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 )غير مدقق( الموجزالمرحلي الموحد  اإليراداتبيان 

 2022 يونيو 30المنتهية في أشهر  ستةاللفترة 

 

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو   30الثالثة أشهر المنتهية في     

 إيضاحات  

2022   2021   2022   2021 

 ألف درهم    درهم ألف   ألف درهم    درهم ألف
         

 4.606.303  5.175.357  2.337.976  2.947.268 21 إيرادات الفوائد

 ( 1.004.594)  ( 1.399.933)  ( 459.605)  ( 857.807) 22 مصاريف الفوائد

 3.601.709  3.775.424  1.878.371  2.089.461  صافي إيرادات الفوائد 

         
إيرادات من التمويل اإلسالمي والمنتجات الستثمارية 

 955.268  1.094.805  499.145  572.165  اإلسالمية 

توزيعات على الودائع اإلسالمية واألرباح المدفوعة لحاملي  

 ( 122.748)  ( 152.631)  ( 62.601)  (90.434)  الصكوك

صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي والمنتجات 

 832.520  942.174  436.544  481.731  االستثمارية اإلسالمية 

         
الفوائد واإليرادات من التمويل  إيرادات إجمالي صافي

 4.434.229  4.717.598  2.314.915  2.571.192   والمنتجات االستثمارية اإلسالمية   اإلسالمي

 943.927  991.815  500.730  504.772 23 صافي إيرادات الرسوم والعمولت 

 328.314  375.652  174.097  258.958 24 صافي إيرادات المتاجرة

 370.276  345.834  165.205  160.301 25 إيرادات تشغيلية أخرى 

 3.495.223   إيرادات تشغيلية 
 

3.154.947 
 

6.430.899 
 

6.076.746 

 ( 1.226.967) 26 مصاريف تشغيلية
 

(1.055.156 ) 
 

(2.344.503 ) 
 

(2.115.765 ) 

 2.268.256   أرباح تشغيلية قبل رسوم االنخفاض في القيمة 
 

2.099.791 
 

4.086.396 
 

3.960.981 

 ( 655.423) 27 رسوم النخفاض في القيمة 
 

(677.563 ) 
 

(949.701 ) 
 

(1.381.517 ) 

 1.612.833   أرباح بعد رسوم االنخفاض في القيمة 
 

1.422.228 
 

3.136.695 
 

2.579.464 

 شركات زميلة  الحصة في )خسائر(/ أرباح
 

(4.745) 
 

3.466 
 

(2.716) 
 

5.590 

 1.608.088   األرباح قبل الضريبة 
 

1.425.694 
 

3.133.979 
 

2.585.054 

 رسوم ضريبة الدخل الخارجية
 

(35.489) 
 

(19.178 ) 
 

(64.227) 
 

(46.699 ) 

 1.572.599   األرباح للفترة من العمليات المستمرة
 

1.406.516 
 

3.069.752 
 

2.538.355 

 المستمرة األرباح/ )الخسائر( من العمليات غير 
 

2.548 
 

(4.174 ) 
 

(11.123) 
 

(14.608 ) 

 1.575.147   األرباح للفترة
 

1.402.342 
 

3.058.629 
 

2.523.747 

  
 

   
 

  

 العائد إلى: 
 

 
   

 
  

 حاملي أسهم البنك
 

1.575.217 
 

1.402.139 
 

3.058.720 
 

2.523.116 

 الحصص غير المسيطرة 
 

(70) 
 

203 
 

(91) 
 

631 

 1.575.147   للفترةاألرباح 
 

1.402.342 
 

3.058.629 
 

2.523.747 

         

 0.35  0.43  0.20  0.23 28 ربحية السهم األساسية والمخفّضة )درهم(

 

  جزءاً ل يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة. 34إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق( الموجزالمرحلي الموحد  ةالشامل اإليراداتبيان 

 2022 يونيو 30المنتهية في أشهر  ستةاللفترة 

 

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في    يونيو   30أشهر المنتهية في  الثالثة    

    2022   2021   2022   2021 

 ألف درهم    درهم ألف  ألف درهم    درهم ألف    
         

  1.575.147 للفترة األرباح

        

1.402.342  3.058.629  

             

2.523.747 

  
   

 
  

        البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل المرحلي الموحد الموجز

        

 ( 394)  ( 130.199)  3.188  (9.003) ( 19صافي الحركة في احتياطي صرف العمليات األجنبية )إيضاح 

 ( 141.530)  441.389  ( 114.050)  378.853 ( 19صافي الحركة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية )إيضاح 

صافي الحركة في احتياطي إعادة تقييم أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من  

 ( 34.797)  ( 2.188.702)  93.210  ( 1.396.267) (19إيضاح األخرى )خالل اإليرادات الشاملة  

 (1.026.417 )  (17.652 )  (1.877.512 )  (176.721 ) 

إلى   الحقاً  تصنيفها  إعادة  يتم  ال  قد  التي  الموحد البنود  المرحلي  الدخل  بيان 

 الموجز 

       

        

صافي الحركة في احتياطي إعادة تقييم أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة  

 12.503  (30.802)  ( 1.439)  (40.723) ( 19من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )إيضاح   العادلة

        

 ( 164.218)  ( 1.908.314)  ( 19.091)  ( 1.067.140) الخسائر الشاملة األخرى للفترة

        

 2.359.529  1.150.315  1.383.251  508.007 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

        

        العائد إلى: 

 2.358.955  1.150.694  1.383.061  508.157 حاملي أسهم البنك

 574  (379)  190  (150) الحصص غير المسيطرة 

 2.359.529  1.150.315  1.383.251  508.007 للفترة الشاملة إجمالي اإليرادات

  

  جزءاً ل يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة. 34إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق