تابع( مانمخاطر االئت )أ(
 

 )تابع( المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة
 

 درجات مخاطر االئتمان
 
داً ستنان االئتماطر امخا من درجات جةدرل من التعرضات المرتبطة بالشركاترض تعل کص عة بتخصيولمجموم اتق
. يتم تعريف كام ائتمانية موثوقةأح تطبيق مع التعثرطر مخا تعتبر مؤشر علىلتي ت البيانان اعة موعة متنولی مجمإ

تختلف هذه العوامل بحسب  تشير إلى مخاطر التعثر عن السداد.درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية 
 طبيعة التعرض وفئة المقترض.

 
طر مخا تصاعدي كلما تفاقمتبشكل  التعثرحدوث بحيث تزيد مخاطر  االئتمانتحديد درجات مخاطر تعريف ويتم 

 .االئتمان
 

لمتاحة ت اماولمعلالی إ داً ستناائي دلمبراف االعتد اعنن الئتماطر امخا من درجات جةدرلرض تعل کص تخصيم يت
تعرض ما من درجة إلى درجة  انتقال ة وقد يترتب على ذلكمستمر حاالت التعرض لمراقبة تخضعرض. لمقتن اع

 .أخرى من درجات مخاطر االئتمان
 

 تعريف التعثر
 

 عندما: السدادر المجموعة أن األصل المالي متعثر تعتب
 

فيما يتعلق بالخدمات المصرفية للشركات، يتم اعتبار أن هناك تعثر في السداد من قبل مدين ما عندما ترى   •
لمجموعة، دون لجوء المجموعة ا تجاهالتزاماته االئتمانية كامل من غير المحتمل أن يفي المقترض بالمجموعة أنه 

 إجراءات مثل مصادرة الضمان )إن وجد(؛التخاذ 
 

يجب اعتبار بعض التعرضات خارج الميزانية العمومية مثل الضمانات المصرفية واالعتمادات المستندية 
وغيرها على أنها تعرضت النخفاض في القيمة في حال اعتقد البنك أنه من المرجح طلب سدادها ولم يتمكن 

في حال كان التعرض خارج الميزانية العمومية في شكل عقود في السوق   العميل من الوفاء بهذه االلتزامات.
المستقبلية التعاقدية من الطرف المقابل يجب  النقديةتم استالم كافة التدفقات يوكان هناك شكل  بأنه س العالمية

ة واجبة صافي تعرض السوق من الطرف المقابل مع الوضع بعين االعتبار ترتيبات التصفيعلى البنك تقييم 
النفاذ. سوف يتم اعتبار صافي المركز )إذا كان مستحق من( الذي تم الوصل إليه على أنه تعرض النخفاض في 

 القيمة.
 

 متأخر السدادلمجموعة ا تجاه التسهيل أو أي التزام ائتماني مادي يكون ألفراد،ل فيما يتعلق بالخدمات المصرفية •
ً يوم 90 لفترة تزيد عن  .ا

 

المالية متعثرة السداد، كما قد يتغير مدى أهميتها بمرور  اةاألد تتقييم ما إذا كانالمستخدمة في  خالتمدالقد تتغير 
 المجموعةبشكل كبير مع التعريف المستخدم من قبل  التعثر تعريفالوقت لتعكس التغيرات في الظروف. يتوافق 

 .)هـ((43 اإليضاح انظررأس المال النظامي ) ألغراض
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 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(
 

 )تابع( المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة
 

 استخدام المعلومات االستشرافية
 

 بصورة جوهريةية في تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألداة ما قد زادت تقوم المجموعة بإدراج المعلومات االستشراف
 منذ االعتراف المبدئي، وكذلك في قياس خسائر االئتمان المتوقعة.

 

سيناريوهات اقتصادية: حالة أساسية، وهو السيناريو الوسيط الذي يحدد احتمال حدوث  ةثالث بوضعتقوم المجموعة 
٪. تتضمن 30أقل احتمالية صعوداً وهبوطاً، حيث كل منها يحدد احتمال حدوث بواقع ٪، وسيناريوهين 40بواقع 

المعلومات الخارجية التي تتم مراعاتها البيانات االقتصادية والتوقعات التي تنشرها الهيئات الحكومية والسلطات المالية 
ؤسسة التعاون االقتصادي والتنمية وصندوق ، والمنظمات العالمية مثل منشاطها فيها المجموعة تزاولفي البلدان التي 

 النقد الدولي، وبعض خبراء التوقعات في القطاع الخاص واألكاديميين.
 

محافظ األدوات الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من  المحركاتقامت المجموعة بتحديد وتوثيق 
العالقات بين المتغيرات االقتصادية الكلية ومخاطر االئتمان بتقدير  يةوقامت بناًء على تحليل البيانات التاريخ، المالية

 وخسائر االئتمان.
 

التي للسنوات  المؤشرات الرئيسية التالية 2020ديسمبر  31في كما السيناريوهات االقتصادية المستخدمة  تتضمن
 :2025حتى  2021ديسمبر  31تنتهي في 

 
 2025 2024 2023 2022 2021 والسيناري 2، 1المتغير الكلي  اإلقليم

ش
ط و

س
ألو

ق ا
شر

ال
م

ال أفريقيا
 سعر النفط 

 ٪2 .12 ٪2 .72 ٪4 .18 ٪16 .31 ٪17 .29 أساسي

 ٪2 .12 ٪2 .66 ٪3 .92 ٪14 .90 ٪30 .37 تصاعد

 ٪6 .65 ٪9 .44 ٪24 .36 ٪81 .89 ٪51 .32 - هبوط

مؤشر أسهم 
 اإلمارات

 ٪4 .90 ٪4 .03 ٪5 .76 ٪9 .04 ٪6 .04 أساسي

 ٪1 .02 - ٪0 .01 ٪9 .74 ٪34 .58 ٪32 .59 تصاعد

 ٪5 .01 ٪4 .55 ٪1 .33 ٪2 .45 ٪32 .55 - هبوط

معدل نمو إجمالي 
الناتج المحلي 

 بمصر

 ٪6 .06 ٪6 .26 ٪6 .38 ٪6 .79 ٪4 .26 أساسي

 ٪6 .06 ٪6 .18 ٪5 .98 ٪6 .36 ٪7 .67 تصاعد

 ٪6 .43 ٪6 .93 ٪7 .46 ٪7 .48 ٪0 .52 - هبوط

 مؤشر أسهم مصر

 ٪9 .07 ٪9 .40 ٪10 .62 ٪13 .92 ٪28 .45 أساسي

 ٪9 .23 ٪9 .34 ٪10 .83 ٪13 .64 ٪37 .02 تصاعد

 ٪9 .35 ٪9 .91 ٪12 .73 ٪19 .31 ٪21 .84 - هبوط

حدة
المملكة المت

 

مؤشر أسهم 
 المملكة المتحدة

 ٪1 .43 ٪1 .66 ٪3 .45 ٪5 .17 ٪2 .02 أساسي

 ٪1 .39 ٪1 .61 ٪3 .39 ٪4 .96 ٪5 .30 صاعدت

 ٪1 .63 ٪1 .75 ٪3 .38 ٪5 .26 ٪0 .75 - هبوط

معدل نمو إجمالي 
الناتج المحلي 

 بالمملكة المتحدة

 ٪3 .33 ٪3 .71 ٪4 .55 ٪3 .92 ٪10 .58 أساسي

 ٪3 .41 ٪2 .84 ٪1 .39 ٪0 .08 ٪21 .71 تصاعد

 ٪3 .33 ٪4 .66 ٪8 .92 ٪10 .67 ٪5 .17 - هبوط

 
 .يمثل متوسط الزيادة/ النقص السنوي على مدى الفترة 1
 مناطق أخرى ذات صلة بسوقها.لهناك عوامل كلية متغيرة اضافية تستخدم  2
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع(اإلطار العام إلدارة المخاطر 
 

 )تابع( االئتمان مخاطر )أ(
 

 )تابع( المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة
 

 الموجودات المالية المعدلة
 

االحتفاظ بالعمالء وعوامل أخرى ال و تغير ظروف السوق منهالقرض ما لعدة أسباب، يجوز تعديل الشروط التعاقدية 
، هروطشل يدتعم تذي لم القائرض ابالقراف العتا إيقاف ميتد قالحالي أو المحتمل للعميل.  ياالئتمان بالتراجعتتعلق 
 (.4))ج(3ح إليضاافي الواردة لمحاسبية اللسياسة ً فقاولة دلعاابالقيمة د يدجرض کق المعدلرض بالقراف العتم ايتبحيث 

 
االئتمان ر فإن تحديد ما إذا كانت مخاط يسفر التعديل عن إيقاف االعتراف،وال  ،عندما يتم تعديل شروط األصل المالي

 :تتضح من خالل مقارنة بصورة جوهريةقد زادت  من األصل
 

 العمر المتبقي كما في تاريخ التقرير بناًء على الشروط المعدلة؛ مع ىعلى مد احتمالية التعثر •

االعتراف المبدئي والشروط  وقتمقدرة بناًء على المعطيات المتاحة الالعمر المتبقي  ىعلى مد احتمالية التعثر •
 تعاقدية األصلية.ال 

 
تقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشأن القروض المقدمة للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالية )يشار إليها بـ "أنشطة 
إعادة الجدولة"( لزيادة فرص التحصيل وتقليل مخاطر التعثر. وفقاً لسياسة إعادة الجدولة لدى المجموعة، تتم إعادة 

ائي إذا كان المدين يواجه صعوبة في الوفاء بدينه في الوقت الراهن أو إذا كانت مخاطر جدولة القرض على أساس انتق
دليل على قيام المدين ببذل كافة الجهود المعقولة للسداد وفقاً للشروط التعاقدية األصلية، ويُتوقع  كعالية، وكان هناالتعثر 

 لشروط المعدلة.وفقاً لأن يكون المدين قادر على الوفاء 
 

 الخاصة تعهداتالةً ما تتضمن الشروط المعدلة مد فترة االستحقاق وتغيير توقيت دفعات الفائدة وتعديل شروط عاد
تقارير الخضع قروض األفراد والشركات لسياسة إعادة الجدولة. تقوم لجنة االئتمان لدى المجموعة بمراجعة تالقرض. ب

 أنشطة إعادة الجدولة.حول 
 

ة التي تم تعديلها كجزء من سياسة إعادة الجدولة لدى المجموعة، فإن تقدير احتمالية التعثر بالنسبة للموجودات المالي
يعكس ما إذا كان التعديل قد أسفر عن تحسين أو استعادة قدرة المجموعة على تحصيل الفائدة والمبلغ األصلي، وكذلك 

من هذه العملية، تقوم المجموعة بتقييم حالة  تجربة المجموعة السابقة بشأن إجراءات إعادة الجدولة المماثلة. كجزء
 السداد للمقترض وفقاً للشروط التعاقدية المعدلة، كما تراعي مختلف مؤشرات نمط السداد.

 
في مخاطر االئتمان، وقد يكون توقع إعادة  الجوهريةبصفة عامة، تعتبر إعادة الجدولة مؤشر نوعي على الزيادة 

ن على العميل إظهار نمط ((. يتعي7)ج()3ائتماني )راجع اإليضاح النخفاض تعرض الجدولة بمثابة دليل على أن ال
 سداد جيد على مدى فترة زمنية قبل أن يُستدل على تالشي التعرض لالنخفاض االئتماني/ تالشي حالة التعثر.
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع(ر العام إلدارة المخاطر اإلطا
 

 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(
 

 )تابع( المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة
 

 قروض بشروط معاد جدولتها
 

جدولتها بسبب تدهور المركز المالي  تم إعادةشروط معاد جدولتها في القروض التي تتمثل القروض التي تنطوي على 
بمجرد إعادة جدولة ة لم تكن لتقدمها في ظروف أخرى. لمجموعة قد قدمت تنازالت هامتكون ا حيث ،للمقترض

وافق مع اتفاقية إعادة يترة اثني عشر شهراً على األقل لحين التأكد من أن نمط السداد القرض، فإنه يبقى في هذه الفئة لفت
، تفاقية إعادة الجدولة. كما في تاريخ التقريرخ توقيع اتحدد المجموعة فترة االثني عشر شهراً تبدأ من تاريالجدولة. 

 التالية:التفاوض بشأن التعرضات قامت المجموعة بإعادة 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 

   قروض بشروط معاد جدولتها
   

 11.323.970 11.465.052 إجمالي القيمة الدفترية
 =========== =========== 

 2.742.663  2.841.479 مخصص انخفاض القيمة
 =========== =========== 

 2.976.105 2.889.749 مخصص انخفاض القيمة 
 =========== =========== 

 
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة
 :قياس خسائر االئتمان المتوقعة هيفي  المستخدمة المدخالت الرئيسيةإن 

 ؛التعثراحتمالية  •

 ؛ والتعثر دالمحتملة عن رةالخسا •

 .لتعرض عند التعثرا •
 

حاالت كيفية تطور  ينظر هذا السجل فياالستحقاق.  استناداً إلى سجل على مدى عمر األداة التعثراحتمالية يتم تحديد 
التي تمت االستحقاق على البيانات التاريخية  سجلالمتبقية للقروض. يعتمد  على مدى الفترةمحفظة الفي  التعثر

 .مالحظتها
 

بتقدير الهيكل عة ولمجموم اتق. تعثر ة حدوثالمحتملة في حال الخسارةحجم  فيالتعثر  دمحتملة عنال الخسارة تتمثل
 نشاطه الطرف المقابل وقطاع العمل الذي يزاول فيه الضمانات الحاليةعلی  ءً بناالتعثر  دالمحتملة عن للخسارة الزمني
 قياستم إعادة جزء ال يتجزأ من األصل المالي. ت عتبرتالتي وتكاليف االسترداد  للمخاطر المحتمل فيه التعرضوالبلد 
تتضمن تأثير التغير في أسعار النفط ومؤشر األسهم  مختلفة لسيناريوهات اقتصاديةوفقاً التعثر  دالمحتملة عن رةالخسا

 .وغيرها من العوامل
 

  



    

112 

 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 ع()تابإدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع(اإلطار العام إلدارة المخاطر 
 

 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(
 

 )تابع( المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة
 

 )تابع( قياس خسائر االئتمان المتوقعة
 
ض المجموعة التعرض عند التعثر من التعر تحدد. تعثرحدوث التعرض المتوقع في حالة في مثل التعرض عند التعثر تي

. فيما يتعلق االلتزامات التعاقديةالمسموح به بموجب  لمبلغ الحاليطرف المقابل والتغيرات المحتملة في االحالي لل
التعرض عند  يتمثل، االئتمان واالعتمادات المستندية خطاباتغير المسحوبة والتسهيالت غير الممولة مثل  تزاماتلالبا

 . ويرتكز التحويل الممول على العوامل المحددة في بازل مستحق الدفع لالتسهيمبلغ التعرض عندما يصبح  فيالتعثر 
 

، تقوم المجموعة بقياس تضمن قرض وعنصر التزام غير مسحوبالتي ت تسهيالت بطاقات االئتمانلبالنسبة  هإال أن
ن يمک وذج داخلي.الفترة التعاقديةويتم احتساب التعرض عند التعثر باستخدام نممدى على  خسائر االئتمان المتوقعة

يمكن ن لکوخالل األعمال اإلدارية اليومية، بيقه طتم ال يتدي لتعاقق الحهذا ا إال أن، اً ورف ء هذه الحدودلغاإعة وللمجم
 ة. لمنشأوى اعلی مستن الئتماطر افي مخادة يازوجود ب على دراية عةولمجما تكونما دعنط فقتطبيقه 

 

التي تنطوي على سمات مخاطر مماثلة، والتي يتم تجميع األدوات المالية ، تحديد مؤشر على أساس جماعيعندما يتم 
 تشمل:

 

 األداة؛ نوع •

 ؛األداء السابق •

 ؛ والعمل قطاع •

 الموقع الجغرافي للمقترض. •
 

بشكل تخضع عملية التجميع لمراجعة منتظمة لضمان أن تبقى التعرضات التي توجد في مجموعة محددة متجانسة 
  مناسب.
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع(اإلطار العام إلدارة المخاطر 
 

 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(
 

 )تابع( المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة
 

 مخصص الخسائر
 

المالية. تم  األداة فئةالختامي لمخصص الخسائر حسب  الرصيدحي مع االفتتا الرصيدمطابقات  توضح الجداول التالية
 3 ايضاحانظر  المحاسبية؛ المجموعة ةتحديد أساس تحديد التحويالت بسبب التغييرات في مخاطر االئتمان في سياس

 (.7))ج(
 

 3المرحلة  2المرحلة  11المرحلة  

الموجودات 
المشتراة التي 

تعرضت النخفاض 
 ائتماني

2020 
 اإلجمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 12.057.368 1.478.975 4.885.931 3.488.863 2.203.599 السنةفي بداية 
      

      التحويالت:
      

 - - - 75.265 (75.265) 2إلى المرحلة  1المحول من المرحلة 
 - - 60.949 - (60.949) 3إلى المرحلة  1المحول من المرحلة 
 - - - (152.032) 152.032 1إلى المرحلة  2المحول من المرحلة 
 - - 507.951 (507.951) - 3إلى المرحلة  2المحول من المرحلة 
 - - (243.199) 243.199 - 2إلى المرحلة  3المحول من المرحلة 
 - - (18.233) - 18.233 1إلى المرحلة  3المحول من المرحلة 

 --------------------------- ----------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ----------------------------- 
 34.051 (341.519) 307.468 - - 
      

 2.763.030 (679.344) 2.225.884 302.739 913.751 تأثير التغير في المخصص 
      

 (1.218.734) (104.157) (1.110.393) (3.709) (475) مشطوبات وتعديالت أخرى
 --------------------------- ----------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ----------------------------- 
 3.150.926 3.446.374 6.308.890 695.474 13.601.664 
 ============= ============= ============ ============== ============ 

 
فيما يتعلق ببعض الموجودات المدرجة على أنها جزء من الموجودات األخرى، يتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة  

 .1وفقاً لمنهجية مبسطة ويتم إدراجها على أنها جزء من المرحلة 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع(اإلطار العام إلدارة المخاطر 
 

 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(
 

 )تابع( المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة
 

 )تابع( مخصص الخسائر
 

 3المرحلة  2المرحلة  11المرحلة  

المشتراة ت الموجودا
التي تعرضت 

 النخفاض ائتماني
2019 

 اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 12.769.210     1.630.135 4.819.715   4.481.031 1.838.329 السنةفي بداية 
      

      التحويالت:

      
 - - - 154.401 (154.401) 2إلى المرحلة  1المحول من المرحلة 
 - - 53.470    - (53.470) 3إلى المرحلة  1المحول من المرحلة 
 - -    - (151.137) 151.137 1إلى المرحلة  2المحول من المرحلة 
 - - 1.142.873 (1.142.873)  - 3إلى المرحلة  2المحول من المرحلة 
 - - (197.841) 197.841    - 2إلى المرحلة  3المحول من المرحلة 
 - - (46.493)    - 46.493 1إلى المرحلة  3المحول من المرحلة 

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

 (10.241) (941.768) 952.009  -     -    
      

 1.885.738 (54.495) 1.604.096 (40.094) 376.231 تأثير التغير في المخصص 

 (2.597.580) (96.665) (2.489.889) (10.306) (720) مشطوبات وتعديالت أخرى

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

 2.203.599 3.488.863 4.885.931 1.478.975 12.057.368 

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

 
وجودات أخرى، على أساس منهج يتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة على بعض الموجودات المدرجة كجزء من م 1

 .1كجزء من المرحلة  تسجيلهامبسط، ويتم 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع(اإلطار العام إلدارة المخاطر 
 

 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(
 

 أو أدوات أخرى لتخفيف مخاطر االئتمان أقصى تعرض لمخاطر االئتمان بدون مراعاة أي ضمانات
 

بالبنود داخل الميزانية العمومية، بما فيها المشتقات. تم  المتعلقةيوضح الجدول أدناه أقصى تعرض لمخاطر االئتمان 
 بيان إجمالي أقصى تعرض، قبل بيان أثر التخفيف من خالل استخدام ترتيبات التسوية والضمانات الرئيسية:

 

  
 إجمالي أقصى

 تعرض للمخاطر
إجمالي أقصى 

 تعرض للمخاطر
  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

 167.863.667 226.075.792 4 أرصدة لدى البنوك المركزية
 17.385.250 19.393.786 5 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 17.074.471 27.430.792 6 مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
 24.678.789 44.088.756 7 اتفاقيات إعادة شراء عكسي

 421.730.328 403.288.746 8 ُسلفقروض و
 114.582.043 131.519.900 9 استثمارات لغير أغراض المتاجرة

 19.757.099 15.793.737  موجودات أخرى
  ---------------------------- -------------------------- 

 783.071.647 867.591.509  اإلجمالي
  ============ ============ 

 15.064.074 29.814.440 36 مشتقات محتفظ بها للمتاجرة
 853.247 2.744.441 36 مشتقات محتفظ بها للتحوط

  ------------------------- ------------------------ 
 15.917.321 32.558.881  اإلجمالي

  =========== =========== 
 167.922.102 166.752.876 35 االلتزامات الطارئة

 39.442.026 74.582.341 35 االرتباطات
  ---------------------------- -------------------------- 

 207.364.128 241.335.217  اإلجمالي
  ------------------------------ -------------------------- 

 1.006.353.096 1.141.485.607  إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان
  ============== ============ 

 
، ولكنها األدوات المالية بالقيمة العادلة، فإن المبالغ المبينة أعاله تمثل التعرض الحالي لمخاطر االئتمان تسجيلحيثما يتم 

مستقبالً نتيجة للتغير في القيم.نشأ التي قد تأقصى تعرض للمخاطر  ال تمثل
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(
 

 زات مخاطر االئتمان في تاريخ التقرير:تراقب المجموعة تركيزات مخاطر االئتمان على مستوى القطاع االقتصادي والطرف المقابل والمنطقة الجغرافية. فيما يلي تحليل ترك
 

 التركزات بحسب القطاع االقتصادي
 التزامات قروض غير مسحوبة    اتفاقيات إعادة شراء عكسي االستثمارات والُسلفالقروض  

 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
  ألف درهم مألف دره ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        
    -     -  - - -  667.898  727.782 الزراعة

  6.767.683 15.084.441    -  -  14.719.913  13.252.053  35.946.386  39.706.125 الطاقة
  3.451.075 4.126.708    -  -  1.463.452  1.281.092  23.859.479  21.952.423 التصنيع

  972.225 952.842    -  -  319.869  463.567  10.212.445  11.151.070 اإلنشاءات
  12.757.183 8.386.588    -  -  2.391.124  1.610.072  81.283.262  88.477.802 العقارات
  1.330.860 1.919.410    -  -  117.296  132.731  25.288.459  22.435.927 التجارة

  2.706.854 1.853.348    -  -  5.388.929  5.606.050  25.534.949  37.845.095 النقل واالتصاالت
    - 91.825 16.152.282 36.569.950  29.767.786  36.633.986  24.681.349  8.924.677 البنوك

  3.429.740 8.391.313 2.055.854 4.625.639 10.433.100 11.343.128 33.623.785 39.335.644 المؤسسات المالية األخرى
  4.881.620 3.755.836    -  -  359.996  35.660 21.290.921 20.187.687 الخدمات

  3.033.116 30.000.000 6.470.653 2.893.167 69.783.158 82.481.921 66.706.966 38.889.069 القطاع الحكومي
  111.670 6.878    -  - -  -  53.826.058  51.419.609 وبطاقات ائتمانقروض  -شخصية 
    -  13.152    -  - -  -  18.808.371  22.235.836 رهن تجاري –شخصية 

 ------------------------------ ----------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 
 403.288.746 421.730.328 152.840.350 134.744.623 44.088.756 24.678.789 74.582.341 39.442.026 
 ============= ============= ============ ============ ============ ============ ============ ============ 
 

  يتم عرض المبالغ أعاله على أساس اإلجمالي ولم يتم تعديلها بناء على المخصصات أو الفوائد المجنبة، إن وجدت.
 يتم إدراج أدوات حقوق الملكية ضمن االستثمارات حيث أن مخاطر االئتمان ال تنطبق عليها.
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(لية إدارة المخاطر الما 43
 

 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(
 

 التركيز بحسب المنطقة الجغرافية:
 

اإلمارات العربية 
 المجموع أخرى آسيا األمريكيتان الدول العربية أوروبا المتحدة

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

        2020ديسمبر  31كما في 
 228.009.148 28.89 105.685 65.645.017 12.912.882 98.253.359 351.083.31 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

 21.266.243 878.674 6.499.642 1.889.944 5.612.563 4.339.068 2.046.352 الخسائرأو  األرباحاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 227.430.79 6148.81 235.993 789.798 1.356.056 24.726.420 173.709 سات ماليةمبالغ مستحقة من بنوك ومؤس

 644.088.75 4202.01 3.854.139 960.494 22.893.875 13.822.582 2.355.652 اتفاقيات إعادة شراء عكسي

 132.558.88 .520452 2.515.722 311.997 3.669.924 19.678.895 5.929.823 أدوات مالية مشتقة

 403.288.746 4.878.923 18.874.483 19.982.880 38.039.690 67.670.110 253.842.660 وُسلفقروض 

 7131.574.10 42.567.00 20.669.329 14.742.175 26.039.327 26.566.919 40.989.353 استثمارات لغير أغراض المتاجرة

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

 2356.420.86 255.057.353 317110.524. 104.322.305 52.754.993 39.136.84 3888.216.67 

 ============ ============ ============ =========== ============ ============ ============ 
        2019ديسمبر  31كما في 

  169.855.175     -   39.396   11.542.835   15.289.971   88.416.330  54.566.643 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

  20.099.181   2.580.044   5.292.225   1.267.952   3.618.927   3.038.934   4.301.099  الخسائرأو  األرباحاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

  17.074.471   328.304   233.704   329.108   1.658.071   14.121.121   404.163  مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية

  24.678.789   183.650   1.552.194   333.042   14.452.444   6.295.022   1.862.437  اتفاقيات إعادة شراء عكسي

  15.917.321   79.467   1.592.137   137.379   1.589.852   9.094.116   3.424.370  أدوات مالية مشتقة

  421.730.328   5.677.225   28.419.159   27.260.040   35.344.158   38.920.838   286.108.908  وُسلفقروض 

  114.645.442   2.537.607   17.906.508   12.580.027   23.978.309   20.207.419   37.435.572  ارات لغير أغراض المتاجرةاستثم

 --------------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 
 388.103.192 180.093.780 95.931.732 53.450.383 55.035.323 11.386.297 784.000.707 

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

ز بحسب المنطقة الجغرافية للبنود األخرى بناًء على موطن المقترض. وراق المالية، في حين يقاس التركطقة الجغرافية لالستثمارات وفقاً لموقع الجهة المصدرة لألز حسب المنيتم قياس الترك
ز من حيث المنطقة الجغرافية لاللتزامات غير المسحوبة في اإليضاح رك، إن وجدت. يتم بيان التيتم عرض المبالغ أعاله على أساس اإلجمالي ولم يتم تعديلها بالمخصصات أو الفوائد المجنبة

  .من هذه البيانات المالية الموحدة 35 رقم
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(
 

 وفقاً لألطراف المقابلة: االستثماراتتصنيف 
 

 
 استثمارات لغير أغراض

 المتاجرة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر
 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 7.973.070 11.538.832 58.151.621 68.001.252 القطاع الحكومي
 .851.8211 2.062.063 1.806.646 879.774 المؤسسات الدولية

 1.442.491 509.076 23.953.560 23.496.751 القطاع العام
 6.718.571 5.012.599 23.049.215 31.621.387 القطاع المصرفي

 2.113.228 2.143.673 7.684.400 7.574.943 قطاع الشركات / القطاع الخاص
 ----------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 
 131.574.107 114.645.442 21.266.243 20.099.181 

ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة 
)خسائر االئتمان المتوقعة( من األوراق 

    - - (1.020) (345) المالية بالتكلفة المطفأة
 ----------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 
 131.573.762 114.644.422 21.266.243 20.099.181 
 ============ ========== =========== =========== 
 

 مخاطر التسوية
 

مخاطر التسوية ظهور مخاطر وقت تسوية المعامالت والعمليات التجارية. تتعلق  المجموعةأنشطة  يترتب علىقد 
مبالغ نقدية أو ضمانات أو غيرها من من خالل تقديم بالخسائر الناجمة عن إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته 

 أي تأخير في التسوية يعد نادر الحدوث ويخضع للمراقبة.إن الموجودات بحسب شروط التعاقد المتفق عليها. 
 

 مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات
 

بالتزاماته التعاقدية، في الوفاء  تنشأ مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية المشتقة من احتمال إخالل الطرف المقابل
القيمة السوقية اإليجابية لألدوات التي تكون في صالح المجموعة. يشار إلى القيمة السوقية اإليجابيـة تقتصر على وهي 

اعتبارها تقديراً لتكلفة استبدال المعامالت بأسعار السوق السائدة في حالة إخفاق الطرف أيضاً باسم "تكلفة االستبدال" ب
 المقابل. تبرم المجموعة معظم عقود المشتقات مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى.

 

 مخاطر السيولة )ب(
 

عند استحقاقها أو المالية اتها تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر التي قد تنتج عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزام
 بهذه االلتزامات ولكن بتكلفة مرتفعة.يمكنها الوفاء 

 
 تنشأ مخاطر السيولة من التدفقات النقدية التي تنتج من الموجودات والمطلوبات، بما في ذلك األدوات المشتقة وااللتزامات

. يعمل البنك على ضمان يث العملة والحجم والفترةغير المدرجة في الميزانية العمومية، والتي ال تتوافق من ح األخرى
 دون تكبد تكاليف أعلى.الوفاء بكافة االلتزامات عند استحقاقها في ظل الظروف االعتيادية والحرجة لألعمال 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع( مخاطر السيولة )ب(
 

 دارة مخاطر السيولةإ
 

ل مخاطر السيولة عند مستوى معين وذلك للتأكد من أن المجموعة لديها القدرة على التحكم  حددت المجموعة قابلية تحما
للوفاء بالتزاماتها المالية في ظل كافة الظروف المستقبلية دون تكبد الكافي في مخاطر السيولة وتوفر النقد أو ما يعادله 

ل المخاطر من خالل إطار إدارة المخاطر الشامل إضافية ك تكاليف بيرة لفترة ثالثة أشهر متعاقبة. يتم دعم سياسة تحما
الذي يتضمن الحدود المعتمدة من لجنة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة بشأن المقاييس الرئيسية للتمويل والسيولة، 

 واختبار الضغط المالي، وخطة التمويل في حالة الطوارئ. 
 

ل مخاطر السيولة عند مستوى معين لضمان االلتزام المستمر  السيولة الحالية بلوائح يتم كذلك تحديد مدى قابلية تحما
 والمقترحة من الجهات التنظيمية المحلية والدولية، وهي موضوعة لدعم أهداف التصنيف االئتماني الخارجي للمجموعة.

 
لقياس مدى كفاية السيولة بموجب النظم العالمية الحالية. وقد اعتاد بنك  أحد الوسائل الهامةتعد نسبة تغطية السيولة 

إعداد تقارير وقام ب 3الخاصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بإطار بازل  حااللتزام باللوائ أبوظبي األول
ضخ استثمارات كبيرة ب بالتالي قام البنك. ولفترة زمنية طويلة 3داخلية حول أرقام نسبة تغطية السيولة وفقاً إلطار بازل 

لتطبيق إطار عمل يتضمن أنظمة وضوابط تضمن االمتثال لكافة الجوانب النوعية والكمية لمتطلبات السيولة وفقاً إلطار 
. عالوة على ذلك تضمن المجموعة التزامها في جميع األحيان بلوائح السيولة الصادرة من قبل مصرف اإلمارات 3بازل 
 المؤهلة.الموجودات السائلة  نسبةية المتحدة المركزي بشأن العرب

 
تم تحديد حدود السيولة على مستوى المجموعة وتعميمها على جميع وحدات المؤسسة بما يضمن التزام المجموعة بدرجة 

ل مخاطر السيولة المحددة. وبالمثل، يتم وضع الحدود الدولية لضمان االلتزام بأي متطلبات تنظيمية محلية إضافية  تحما
 عند إدارة السيولة.

 
 تخضع كافة السياسات واإلجراءات الخاصة بالسيولة لمراجعة وموافقة لجنة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة.

 
 التعّرض لمخاطر السيولة

 
العتبار حول عدم التوافق بين االستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات دون األخذ بامفصل فيما يلي تقرير 

 . المحتجزات السابقة لدى المجموعة
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع( مخاطر السيولة )ب(
 

 :2020ديسمبر  31استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في  فتراتفيما يلي 
 

  
 اإلجمالي

 حتى
 أشهر 3

 أشهر 3
 إلى سنة واحدة

 3إلى  1
 سنوات

 5إلى  3
 سنوات

 أكثر من 
 سنوات 5

 فترة استحقاق 
  غير محددة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        الموجودات

 - - - - 3.966.679 223.905.913 227.872.592 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
 1.872.457 776.067 297.517 3.239.471 4.867.090 10.213.641 21.266.243 ارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراستثم

 - - - 2.011 - 27.355.628 27.357.639 مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
 - - - - 17.360.278 26.708.963 44.069.241 اتفاقيات إعادة شراء عكسي

 - 14.884.805 6.086.367 6.583.610 2.650.672 2.353.427 32.558.881 1أدوات مالية مشتقة 
 - 84.293.187 65.678.038 94.851.592 57.178.448 84.642.731 386.643.996 قروض وُسلف

 611.715 35.64954.8 30.533.782 19.747.489 13.267.198 12.577.929 131.573.762 استثمارات لغير أغراض المتاجرة
 7.603.230 - - - - - 7.603.230 استثمارات عقارية
 4.867.126 - - - - - 4.867.126 ممتلكات ومعدات

 19.296.864 - - - - - 19.296.864 الموجودات غير الملموسة
 - - - - 3.987.740 11.963.218 15.950.958 موجودات أخرى

 --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- 
 919.060.532 399.721.450 103.278.105 124.424.173 102.595.704 154.789.708 34.251.392 
 ============= ============= ============ ============ =========== ============ ============= 

        المطلوبات وحقوق الملكية
 - - - - 5.609.451 52.023.025 57.632.476 مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية

 - - - 5.564.714 8.731.590 41.709.010 56.005.314 اتفاقيات إعادة الشراء 
 - - - - 11.000.488 20.173.640 31.174.128 أوراق تجارية

 - 20.759.761 6.386.747 6.854.523 898.328.2 2.502.075 38.832.004 1أدوات مالية مشتقة 
 - 450.995 321.792 .944.78132 108.900.672 397.719.777 540.882.472 حسابات العمالء وودائع أخرى

 - 6.955.145 23.980.192 .200.88925 5.104.696 1.196.181 62.437.103 قروض ألجل
 - 470.805 - - - - 470.805 سندات ثانوية

 - - - - 810.646.5 428.940.16 238.587.22 مطلوبات أخرى
 992.038.109 - - - - - 992.038.109 حقوق الملكية

 --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- 
 919.060.532 136.264.532 147.322.605 70.564.907 30.688.731 29.181.161 992.038.109 
 ============= ============= ============ ============ =========== ============ ============= 

 - 93.416 1.637.894 2.329.407 34.905.831 35.615.793 74.582.341 التزامات منح تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة
 - 27.173.659 10.687.371 27.543.244 26.546.608 74.801.994 166.752.876 لتزامات طارئة تجاريةا

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

 األدوات المشتقة خالل أي فترة زمنية. تسيل لدى المجموعة خيار 1
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 )تابع(حول البيانات المالية الموحدة  إيضاحات
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع( مخاطر السيولة )ب(
 

 :2019ديسمبر  31استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في  فتراتفيما يلي 
 

  
 اإلجمالي

 حتى
 أشهر 3

 أشهر 3
 إلى سنة واحدة

 3إلى  1
 سنوات

 5إلى  3
 سنوات

 أكثر من 
 سنوات 5

 ة استحقاق فتر
 غير محددة

 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        الموجودات

 - - - - 12.649.814 194.2157.05 169.702.008 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
  931.713.2   784.526   768.014   3.804.611   4.988.693   406.039.7   20.099.181  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

    -     -     -   1.969   1.470.664   15.553.869   17.026.502  مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
    -     -     -     -   10.129.596   14.548.779   24.678.375  اتفاقيات إعادة شراء عكسي

    -   6.688.851   2.986.952   2.947.588   1.716.629   1.577.301   15.917.321  1أدوات مالية مشتقة 
    -   117.358.038   60.981.193   87.188.070   40.796.737   101.578.990   407.903.028  قروض وُسلف

  485.659   46.361.425   26.383.410   19.638.363   11.575.687   .052.02610   114.644.422  استثمارات لغير أغراض المتاجرة
  7.956.854     -     -     -     -     -   7.956.854  استثمارات عقارية
  4.618.986     -     -     -     -     -   4.618.986  ممتلكات ومعدات

  19.498.087     -     -     -     -     -   19.498.087  الموجودات غير الملموسة
    -     -     -     -   4.979.710   14.943.541   19.923.251  موجودات أخرى

 --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- 
  821.968.015   322.320.132   88.307.530   113.580.601   91.119.569   171.192.840   35.447.343  
 ============= ============= ============ ============ =========== ============ ============= 

        المطلوبات وحقوق الملكية
    -     -     -     -   3.318.690   32.689.185   36.007.875  مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية

    -     -     -   3.732.726   4.066.570   31.022.552   38.821.848  اتفاقيات إعادة الشراء 
    -     -     -     -   1.302.616   19.934.339   21.236.955  يةأوراق تجار

    -   9.463.312   3.338.054   3.232.732   1.690.847   1.503.596   19.228.541  1أدوات مالية مشتقة 
    -   1.190.756   1.152.926   3.589.339   54.213.676   459.015.160   519.161.857  حسابات العمالء وودائع أخرى

    -   17.357.678   17.610.323   10.190.316   4.195.259   6.398.243   55.751.819  قروض ألجل
    -   381.305     -     -     -     -   381.305  سندات ثانوية

    -     -     -     -  5.835.402 17.505.377 23.340.779 مطلوبات أخرى
 108.037.036    -     -     -     -     -  108.037.036 لكيةحقوق الم

 --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- 
  821.968.015   568.068.452 74.623.060  20.745.113   22.101.303   28.393.051   108.037.036 
 ============= ============= ============ ============ =========== ============ ============= 

    -   3.843.427   2.134.177   3.239.297   21.590.701   8.634.424   39.442.026  انية غير مسحوبةالتزامات منح تسهيالت ائتم
    -   26.687.593   10.041.478   33.130.448   20.842.492   77.220.091   167.922.102  التزامات طارئة تجارية

 ============= ============= ============ ============ =========== ============ ============= 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع( مخاطر السيولة )ب(
 

 لمجموعة بناًء على التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة.لدى ا طلوبات الماليةاستحقاق الم ملخصاً لفتراتالجدول أدناه  يتضمن
 

  المطلوبات
إجمالي القيمة 

 5أكثر من  5إلى  3 3إلى  1 أشهر 3 حتى االسمية 
 سنوات سنوات سنوات إلى سنة واحدة أشهر 3 للتدفقات النقدية اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم لف درهمأ ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        2020ديسمبر  31كما في 
 - - - 5.622.599 52.079.562 57.702.161 57.632.476 مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية

 - - 5.625.379 8.741.442 41.745.847 56.112.668 56.005.314 اتفاقيات إعادة الشراء 

 - - - 11.015.698 20.176.417 31.192.115 31.174.128 أوراق تجارية

 1.107.132 376.834 34.327.755 109.374.427 400.535.450 545.721.598 540.882.472 حسابات العمالء وودائع أخرى

 16.846.354 25.119.209 28.314.872 6.380.000 1.543.887 78.204.322 62.437.103 1قروض ألجل

 499.808 43.368 43.427 8421.6 - 608.287 470.805 سندات ثانوية

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

 748.602.298 .541.151769 516.081.163 141.155.850 68.311.433 25.539.411 18.453.294 

 ============== ============== ============== ============== ============== ============== ============== 
 93.416 1.637.894 2.329.407 34.905.831 35.615.793 74.582.341 74.582.341 2 منح تسهيالت ائتمانية غير مسحوبةالتزامات 

 27.173.659 10.687.371 27.543.244 26.546.608 74.801.994 876.752.166 876.752.166 التزامات طارئة تجارية
 ============== ============== ============== ============== ============== ============== ============== 

        2019ديسمبر  31كما في 

    -     -     -   3.348.300   32.862.711   36.211.011   36.007.875  مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية

    -     -   3.745.016   4.179.726   31.206.879   39.131.621   38.821.848  اتفاقيات إعادة الشراء 

    -     -     -   1.311.713   19.966.199   21.277.912   21.236.955  أوراق تجارية

  1.479.579   1.316.654   4.009.781   55.913.718   464.357.773   527.077.505   519.161.857  حسابات العمالء وودائع أخرى

  50.263.362   18.205.708   11.717.654   4.781.987   6.815.902   91.784.613   55.751.819  1قروض ألجل

  512.886   42.593   42.769   21.384     -   619.632   381.305  سندات ثانوية

 --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- 
  671.361.659   716.102.294   555.209.464   69.556.828   19.515.220   19.564.955   52.255.827  

 ============== ============== ============== ============== ============== ============== ============== 
  3.843.427   2.134.177   3.239.297   21.590.701   8.634.424   39.442.026   39.442.026  2 منح تسهيالت ائتمانية غير مسحوبةالتزامات 

  26.687.593   10.041.478   33.130.448   20.842.492   77.220.091   167.922.102   167.922.102  التزامات طارئة تجارية

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

 .على أجل االستحقاق التعاقدي النهائي أعاله دون النظر في خيار الشراء بناءً لها تضمن قروض بسمات قابلة لالستدعاء والتي يتم عرض التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة ت 1
.الستحقاق التعاقدياحتسابها حسب فترات ايتم 2
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 السوقمخاطر  )ج(
 

في قيمة األدوات  اتعلى إثر التغير المجموعة مالرأست أو إيراداحدوث تقلبات في مخاطر  فيمخاطر السوق  تتمثل
في عوامل السوق مثل أسعار الفائدة وهوامش االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية واألسعار  اتالمالية بسبب التغير

 السوقية لألسهم والسلع. 
 

 إدارة مخاطر السوق
 

استثمارية وتجارية ومحافظ غير تجارية. يحتفظ قسم  تقوم المجموعة بتصنيف تعرضها لمخاطر السوق إلى محافظ
 األسواق العالمية بالمحافظ االستثمارية والتجارية وتتم إدارتها على أساس القيمة العادلة.

 

تكون لجنة إدارة االستثمارات مسؤولة عن مراقبة وتوجيه األنشطة االستثمارية والتجارية في األسواق العالمية. كما 
مخاطر السوق وفقاً للمبادئ المحددة في سياسة إدارة مخاطر السوق. كما تمثل هذه اإلدارة الفعالة لتعمل على ضمان 

بالمجموعة المكفول لها الصالحية والمسؤولية الكاملة إلدارة  الموجودات والمطلوباتاللجنة لجنة فرعية عن لجنة إدارة 
 مخاطر السوق.

 

لة عن وضع وتنفيذ السياسات والطرق التفصيلية الخاصة بإدارة المخاطر بالمجموعة مسؤو السوق مخاطرإن لجنة إدارة 
ومدى قابلية مخاطر السوق بما في ذلك إطار الرقابة الذي يخضع للمراجعة من قبل لجنة إدارة االستثمارات وتقديمها 

 ثال بمجلس اإلدارة.بالمجموعة ولجنة إدارة المخاطر واالمت الموجودات والمطلوباتالعتمادها من قبل لجنة إدارة 
 

 المحافظ التجارية –التعرض لمخاطر السوق 
 

تعد القيمة المعرضة للمخاطر هي األداة التحليلية الرئيسية المستخدمة في قياس ومراقبة التعرض لمخاطر السوق داخل 
لخسائر والمشتقات المحافظ التجارية لدى المجموعة والتي تشمل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ا

التجارية. تتمثل القيمة المعرضة للمخاطر للمحفظة التجارية في الخسائر المقدرة التي سوف تتعرض لها المحفظة على 
السوق السلبية وباحتمالية محددة )مستوى الثقة(. يستخدم نموذج  لتغيرات)فترة االحتفاظ( نتيجة  محددة مدى فترة زمنية

٪ بافتراض أن فترة االحتفاظ هي يوم واحد. 99المحاكاة التاريخية على أساس مستوى ثقة القيمة المعرضة للمخاطر 
ومن خالل استخدام بيانات السوق من السنتين السابقتين، والعالقات الملحوظة بين األسعار واألسواق المختلفة، يستخرج 

 السوق. أسعارفي  للتغيراتالنموذج عدًدا من السيناريوهات المستقبلية المقبولة 
 

تقوم المجموعة باستخدام حدود القيمة المعرضة للمخاطر لكل من صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وهوامش 
. يخضع الهيكل العام لحدود القيمة المعرضة للمخاطر الخاص بالمحافظ التجارية لمراجعة وموافقة لجنة واألسهم االئتمان

 بالمجموعة. ويتم تقليص هذه الحدود بعد ذلك للمحافظ التجارية.  دات والمطلوباتالموجوإدارة االستثمارات ولجنة إدارة 
 

تستند القيمة المعرضة للمخاطر على المالحظات التاريخية الفعلية، ومن ثم فهي ال تمثل تقديراً للحد األقصى من الخسائر 
يتم دعم القيمة المعرضة للمخاطر بهياكل  التي قد تتعرض لها المجموعة في ظروف السوق الحرجة. ونتيجة لهذه القيود،

ز المحتملة في كل محفظة تجارية. وعالوة على ذلك، حدود معالجة مخاطر التركحدود المراكز والحساسية، بما في ذلك 
يخضع النشاط التجاري بالمجموعة وعلى المستوى التنفيذي لمحددات عمل اإلدارة التي تمثل الحد األقصى للخسائر التي 

 ي اتخاذ إجراءات من جانب اإلدارة. وفيما يلي القيمة المعرضة للمخاطر:تستدع
 2020 2020 2020 2020 2019  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
 -------------------- --------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 
 كما في أدنى أقصى متوسط يكما ف 

      المحفظة التجارية  –القيمة المعرضة للمخاطر 
 24.736 19.971 77.658 41.420 67.417 الكل

 24.863 23.182 69.432 27.470 40.300 معدل الفائدة

 9.132 6.908 29.507 18.066 27.531 االئتمان

 6.010 9.914 14.199 10.171 14.045 صرف العمالت األجنبية

 683 685 9.026 3.543 1.606 حقوق الملكية

 - 44 1.055 316 204 السلع

 (15.952) (20.762) (45.561) (18.146) (16.269) امتيازات التنويع
 

إال أنه يتم قياسها وفقاً لهذا النموذج خالل  قياس مخاطر السلع بنموذج القيمة المعرضة للمخاطرلم يتم  2019خالل عام 
 . 2020عام 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع( السوقمخاطر  )ج(
 

 المحافظ البنكية –التعرض لمخاطر السوق 
 

إن التعرض لمخاطر السوق في المحافظ البنكية التي تتألف من استثمارات غير تجارية، واتفاقيات إعادة شراء عكسي 
األدوات المشتقة التي تم تحديدها على أنها أدوات تحوط، ينشأ بصورة رئيسية من المحافظ االستثمارية وفجوات وبعض 

 معدالت الفائدة في المحفظة البنكية والمراكز العامة للعمالت األجنبية لدى المجموعة.
 

ومراقبة التعرض لمخاطر االستثمار لدى  تعد القيمة المعرضة للمخاطر هي األداة التحليلية الرئيسية المستخدمة في قياس
المجموعة. إن نموذج القيمة المعرضة للمخاطر هو نفس النموذج المستخدم للمحافظ التجارية. تستخدم المجموعة حدود 
القيمة المعرضة للمخاطر لمراقبة مخاطر االستثمار بشكل عام بما في ذلك صرف العمالت األجنبية ومعدل الفائدة 

الخاص بالمحافظ البنكية لمراجعة وموافقة للمخاطر مان. ويخضع الهيكل العام لحدود القيمة المعرضة وهوامش االئت
بالمجموعة. ويتم تقليص هذه الحدود بعد ذلك للمحافظ  الموجودات والمطلوباتلجنة إدارة االستثمارات ولجنة إدارة 

 ثمار: الستلفيما يلي القيمة المعرضة لمخاطر . والمختلفة االستثمارية
 

 2020 2020 2020 2020 2019  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 ------------------- ------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 
 كما في أدنى أقصى متوسط كما في 
       صرفيةالمالمحفظة  –القيمة المعرضة للمخاطر 

 166.793 158.482 510.864 411.708 483.064 الكل

 26.499 18.241 58.625 31.813 31.676 معدل الفائدة

 180.865 177.390 483.816 395.145 451.288 االئتمان

 15.548 7.180 22.721 18.002 16.675 صرف العمالت األجنبية

 6.901 5.904 15.770 12.358 15.472 حقوق الملكية

 (63.020) (50.233) (70.068) (45.610) (32.047) امتيازات التنويع

 
 مخاطر أسعار الفائدة

 

لةمُ التنشأ مخاطر أسعار الفائدة من األدوات المالية  لفائدة، وتعكس احتمال التأثير السلبي للتغيرات في أسعار الفائدة با حما
قوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر بصورة رئيسية من خالل مراقبة على قيمة األدوات المالية واإليرادات ذات الصلة. ت

لمخاطر أسعار الفائدة  ةكز الكليافجوات أسعار الفائدة ومطابقة آجال إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات. تتم إدارة المر
لة مُ الباستخدام األدوات المشتقة من أجل إدارة المركز العام الذي ينشأ من األدوات المالية  لدى المجموعة. إن  بفائدةحما

 .36استخدام المشتقات إلدارة مخاطر أسعار الفائدة مبين في اإليضاح رقم 
 
 

يتم كذلك تقييم مخاطر أسعار الفائدة من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة. تفترض 
على وترى أن يقع التأثير التالي  (نقطة أساس 50: 2019)نقطة أساس  50المجموعة تقلباً في أسعار الفائدة استناداً إلى 

 حقوق الملكية بذلك التاريخ:وصافي أرباح السنة 
 

 حقوق الملكية صافي أرباح السنة 
 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 1.260.108± 1.456.459± 412.239± 519.145± التقلب في العائد
 ========= ======== ========== ========= 
 

 مليون درهم 723.379 بقيمةلفائدة تخضع إن حساسية أسعار الفائدة الموضحة أعاله مبينة على أساس موجودات 
لةمُ مليون درهم( ومطلوبات  616.651 : 2019) مليون  549.194: 2019)مليون درهم  575.855 بقيمةفائدة ب حما

كما هو التأثير على حقوق الملكية  يرتكزألقل من سنة، لتقييم التأثير على صافي األرباح.  إعادة تسعير للفائدة درهم( مع
لةمُ المبين في الجدول التالي على حساسية الموجودات والمطلوبات  ال تتضمن الحساسية أي إجراءات يمكن  فائدة.ب حما

لفائدة.أن تتخذها اإلدارة للحد من تأثير حركات أسعار ا
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  43
 

 )تابع(السوق مخاطر  )ج(
 

 :2020ديسمبر  31التعاقدي كما في  النقديالتدفق فيما يلي فروق أسعار الفائدة ومركز حساسية أسعار الفائدة لدى المجموعة وفقاً لترتيبات 
 

 غير محّملة 5أكثر من  5إلى  3 3إلى  1 أشهر 3 حتى  
 بالفائدة سنوات سنوات سنوات إلى سنة واحدة أشهر 3 اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        الموجودات
 .83715.774 - - - 3.966.679 208.131.076 227.872.592 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

 1.665.658 2.521.220 297.517 1.902.859 4.044.281 10.834.708 21.266.243 األرباح أو الخسائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 3.235.823 - - 2.011 - 24.119.805 27.357.639 مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية

 - - - - 17.360.278 26.708.963 44.069.241 اتفاقيات إعادة شراء عكسي

 - - - - - 32.558.881 32.558.881 أدوات مالية مشتقة

 - 15.294.725 7.155.974 10.813.336 63.617.202 289.762.759 386.643.996 ُسلفقروض و

 424.335 53.599.815 29.003.412 17.627.238 12.732.103 18.186.859 131.573.762 استثمارات لغير أغراض المتاجرة

 7.603.230 - - - - - 7.603.230 استثمارات عقارية 

 19.296.864 - - - - - 19.296.864 موجودات غير ملموسة

 4.867.126 - - - - - 4.867.126 ممتلكات ومعدات

 821.150 3.629.168 51.474 93.032 4.184.785 7.171.349 15.950.958 موجودات أخرى

 ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 
 919.060.532 617.474.400 105.905.328 30.438.476 36.508.377 5.044.9287 53.689.023 

 =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== 
        المطلوبات وحقوق الملكية

 3.501.525 - - - 5.277.182 48.853.769 57.632.476 مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية

 - - - 7.770.633 8.731.590 39.503.091 56.005.314 اتفاقيات إعادة الشراء

 - - - - 11.000.488 20.173.640 31.174.128 أوراق تجارية

 - - - - - 38.832.004 38.832.004 أدوات مالية مشتقة

 - 1.375.329 128.752.664 32.415.109 109.585.308 268.754.062 540.882.472 حسابات العمالء وودائع أخرى

 - 23.608.692 14.075.719 8.741.667 798.691 15.212.334 62.437.103 قروض ألجل

 - 470.805 - - - - 470.805 سندات ثانوية

 12.574.093 - 344.156 536.231 3.313.808 5.818.950 22.587.238 مطلوبات أخرى

 109.038.992 - - - - - 109.038.992 حقوق الملكية

 ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 
 919.060.532 437.147.850 138.707.067 49.463.640 143.172.539 25.454.826 125.114.610 

 =========== =========== =========== =========== =========== =========== ============ 
 (71.425.587) 49.590.102 (106.664.162) (19.025.164) (32.801.739) 180.326.550  فرق البنود المدرجة في بيان المركز المالي

 - (13.273.120) (14.763.453) (1.205.064) (2.603.095) 31.844.732  ن المركز الماليفرق البنود غير المدرجة في بيا

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

 (71.425.587) 36.316.982 (121.427.615) (20.230.228) (35.404.834) 212.171.282   إجمالي فرق حساسية أسعار الفائدة

  ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- --------------------------------- 
 - 71.425.587 35.108.605 156.536.220 176.766.448 212.171.282  حساسية أسعار الفائدة المتراكمة

  =========== =========== =========== =========== =========== =========== 
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 :2019ديسمبر  31في التعاقدي كما  التدفق النقديفيما يلي فروق أسعار الفائدة ومركز حساسية أسعار الفائدة لدى المجموعة وفقاً لترتيبات 
 

 غير محّملة 5أكثر من  5إلى  3 3إلى  1 أشهر 3 حتى  
 بالفائدة سنوات سنوات سنوات إلى سنة واحدة أشهر 3 اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        الموجودات
  38.505.452     -     -     -   12.649.814   118.546.742  169.702.008 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

  3.268.841   2.317.558   688.152   1.699.223   4.400.968   7.724.439   20.099.181  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  2.424.473     -     -   1.969   1.469.648   13.130.412   17.026.502  مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية

    -     -     -     -   10.129.596   14.548.779   24.678.375  اتفاقيات إعادة شراء عكسي

    -     -     -     -     -   15.917.321   15.917.321  أدوات مالية مشتقة

    -   15.678.882   8.546.551   10.220.078   64557.832.   315.624.872   407.903.028  قروض وُسلف

  485.659   45.835.834   24.564.226   18.045.151   11.337.755   .971.20114   114.644.422  استثمارات لغير أغراض المتاجرة

  7.956.854     -     -     -     -     -   7.956.854  استثمارات عقارية 

  19.498.087     -     -     -     -  -  19.498.087  ملموسةموجودات غير 

  4.618.986     -     -     -     -     -   4.618.986  ممتلكات ومعدات

  639.905   53.649   93.284   4.661.085   14.475.328  19.923.251 موجودات أخرى

 ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 
 821.968.015 864.169514. 102.481.511 30.059.705 33.852.578 63.832.274 830.57277. 

 =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== 
        المطلوبات وحقوق الملكية

  2.415.549     -     -     -   3.392.824   30.199.502   36.007.875  مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية

    -     -     -   3.732.726   4.066.570   31.022.552   38.821.848  اتفاقيات إعادة الشراء

    -     -     -     -   1.302.616   19.934.339   21.236.955  أوراق تجارية

    -     -     -     -     -   19.228.541   19.228.541  أدوات مالية مشتقة

    -   1.089.483  109.828.078  3.081.938   54.114.220  351.048.138  519.161.857  حسابات العمالء وودائع أخرى

    -   16.907.785   11.367.549   5.295.540   857.255   21.323.690   55.751.819  قروض ألجل

    -   381.305     -     -     -     -   381.305  سندات ثانوية

  10.058.324      -   270.661   308.344   3.536.481   9.166.969  23.340.779 مطلوبات أخرى

 108.037.036      -     -     -     -     -  108.037.036   حقوق الملكية

 ------------------------------- ---------------------------- ------------------------- ------------------------ ----------------------------- ------------------------- ------------------------------- 
 821.968.015 481.923.731 67.269.966 12.418.548 121.466.288 18.378.573 120.510.909 

 =========== ========= ======== ========= ========= ========= ========== 
 (42.938.826) 45.453.701 (87.613.710) 17.641.157 35.211.545 32.246.133  ركز الماليفرق البنود المدرجة في بيان الم

    -  (17.529.076)  (11.581.070)  (9.538.714)  (1.580.669)   40.229.529   فرق البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي

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

 (42.938.826) 27.924.625 (99.194.780) 8.102.443 33.630.876 72.475.662   إجمالي فرق حساسية أسعار الفائدة

  --------------------------- -------------------------- --------------------------- ---------------------------- --------------------------- ------------------------------ 
 - 42.938.826 15.014.201 114.208.981 106.106.538 72.475.662  حساسية أسعار الفائدة المتراكمة

  ======== ========= ========= ========= =========== =========== 
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 صرف العمالت األجنبيةمخاطر 
 

بية بمخاطر تقلب أسعار األدوات المالية نظراً للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ تتمثل مخاطر العمالت األجن
دارة من األدوات المالية بالعمالت األجنبية. إن العملة التشغيلية المعتمدة لدى المجموعة هي الدرهم اإلماراتي. قام مجلس اإل

ضمن  المراكزعن كثب مع استخدام استراتيجيات التحوط إلبقاء هذه  المراكزوتتم مراقبة  للمراكز حسب العملة.بوضع حدود 
 ديسمبر:  31الحدود الموضوعة. فيما يلي صافي التعرضات الهامة بالعمالت األجنبية للمجموعة في 

 

صافي المركز  
 الفوري

 
 المركز اآلجل

 اإلجمالي اإلجمالي
 2020 2019 
 )قصير( / طويل طويل)قصير( /  )قصير( / طويل )قصير( / طويل 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     العملة
 32.311.916 53.089.049 63.202.864 (10.113.815) الدوالر األمريكي

 279.973 (219.015) 517.918 (736.933) اإلسترلينيالجنيه 
 414.669 529.888 (61.809.504) 62.339.392 اليورو

 (2.387.464) 139.706 250.776 (111.070) الدينار الكويتي
 (7.645.853) (1.154.645) (5.349.980) 4.195.335 اللاير السعودي

 620.871 (55.698) (6.548.628) 6.492.930 الين الياباني
 90.939 (4.474) 3.833.437 (3.837.911) الفرنك السويسري

 (1.151.476) 34.942 (2.233.717) 2.268.659 الدينار البحريني
 (143.732) 172.010 (2.488.263) 2.660.273 الجنيه المصري
 1.051.549 1.036.059 3.886 1.032.173 الروبية الهندية

 300.239 225.434 - 225.434 دينار ليبي
 779.268 (272.903) 3.178.548 (3.451.451) عمالت أخرى

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

الدوالر األمريكي، وبذلك تكون سعر صرف  مثبتة أمام والدينار البحريني أسعار صرف الدرهم اإلماراتي واللاير السعوديإن 
باقي العمالت تتعرض المجموعة لمخاطر غير جوهرية من . تعرضات المجموعة لمخاطر هذه العمالت محدودة إلى هذا المدى

 األجنبية.
 

ديسمبر  31كما في  تتعرض المجموعة من خاللها لمخاطر عمالت أجنبية جوهرية ت األجنبية التييشير الجدول أدناه إلى العمال
 والمحتملةالتحليل تأثير الحركة المعقولة  يقدر. صافي المركز اآلجل للمشتقاتالنقدية و اومطلوباته اموجوداته من 2019و 2020

 المتغيرات األخرى ثابتة في بيان الدخل الموحد.اء كافة بق، مع األخرى العمالت األجنبيةللدرهم اإلماراتي مقابل 
 

 ين ياباني جنيه استرليني يورو العملة األجنبية
الروبية 
 الهندية

     

 ٪1 ٪1 ٪1 ٪1  الصرفالتغير المفترض في معدالت 
     

     :معدالت الصرفيرادات من اإلالتأثير على صافي 
     

 10.361± 557± 02.19± 5.299± )ألف درهم( 2020
 10.516± 6.209±  2.800±  4.147± )ألف درهم( 2019

 

المساهمين  على حقوق العمالت صرف، كان تأثير التغييرات المفترضة في معدالت 2019و 2020ديسمبر  31كما في 

  غير جوهري.
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 مخاطر أسعار األسهم

 
استثمارات األسهم سواء من خالل االحتفاظ بأسهم في منشأة أخرى أو  األسهم منإن بنك أبوظبي األول معرض لمخاطر أسعار 

ه األدوات هذالقيمة العادلة لالمقايضة. سوف تتعرض  عقود مثل العقود اآلجلة أو عقود الخيارات أواألسهم من خالل مشتقات 
. تُدير المجموعة هذه المخاطر من خالل وضع حدود دلتا ألدوات الملكية ذات الصلةلتقلبات نتيجة للتغيرات في األسعار السوقية ل

 والتركزات الخاصة بالقطاع. يالجغراف التوزيعوفيجا وجاما لألسهم، كما تقوم المجموعة بتنويع االستثمارات من حيث 
 

المجموعة. إن حساسية بيان  دخلالتغير المحتمل في أسواق األسهم على بيان تجاه قديرات الحساسية يعرض الجدول التالي ت
على القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من المقارنة المرجعية لألسهم تتمثل بتأثير التغير المفترض في  الدخل

 .الدخلخالل بيان 
 

 
مستوى التغير 

 المفترض
 ر على التأثي

 صافي اإليرادات
 التأثير على

 صافي اإليرادات

 ٪ 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  

 األرباح االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
   أو الخسائر  

 

    المقارنات المرجعية لألسهم:

 230 1.045 ٪5 مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية

 50.743 2.221 ٪5 مؤشر سوق دبي المالي

 74.329 88.279 ٪5 واألسهم الخاصة صافي القيمة العادلة للصناديق الُمدارة

 10.394 2.078 ٪5 أخرىأسهم أسواق 

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

  93.623 135.696 

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

 

، 2019و 2020ديسمبر  31ج عن التغير في القيمة العادلة ألدوات الملكية المحتفظ بها للبيع في فيما يلي التأثير على األسهم النات
 نظراً للتغيير المعقول المحتمل في مؤشرات األسهم، مع ثبات كافة المتغيرات األخرى:

 

 
مستوى التغير 

 المفترض
 التأثير على

 صافي اإليرادات
التأثير على 

 صافي اإليرادات

 ٪ 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  

)باستثناء االستثمار في  لغير أغراض المتاجرةاالستثمارات 
    الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة(

 

    المقارنات المرجعية لألسهم:

 9.772 8.780 ٪5 مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية
 1.692 1.411 ٪5 مؤشر سوق دبي المالي

 17.215 16.552 ٪5 أخرى أسهمأسواق 
 1.124 1.133 ٪5 غير متداولة

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

  27.876 29.803 

  ========= ======== 
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 التشغيليةمخاطر ال )د(
 

األنظمة أو من األحداث  ر التشغيلية بأنها مخاطر الخسائر الناتجة عن قصور أو إخفاق العمليات أو الموظفين أوتُعرف المخاط
 .  الخارجية

 
المخاطر  هذه ضمان إدارة ومراقبةلقطاعات أعمال المجموعة. تقع المسؤولية الرئيسية كافة تنشأ المخاطر التشغيلية على مستوى 

لدى المجموعة. يدعم قطاعات أعمال المجموعة في ذلك موارد المخاطر الداخلية وقسم إدارة على عاتق قطاعات األعمال 
 المخاطر التشغيلية للمجموعة باعتباره "خط الدفاع الثاني" لضمان وجود إدارة فعالة للمخاطر. 

 
فاع الثالث". وتتم مناقشة نتائج عالوة على ذلك، تتم إجراء مراجعة من قبل قسم التدقيق الداخلي بالمجموعة باعتباره "خط الد

 . المنبثقة عن مجلس اإلدارة عمليات التدقيق الداخلي مع إدارة األقسام المعنية، كما يتم تقديم ملخص إلى لجنة التدقيق
 

ير ا ومراقبتها وإعداد تقارهوتقييمالمخاطر  تحديدلقامت المجموعة بوضع إطار للمخاطر التشغيلية يتألف من سياسات وإجراءات 
كما يتضمن اإلطار الخاص بالمخاطر التشغيلية الترابط اإلبالغ عن الحوادث وتحديدها وتصحيحها. عنها وإدارتها، باإلضافة إلى 

 المخاطر عن طريق التأمين، حيثما كان ذلك مناسباً. الحد منيتم األخرى.  مع فئات المخاطر
 

   فئات التالية:يتم تصنيف األحداث المتعلقة بالمخاطر التشغيلية إلى ال
 االحتيال الداخلي: مخاطر ارتكاب الموظفين أنشطة غير مصرح بها أو أعمال احتيالية. •

 أمن النظام من قبل طرف خارجي. مخالفةاالحتيال الخارجي: مخاطر االحتيال أو  •

لمتعلقة بالصحة والسالمة ممارسات الموظفين وسالمة بيئة العمل: سوء العالقة بين الموظفين، والتنوع والتمييز، والمخاطر ا •
 على مستوى المجموعة.

 تلف الموجودات المادية: مخاطر تأثر المجموعة بالكوارث الطبيعية. •

العمالء والمنتجات وممارسات العمل: مخاطر اإلخفاق في تقييم مدى مالءمة العمالء، والمسؤوليات االئتمانية، وممارسات  •
 األنشطة االستشارية.العمل غير المالئمة، والمنتجات المعيبة، و

 الكوارث. في حالتعطيل العمل وإخفاقات األنظمة: مخاطر عدم تخطيط واختبار استمرارية األعمال وتعافي األنظمة  •

، وإدارة ومراقبة وتوثيقها العمالء وتلقي طلباتالتنفيذ والتسليم وإدارة العمليات: مخاطر اإلخفاق في تنفيذ المعامالت،  •
 بشأنهم. الموردين ورفع تقارير

 
إدارة المخاطر التشغيلية على مستوى المجموعة. يتم تفويض هذه المسؤوليات  اإلشراف على يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية

بالمجموعة، وهي ملتقى اإلدارة العليا المسؤولة عن اإلشراف على المخاطر  التشغيلية وممارستها من خالل لجنة المخاطر
 التشغيلية.

 
 فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية في ضمان ما يلي: لدى المجموعة لرئيسية للجنة المخاطر التشغيليةتكمن المسؤوليات ا

 

 اعتماد اطار ادارة المخاطر التشغيلية للمجموعة واالشراف على تطبيقه. •

 .بنك أبوظبي األول اعتماد االستراتيجية والتوجيهات المعنية بالمخاطر التشغيلية على مستوى مجموعة •

 .بنك أبوظبي األول مجموعةيكل حوكمة فعال على مستوى وضع ه •
 

 إدارة رأس المال )هـ(
 

المركزي متطلبات رأس المال التنظيمي للمجموعة، عالوة على ذلك قد تخضع اإلمارات العربية المتحدة تحدد لوائح مصرف 
محلية التي تتبعها. إن عملية إدارة رأس المال الفروع الخارجية والشركات التابعة لإلشراف المباشر من قبل الجهات التنظيمية ال

لدى المجموعة ترتبط باستراتيجية األعمال بشكل عام بما يضمن كفاية رأس المال إلى مستوى المخاطر الكامنة في األعمال وفي 
ل مخاطر ع الموازنة . تقوم المجموعة بتخطيط رأس المال بالتزامن مع إجراءات وضرأس المال إطار قابلية المجموعة لتحما

 المالية. 
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يحدد كل من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا التوجه االستراتيجي طويل األجل للمجموعة، ويوفر ذلك إطاراً لوضع خطة شاملة 
التوقعات من كل وحدة من وحدات األعمال. وتمثل الخطة الشاملة أحد المدخالت في عملية وضع الموازنة السنوية استناداً إلى 

ويتم تطبيقها على مستوى وحدة العمل والدولة. يتم دمج خطط الوحدات للحصول على خطة القسم ومن ثما خطة المجموعة ككل. 
 للسنة المالية التالية، بعد األخذ باالعتبار المعايير وبيان الدخلية متوقعة وتقوم وحدات األعمال بكل قسم بوضع ميزانية عموم

 التالية: الرئيسية
 

 ة(وياألهداف قصيرة األجل )السن •

ل المخاطر  •  االستراتيجية وقابلية تحما

 النمو المستهدفة تمعدال •

 العائدات المستهدفة  •
 

الكها رأسمال كاف لتغطية المخاطر المرتبطة بأنشطتها وتخصيص تهدف سياسات إدارة رأس المال لدى المجموعة إلى ضمان امت
رأس المال على مستوى المجموعة. يتم بصورة سنوية تقييم مختلف المخاطر وتأثيرها المحتمل على مستوى المجموعة جنباً إلى 

قسم إدارة المخاطر لدى جنب مع عملية تقييم مدى كفاية رأس المال. وكجزء من عملية تقييم مدى كفاية رأس المال، يقوم 
المجموعة بتحديد مختلف المخاطر التي تتعرض لها المجموعة كجزء من عملياتها اليومية، ثم تقوم المجموعة بتقييم هذه المخاطر 
بناء على السياسات واإلجراءات الحالية وأُطر العمل والمنهجيات وخطط الطوارئ وإجراءات أخرى لقياس تأثير تلك المخاطر 

 . الماديةلمخاطر ل لتعرضاتل. وأخيراً تقوم المجموعة بتحديد المتطلبات الرأسمالية من تأثيرهاا والحد وإدارته
 

 فيما يلي األهداف الرئيسية لعملية إدارة رأس المال لدى المجموعة: 
 

مارات العربية إلاالحتفاظ بمعدل كاف من رأس المال لتلبية الحد األدنى لمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مصرف ا •
 .المتحدة المركزي

ل المخاطر واألهداف االستراتيجية االحتفاظ برأس •  لمجموعة وفقاً للخطة االستراتيجية طويلة األجل.لمال كاف يدعم قابلية تحما

 الضغط بما في ذلك المتطلبات المتزايدة لرأس المال المحددة من خالل عملية سيناريوهاتمال كاف لمواجهة االحتفاظ برأس •
 تقييم مدى كفاية رأس المال.

 دعم التصنيف االئتماني للمجموعة. •
 

لتقييم مدى قدرة المجموعة على مواجهة تطورات السوق السلبية في  بصورة دوريةتقوم المجموعة بإجراء اختبارات ضغط 
، كما يتم تحديد صلةفي ضوء السيناريوهات ذات الالموضوعة . تتأثر عوامل المخاطر باالفتراضات الضغط ضوء سيناريوهات

التأثير المقابل على كفاية رأس المال. تستخدم المجموعة اختبارات الضغط لالقتصاد الكلي بغرض توقع احتياجات رأس المال 
أداة مهمة في التخطيط الداخلي لرأس الضغط . تعتبر اختبارات المتعددة الضغط سيناريوهاتومستويات رأس المال في ظل 

 امتالك المجموعة لرأسمال كاف حتى في حال وقوع أحداث سلبية. 2020اختبار الضغط خالل  المال. أظهرت نتائج
 

إال إذا حول مدى كفاية رأس المال  3وتوجيهات بازل  معايير مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي، أصدر السنةخالل 
ا أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي معايير مخاطر االئتمان وتقييم مدى كفاية رأس المال. كمحال دون ذلك 

٪ بحد 3 .5متطلبات إضافية بشأن نسبة الرافعة المالية التي يتعين على البنوك ذات األهمية النظامية محلياً اإلبقاء عليها وهي 
. 3رير المتعلقة ببازل أدنى.  كما أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة مجموعة من اإلفصاحات المعدلة ووتيرة اصدار التقا

 .2022إلى  2021من يونيو  اً اعتبار مراحل على سوف يتم تطبيق هذه المعايير
 

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لتخفيف العبء في ضوء فيروس كورونا، خطة  كجزء منوعالوة على ذلك، 
 رأس المال الحفاظ على ٪ من احتياطي60باستخدام  %1. 50البالغ  D- SIBاستطاع البنك من االستفادة بشكل كامل من حاجز 

 .2021ديسمبر  31دون وجود تبعات إشرافية حتى 
 

المتوقعة  توزيعات األرباحفيما يتعلق بتعريف رأس المال، سيتم خصم  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيوفقًا لمعايير 
فإن نسبة كفاية رأس المال على النحو المبين أدناه تأخذ في االعتبار يه، الشق األول لحقوق األسهم العادية. وعلالمقترحة من  /

 تأثير توزيعات األرباح المقترحة.
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 )تابع(إدارة رأس المال  )هـ(
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 

   رأس المال الشق األول من
 10.920.000 10.920.000 رأس المال العادي

 53.434.461 53.538.584 عالوة أسهم
 18.469.164 18.980.989 أرباح محتجزة

 10.629.011 10.920.000 االحتياطي القانوني والخاص
 478.081 478.081 برنامج الدفعات المرتكزة على األسهماالحتياطي العام و

 612.744 525.775 العادلة  احتياطي القيمة
 330.417 290.996 الحصص غير المسيطرة

 (354.657) (377.851) تحويل العمالت األجنبيةاحتياطي 
 ترتيب التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: إضافة جزئية لخسائر 

 - 907.796 االئتمان المتوقعة 
 (8.080.800) (8.080.800) ةالمقترح توزيعات األرباحناقصا: 

 ------------------------------- ------------------------------- 
 86.438.421 88.103.570 الشق األول من رأس المال المؤهل )أ(

   
   اقتطاعات:

 (18.864) (8.980) أسهم خزينة
 (40.336) (101.437) موجودات الضريبة المؤجلة

 (20.621.922) (20.765.636) الموجودات غير الملموسةالشهرة التجارية و
 (141.752) (219.197) اقتطاعات أخرى

 ------------------------------- ------------------------------- 
 (20.822.874) (21.095.250) قتطاعات إجمالي اال

 ------------------------------- ------------------------------- 
 320.008.67 65.615.547 
 ------------------------------- ------------------------------- 

   الشق األول اإلضافي
 10.754.750 10.754.750 سندات رأسمال الشق األول

 ------------------------------- ------------------------------- 
 77.763.070 76.370.297 
 ------------------------------- ------------------------------- 

   الشق الثاني من رأس المال
 305.044 282.483 مطلوبات ثانوية مؤهلة

 5.292.741 5.514.812 مخصص االنخفاض الجماعي في القيمة
 ------------------------------- ------------------------------- 

 5.797.295 5.597.785 
 ------------------------------- ------------------------------- 

 81.968.082 83.560.365 إجمالي قاعدة رأس المال التنظيمي
 ============= ============= 

   الموجودات المرجاحة بالمخاطر:
 423.419.311 441.184.990 مخاطر االئتمان
 25.737.601 19.03828.4 مخاطر السوق

 35.913.142 35.735.719 المخاطر التشغيلية
 ------------------------------- ------------------------------- 

 485.070.054 505.339.747 الموجودات المرّجحة بالمخاطر
 ============= ============= 

   معدالت تأثير التحول:
 ٪13 .5 ٪13 .3 األسهم العادية الشق األول من حقوقمعدل 

 ٪15 .7 ٪15 .4 معدل الشق األول من رأس المال
 ٪16 .9 ٪16 .5 معدل كفاية رأس المال

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

  لموضحة.بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من جهات خارجية لجميع الفترات ا امتزلاالب المجموعة وفروعها الخارجية وشركاتها التابعةقامت 
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 الدولةالمتعلقة ب مخاطرال )و(
 

 استعداداألحداث االقتصادية واالجتماعية والسياسية في دولة أجنبية بشكل سلبي على في أن تؤثر لدولة لمتعلقة باخاطر اتتمثل الم
 .عند استحقاقهاعلى دفع ديونهم  الدولةالء في القطاع الخاص/ أو العام في تلك أو إمكانية العم

 
الدولة كجزء من عملية اتخاذ قرارات األعمال. تشمل هذه المتعلقة ب مخاطرالتقوم المجموعة بإجراء تحليل نوعي مفصل يتعلق ب

تحويل العمالت األجنبية  مراقبةالنقدية ومعايير  العوامل االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي في كل دولة والسياسة
والقوانين والتشريعات البنكية واألنظمة القانونية والمعايير المحاسبية، من بين األمور ي والمالي هيكل السوقالوشفافية المعلومات و

من قبل المجموعة؛ إن هذه الحدود  الدولة باستخدام حدود الدولة التي تم وضعهاالمتعلقة ب مخاطرالمراقبة وإدارة  تتماألخرى. 
متوافقة مع استراتيجية األعمال العامة وكفاية رأس المال ومخصصات المخاطر المحتملة وتصنيف مخاطر كل دولة ومستوى 

 . المخاطر المقبولة وفرص األعمال في كل دولة
 

 االستراتيجية مخاطرال )ز(
 

 أو المكانة الي أو المستقبلي على إيرادات المجموعة أو رأس المال أو السمعةتشير المخاطر االستراتيجية إلى مخاطر التأثير الح
والتطبيق الغير مناسب للقرارات  السلبيةومن القرارات االستراتيجية  المجموعةعمل فيها تالناتجة من التغييرات في البيئة التي 

لمجموعة، األهداف االستراتيجية للتحقيق التوافق بين كنولوجية. أو االفتقار إلى االستجابة للتغييرات الصناعية أو االقتصادية أو الت
 جودة التطبيق.األهداف باإلضافة إلى  تلكالموارد لتحقيق توزيع كما يتم األهداف  تلكاالستراتيجيات لتحقيق يتم وضع 

 
لك مستوى تكامل سياسات تستخدم المجموعة عدة عوامل لتحديد وتقييم تأثير المخاطر االستراتيجية على سجالتها ويشمل ذ

التخطيط االستراتيجي وصعوبة األهداف االستراتيجية وتوافقها مع استراتيجيات وذلك خالل عملية وممارسات إدارة المخاطر 
اإليرادات وفعالية التواصل واالتساق  تقلببهدف الحذر من والدعم الرأسمالي لهذه المبادرات االستراتيجية الموضوعة األعمال 
 المجموعة.على مستوى والسلوك التنظيمية االستراتيجية والثقافة  والغايات ق األهداففي تطبي

 
في  مدى التقدمتتم مراقبة وإدارة المخاطر االستراتيجية كجزء من عملية التخطيط االستراتيجية حيث تقوم المجموعة بمراجعة 

ذا كان التقدم متوافق مع الخطة وبيئة العمل الخارجية. يتم واعتبار ما إ الخطة الموضوعةتحقيق المبادرات االستراتيجية مقابل 
عتماد والتي تعتبر كذلك جزء من عملية التخطيط المراجعة الخطة االستراتيجية بشكل دوري ويتم تحديثها بناًء على إجراءات ا

 االستراتيجي.
 

 االلتزام مخاطر )ح(
 

أو عن مخالفة التي تنشأ وأو رأس المال أو السمعة أو استمرارية األعمال اإليرادات المتعلقة بمخاطر التشير مخاطر االلتزام إلى 
 أو األحكام أو الممارسات المفصلة أو المعايير األخالقية.  اللوائحأو  بالقوانينعدم االلتزام 

 
ت والنظم "الجوهرية" المخاطر الكامنة في كافة المنتجات واألنشطة والعمليا تلك، بتحديد وتقييم بصورة مستمرةتقوم المجموعة، 

أو المعايير  الموضوعةوالممارسات  اللوائحالحالية والجديدة. إن التقييم يشمل تقييم مخاطر عدم االلتزام بالقوانين أو األنظمة أو 
الداخلية  السياساتيتضمن قسم االلتزام لدى المجموعة وحدة االلتزام على مستوى المجموعة والمسؤولة عن وضع األخالقية. 

 .ةالقانوني وقسم الشؤونالتدقيق الداخلي  ادارة المخاطر وقسم من قبل فريقفي ذلك دارة هذه المخاطر ويتم دعمها إل
 

ومراجعة السياسات  العناية الواجبة، قامت المجموعة بتطبيق إجراءات ومخاطر الجرائم المالية وبهدف متابعة مخاطر االلتزام
نظم االلتزام المتكامل ومكافحة غسيل األموال والتي تقوم بإبراء الذمة ومراقبة  المجموعة وتطبيق على مستوىواإلجراءات 

 .وغيرهاالمعامالت وأنشطة مراقبة المدفوعات والتقييمات من خالل قوائم فحص االلتزام 
 

 العناية الواجبة شاملة وإجراءاتالسياسات واإلجراءات المحددة وقائمة تحقق  بشكل كبير من خالل االلتزاممن مخاطر  الحديتم 
 اعتيادية. تدريبيةودورات وتقييمات المخاطر السنوية، والمراقبة وااللتزام واالتصاالت  الفورية
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 مخاطر السمعة )ط(
 

عن أحداث ، وقد تنتج الرأي العام السلبي رادات أو رأس المال وتنتج عنفي المخاطر التي تتعرض لها اإلي مخاطر السمعة تتمثل
 خارجية أو داخلية.

 

وتحديد أخذها باالعتبار، نواع المخاطر التي يجب الدقيق أل تحديدالتقوم المجموعة بتحديد وتقييم مخاطر السمعة من خالل 
طبيعة في ضوء ووصف المخاطر المحددة  الفرديةالظروف ها بناًء على تتعرض لالمصادر الرئيسية لمخاطر السمعة التي قد 

تحديد المخاطر. ألغراض  خرى ذات صلةأكذلك إلى معلومات  المجموعة تستند. قد تلحق بسمعتهاالتي المحتملة  واآلثارالمخاطر 
لتدقيق الداخلي وتقارير ، تقارير اأصحاب المصلحةاإلعالم، تقارير تحليل  وسائل قد يتم الحصول على هذه المعلومات من تقارير

 االلتزام وتقارير اإلدارة لالستثناءات أو مؤشرات اإلنذار المبكرة األخرى.
 

مخاطر محتملة للسمعة، يترتب عليها الدورية لألحداث الخارجية والداخلية التي قد  المراقبةبالنسبة لمخاطر السمعة، وبخالف 
لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا اتخاذ  اإلجراءات. تتيح هذه اؤثر على سمعتهالتي قد تلدى المجموعة إجراءات لمتابعة المخاطر 

 ي أحداث يتوقع أن تؤثر على السمعة.المبكرة أللمعالجة إلى ا إجراءات تصحيحية فورية تهدف
 

السمعة  مخاطرالمتعلقة ب حداثاألتحديد تتضمن وضع خطط عمل ل بتطبيق آلية المجموعة توبهدف إدارة مخاطر السمعة، قام
بشكل كامل، تتطلب يصعب أو تتطلب تكلفة عالية للقضاء عليها لمخاطر التي فيما يتعلق با لما تم انجازه.وتسهيل المتابعة الالحقة 

 .فورية خطط طارئة كإجراءات استجابة وضعاآللية 
 

 الموجودات والمطلوبات المالية 44
 

 إطار التقييم )أ(
 

الرقابة وحدة أقسام رقابية لدعم هذا اإلطار )مثل  عدة لقيم العادلة. كما يوجد لدى المجموعةقياس اللدى المجموعة إطار رقابة 
لتي تكون وا( ضمن قسم المالية ووحدة تحليالت مخاطر السوق ضمن قسم ادارة المخاطر على المنتجاتعلى التقييم والرقابة 

 ة على ما يلي:التنفيذية. وتشتمل الضوابط الرقابية المحدد اإلدارةمستقلة عن 
 

 ؛ماديةالتقييم عند مالحظة انحرافات على تعديالت إجراء التحقق المستقل من بيانات السوق المستخدمة في عملية التقييم و •

 ؛3المستوى  ضمن ألدواتلفي قياس القيمة العادلة  الهامةوالتغيرات غير الملحوظة  مراجعة المدخالت الهامة •

 (؛"سعر العرض)" اإلنهاءقياس تقييم  •

 التغييرات؛للنماذج الحالية أو عند إجراء  المنتظمةالنماذج الجديدة والمراجعة واعتماد التحقق من  •

 ؛الملحوظةمعامالت السوق  في ضوءللنماذج المقارنة الربع سنوية واالختبار الرجعي  •

القيمة العادلة  ستمدادالنموذج محدود من حيث اأو يكون  كبيربشكل  تكون المدخالت مبسطةتعديالت النموذج عندما  •
 للمركز؛

 حركات التقييم اليومية الهامة. منتحليل والتحقيق ال •
 

تقوم وحدة الرقابة على  أسعار الوسيط أو خدمات التسعير لقياس القيمة العادلة، مثلأطراف أخرى، عند استخدام معلومات 
االستنتاج بأن التقييمات تلبي متطلبات المعايير الدولية  لدعم األخرىوتوثيق األدلة التي تم الحصول عليها من األطراف  التقييم

 :ويتضمن ذلك ما يلي. إلعداد التقارير المالية
 

 لوسيط أو خدمة التسعير الستخدامها في تسعير نوع األداة المالية ذي الصلة؛لالمجموعة  اعتمادالتحقق من  •

في سوق نشط مدرج  السوق الفعلية وما إذا كانت تمثل سعر فهم كيفية الوصول إلى القيمة العادلة، ومدى تمثيلها لمعامالت •
 ؛طابقةألداة م

تعديل هذه األسعار لتعكس خصائص األداة الخاضعة  يةعند استخدام أسعار األدوات المماثلة لقياس القيمة العادلة، فهم كيف •
 للقياس؛ و

عروض األسعار تحديد القيمة العادلة باستخدام  ةيكيف فهمإذا تم الحصول على عدد من عروض األسعار لنفس األداة المالية،  •
 .تلك

 

 لمجموعة.تدقيق لدى الجان التقييم واليتم رفع تقارير بشأن قضايا التقييم الهامة إلى 
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 التقييم نماذج ()ب

 
القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة في  تقوم المجموعة بقياس

 تحديد القياسات. 
 

 ألداة مطابقة.  ةق نشطاسوأ: السعر السوقي المدرج )غير المعدل( في 1المستوى  •
 

لحوظة إما بصورة مباشرة )أي كاألسعار( التي تكون م 1: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى 2المستوى  •
أو بصورة غير مباشرة )أي مستمدة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق 

اطاً؛ المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تُعتبر أقل نش
 أو أساليب تقييم أخرى تكون فيها جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.

 

: المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها على 3المستوى  •
لمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على مدخالت ال ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون ل

األدوات التي يتم تقييمها بناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة غير 
 الملحوظة مطلوبة إلظهار االختالفات بين األدوات.

 
مة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم والمقارنة مع أدوات مماثلة توجد لها أسعار سوقية تتضمن أساليب التقييم صافي القي

. تشتمل ، نماذج التسعير الخاصة بـ بالك سكولز ونماذج كثيرة الحدود لتسعير الخيارات وغيرها من نماذج التقييمملحوظة
الفائدة المعيارية التي ال تنطوي على مخاطر وفروق االئتمان االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على أسعار 

وعوامل أخرى تُستخدم في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار ومؤشرات 
 أسعار األسهم والتقلبات المتوقعة في األسعار والربط بينها. 

 
ديد قياس القيمة العادلة الذي يوضح المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع األصل أو دفعه لتحويل إن الهدف من أساليب التقييم هو تح

 االلتزام بموجب معاملة نظامية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس.
 

عقود مثل  يطة،والبستستخدم المجموعة نماذج تقييم معترف بها على نطاق واسع لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية الشائعة 
القليل من قيام اإلدارة بوضع  وتتطلبالملحوظة  العمالت، التي تستخدم فقط بيانات السوق وعقود مقايضةالفائدة  ة أسعارضمقاي

وأسهم الملكية، متاحة في السوق للديون المدرجة  أو مدخالت النموذجالقابلة للمالحظة  عادةً ما تكون األسعار األحكام والتقديرات.
سعار الفائدة. إن توفر أسعار عقود مقابضة أ خارج البورصة مثلالمتاجرة شتقات المتداولة في البورصة والمشتقات البسيطة والم

وكذلك يقلل من عدم اليقين المرتبط قيام اإلدارة بوضع تقديرات وأحكام  النموذج يقلل من الحاجة إلى ومدخالتالملحوظة السوق 
كما أنه عرضة للتغييرات  واألسواق،المنتجات الملحوظة استناداً إلى توافر أسعار السوق والمدخالت بتحديد القيم العادلة. يختلف 

 بناًء على أحداث معينة وظروف عامة في األسواق المالية.
 

ال يمكن  قدبالنسبة لألدوات األكثر تعقيداً، تستخدم المجموعة أساليب تقييم يتم تطويرها عادة من نماذج التقييم المعترف بها. 
 يتم تقديرهاالسوق أو أو معدالت من أسعار تكون مشتقة في هذه النماذج في السوق، وقد  الهامة مالحظة بعض أو كل المدخالت

 المتاجرة بعض المشتقات المهيكلةغير قابلة للمالحظة بناًء على االفتراضات. تتضمن أمثلة األدوات التي تتضمن مدخالت كبيرة 
واألوراق المالية التي ال يوجد لها سوق نشط. تتطلب نماذج التقييم التي تستخدم مدخالت  ،القروض وبعض البورصة،خارج 

تحديد القيمة العادلة. عادة ما تكون  التقديرات واألحكام الموضوعة من قبل اإلدارة عنددرجة أعلى من غير قابلة للمالحظة  هامة
ج التقييم المناسب المطلوب استخدامه، وتحديد التدفقات النقدية المستقبلية الختيار نموذلتقديرات وأحكام اإلدارة  هناك حاجة

، أو أداء تسديد الدفعات بشكل مسبقعن السداد  تعثر الطرف المقابلوتحديد احتمال  ،األداة المالية التي يتم تقييمها منالمتوقعة 
 بة.الخصم المناسواختيار معدالت وتحديد التقلبات المتوقعة واالرتباطات 
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 )تابع( التقييم نماذج ()ب

 
 المشتقات الُمهيكلة المتاجرة خارج البورصة

 
الخيارات من وتتكون بشكل رئيسي  –مشتقات مهيكلة خارج البورصة عقود المجموعة  تبرم التجارية،كجزء من أنشطتها 

مع العمالء والبنوك األخرى. يتم  -فروق االئتمان وأسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة المرتبطة ب
متوقعة طويلة األجل  تقلباتهامة غير ملحوظة تتكون بشكل رئيسي من تقييم بعض هذه األدوات باستخدام نماذج ذات مدخالت 

 والربط بينهما.
 

 القياس على أساس صافي التعرضات للمخاطر )ج(

 
فإنها  السوق،المالية على أساس صافي التعرضات لمخاطر  والمطلوباتالمالية  الموجوداتمحافظ  بقياسالمجموعة في حال قيام 

من  مشتقةالت التعدي إن هذه. هوامش الشراء والبيعفي تحديد التعديالت المناسبة على مستوى المحفظة مثل تقوم بتطبيق األحكام 
 بقياس المجموعة قيامعندما  وبالمثل،الملحوظة ألدوات مماثلة وتعديلها حسب العوامل الخاصة بالمحفظة. هوامش الشراء والبيع 

فإنها تأخذ في االعتبار  ،ف مقابل محددلتعرض لمخاطر االئتمان لطرصافي امحافظ الموجودات والمطلوبات المالية على أساس 
 الرئيسية مع الطرف المقابل. المقاسة اتفاقياتعلى سبيل المثال  -من التعرض لمخاطر االئتمان  تحدة أي ترتيبات حالي

 

 الدينتعديالت تقييم تعديالت تقييم االئتمان و )د(

 
لعادلة لمخاطر األدوات المشتقة لبيان التأثير على القيمة اعمليات تقييم يتم إدراج تعديالت تقييم االئتمان وتعديالت تقييم الدين في 

 المضمونةالتعديالت لألدوات المشتقة غير  هذه. يتم احتساب للمجموعة على التوالي والجودة االئتمانيةللطرف المقابل االئتمان 
لمختلف فئات الموجودات. يتم احتساب تعديالت تقييم االئتمان وتعديالت تقييم الدين باستخدام تقديرات التعرض  المضمونةأو 

الطرف المقابل. تتضمن األطراف على مستوى احتمالية التعثر ومعدالت االسترداد السلبي المتوقع على التوالي، اإليجابي و
 والمؤسسات متعددة الجنسيات والهيئات السيادية والصناديق المالية والشركات المقابلة )على سبيل المثال ال الحصر( المؤسسات

 أساليب محاكاة مونت كارلو.من خالل المحاكاة لعوامل المخاطر ذات الصلة من خالل  تقدير التعرض المتوقع. يتم عادة السيادية
 

. في العجز االئتمانييتم بصورة عامة الحصول على المعلومات المتعلقة باحتمالية التعثر ومعدل االسترداد من أسواق مقايضة 
اتباع منهجيات بديلة استناداً إلى التصنيفات الداخلية حالة عدم توفر هذه المعلومات، أو كانت معلومات غير موثوق بها، يتم 

مليون  136ل معدعند  ثابتصافي تعديل تقييم االئتمان وتعديل تقييم الدين  المنطقة وقطاع العمل. ظل لألطراف المقابلة بناء على
 خالل السنة. مليون درهم( 68 .8: 2019) درهم

 
 التعديالت المتعلقة بالنماذج 

 
د يتحدلأو أن يكون للنموذج قيود بشكل كبير تعديالت ذات الصلة بالنماذج عندما تكون مدخالت النموذج مبسطة تطبيق ال يتم

العيوب التي تم إبرازها خالل مراجعة  أو ما. يلزم إجراء هذه التعديالت لتصحيح أوجه القصور الحالية لمركزالقيمة العادلة 
 النموذج. 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية (هـ)
 

 :2020ديسمبر  31يبين الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفترية كما في 
 

 

 

مصنفة بالقيمة 
 العادلة من خالل

 الخسائر األرباح أو

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

 الخسائر

بالقيمة العادلة من 
خالل اإليرادات الشاملة 

مع إعادة  –األخرى 
األرباح أو تحويلها إلى 

 الخسائر

بالقيمة العادلة من 
خالل اإليرادات الشاملة 

دون إعادة  –األخرى 
األرباح أو تحويلها إلى 

 الدفترية القيمة التكلفة المطفأة الخسائر

 
 
 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       الموجودات المالية

 227.872.592 227.872.592 - - - - لدى البنوك المركزية أرصدةنقد و
 66.24321.2 - - - 21.266.243 - األرباح أو الخسائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 27.357.639 27.357.639 - - - - مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
 44.069.241 44.069.241 - - - - اتفاقيات إعادة شراء عكسي

 32.558.881 - - - 29.814.440 2.744.441 أدوات مالية مشتقة
 386.643.996 386.643.996 - - - - ُسلفقروض و

 555.519.131 3.352.977 557.508 .070127.609 - - اجرةاستثمارات لغير أغراض المت
 15.763.630 15.763.630 - - - - موجودات أخرى

 ------------------------- ---------------------------- ---------------------------- --------------------- ------------------------------ ------------------------------ 
 2.744.441 51.080.683 070127.609. 557.508 705.060.075 777.1887.05 
 ========== ============ ============ ========= ============= ============= 

       المطلوبات المالية
 57.632.476 57.632.476 - - - - مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية

 56.005.314 56.005.314 - - - - ة الشراءاتفاقيات إعاد
 31.174.128 31.174.128 - - - - أوراق تجارية

 38.832.004 - - - 29.718.724 9.113.280 أدوات مالية مشتقة
 540.882.472 540.882.472 - - - - حسابات العمالء وودائع أخرى

 62.437.103 61.970.222 - - - 466.881 قروض ألجل
 .849.96620 20.630.429 - - 336.420 - 1أخرىمطلوبات 

 470.805 470.805 - - - - سندات ثانوية
 -------------------------- ------------------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ ------------------------------- 
 9.580.161 30.055.144 - - 768.765.846 808.401.151 
 ========== ============= =========== =========== ============= ============= 

 

 يتم تصنف المطلوبات األخرى المحتفظ بها لغرض المتاجرة ضمن المستوى األول من النظام المتدرج للقيمة العادلة. 1
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 )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية (هـ)
 

 :2019ديسمبر  31يبين الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفترية كما في 
 

 

مصنفة بالقيمة 
 ة من خاللالعادل

 األرباح أو الخسائر

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

 الخسائر

بالقيمة العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة 

مع إعادة  –األخرى 
األرباح أو تحويلها إلى 

 الخسائر

بالقيمة العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة 

دون إعادة  –األخرى 
األرباح أو تحويلها إلى 

 القيمة الدفترية تكلفة المطفأةال الخسائر

 
 
 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       الموجودات المالية

 169.702.008 169.702.008 - - - - لدى البنوك المركزية أرصدةنقد و
 20.099.181 - - - 20.099.181 - األرباح أو الخسائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 17.026.502 17.026.502 - - - - مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
 24.678.375 24.678.375 - - - - اتفاقيات إعادة شراء عكسي

 15.917.321 - - - 15.064.074 853.247 أدوات مالية مشتقة
 407.903.028 407.903.028 - - - - ُسلفقروض و

 114.581.023 5.387.087 596.086 108.597.850 - - ات لغير أغراض المتاجرةاستثمار
 19.693.488 19.693.488 - - - - موجودات أخرى

 ------------------------- ---------------------------- ---------------------------- --------------------- ------------------------------ ------------------------------ 
 853.247 35.163.255 108.597.850 596.086 644.390.488 789.600.926 
 ========== ============ ============ ========= ============= ============= 

       المطلوبات المالية
 536.007.87 36.007.875 - - - - مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية

 38.821.848 38.821.848 - - - - اتفاقيات إعادة الشراء
 21.236.955 21.236.955 - - - - أوراق تجارية

 19.228.541 - - - 15.588.200 3.640.341 أدوات مالية مشتقة
 519.161.857 519.161.857 - - - - حسابات العمالء وودائع أخرى

 51.81955.7 .794.35255 - - - 025.993 قروض ألجل
 22.013.114  .48021.687 - - .634325 - 1مطلوبات أخرى

 381.305 381.305 - - - - سندات ثانوية
 -------------------------- ---------------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ ------------------------------- 
 366.039.4 83415.913. - - 114.650.269 712.603.314 
 ========== =========== =========== =========== ============= ============= 
 

يتم تصنف المطلوبات األخرى المحتفظ بها لغرض المتاجرة ضمن المستوى األول من النظام المتدرج للقيمة العادلة. 1



 

138 

 

 )تابع(يضاحات حول البيانات المالية الموحدة إ
 

 )تابع( الموجودات والمطلوبات المالية 44
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 النظام المتدرج للقيمة العادلة  –األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  

 

المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة ، حسب مة العادلة بنهاية فترة التقريريبين الجدول أدناه تحليل األدوات المالية المقاسة بالقي
 الذي يتم في إطاره تصنيف قياسات القيمة العادلة:

 
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     2020ديسمبر  31كما في 
 21.266.243 6.052.558 5.292.365 9.921.320 ن خالل األرباح أو الخسائر استثمار بالقيمة العادلة م

 القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
 127.609.415 3.143.446 12.709.056 111.756.913 األرباح أو الخسائر إعادة تحويلها إلى  مع –األخرى    

   –ى القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخر
 557.508 22.662 - 534.846 األرباح أو الخسائر  دون إعادة تحويلها إلى    

 32.558.881 - 32.511.261 47.620 أدوات مالية مشتقة )موجودات(

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

 22.260.6991 50.512.682 9.218.666 181.992.047 

 ============ ============= =========== ============ 
 466.881 - 466.881 - قروض ألجل

 38.832.004 3.045 38.720.806 108.153 أدوات مالية مشتقة )مطلوبات(

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

 108.153 39.187.687 3.045 39.298.885 

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

     2019ديسمبر  31كما في 

 9.18120.09 1.651.658 3.561.090 14.886.433 استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
 108.598.870 821.033 9.335.801 98.442.036 األرباح أو الخسائر إعادة تحويلها إلى  مع –األخرى    

   –القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
 086.965 8522.4 - 573.601 األرباح أو الخسائر  دون إعادة تحويلها إلى    

 15.917.321 11.667 15.900.261 5.393 أدوات مالية مشتقة )موجودات(

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

 113.907.463 28.797.152 2.506.843 145.211.458 

 =========== =========== =========== ============ 
 399.025 - 399.025 - قروض ألجل

 19.228.541 792 19.162.637 65.112 أدوات مالية مشتقة )مطلوبات(

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

 65.112 19.561.662 792 .56619.627 

 =========== =========== =========== ============ 
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 )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية (هـ)

 

 درج للقيمة العادلة:النظام المت ما بين مستوياتفي التحويالتيبين الجدول أدناه 
 
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     2020ديسمبر  31كما في 
     استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 152.045 - 152.045 - 2إلى المستوى  1 ىمن المستواالنتقال 

 282.570 282.570 - - 3إلى المستوى  1 ىستواالنتقال من الم

 12.074 12.074 -    - 2إلى المستوى  2 ىاالنتقال من المستو

     

     االستثمارات لغير أغراض المتاجرة

 5.161.377 -    5.161.377 - 2إلى المستوى  1 ىاالنتقال من المستو

 3.538.569 - - 3.538.569 1إلى المستوى  2 ىاالنتقال من المستو

 113.088 113.088 - - 3إلى المستوى  2 ىمن المستواالنتقال 

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

 3.538.569 5.313.422 407.732 9.259.723 

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

 
     2019ديسمبر  31كما في 

     استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 68.438 - -    68.438 1إلى المستوى  2 ىمن المستواالنتقال 

     

     االستثمارات لغير أغراض المتاجرة

 34.851 -   34.851 -   2إلى المستوى  1 ىمن المستواالنتقال 

 13.912 -     -    13.912 1إلى المستوى  2 ىمن المستو االنتقال

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

 82.350 34.851   - 117.201 

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

 

 :3لألدوات المقاسة بالقيمة العادلة والمصنفة ضمن المستوى  تسويةيوضح الجدول التالي 
 
 
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 1.845.932 2.506.843 يناير 1الرصيد كما في 
 1.103.733 6.922.464  تحويالت /إضافات

 (442.822) (210.641) تسويات وتعديالت أخرى
 ----------------------- ----------------------- 

 2.506.843 9.218.666 ديسمبر 31الرصيد كما في 
 ========== ========= 

 
صافي  أخر تقرير تستند تقييماتهم على، والخاصة صناديق الملكية في استثمارات 3المستوى  ضمناألدوات المالية  تتضمن

لصندوق. يتم تغطية أثرالتغيرات في تقييمها كجزء من مخاطر أسعار األسهم المدرجة تم نشره من قبل مدير ا موجودات الصندوق
متاحة السعار األتتضمن األدوات المالية المتبقية بشكل أساسي أدوات الدين التي يتم تسعيرها باستخدام أحدث  .)ج(43في إيضاح 
 في السوق.
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 ام المقارنةأرق 45
 

في هذه البيانات  ةالعرض المتبعطريقة ضت الضرورة لتتوافق مع تقاأرقام المقارنة حيثما تمت إعادة تصنيف بعض 
 المالية الموحدة.

 
بإجراء تعديالت على أرباحها المحتجزة. تتعلق هذه التعديالت بإعادة تقييم الممتلكات في  السنةقامت المجموعة خالل 

تابعة لها بوضع اللمسات األخيرة على الحسابات المستقلة للشركة التابعة، والتي حدثت فقط في الربع إحدى الشركات ال
ً للتقرير المستقل للشركة، .19بسبب حالة كوفيد  2020من سنة  الثاني هذه التعديالت على التقديرات تم اعتبار  وفقا

لم تكن هذه التعديالت  أنالمجموعة  ترىية العام. ومع ذلك، تم تعديل األرقام المسجلة في نها وبالتالي األولية جوهرية،
 الحالية. السنةعنها كتسوية في  اإلفصاحوبالتالي تم  جوهرية

 
 حدث الحق 46

 
من أسهم بنك عودة  %100)بنك عوده( لشراء  ش.م.لبنك عودة  عنهائية م اتفاقيةوقع البنك  2021يناير 20في 

من المتوقع أن يتم االنتهاء من هذه المعاملة خالل األشهر القليلة  نك عودة في مصر.هو بمثابة شركة تابعة لبو)مصر(، 
 عقب استيفاء الشروط المعمول بها بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية من اإلمارات ومصر. المقبلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




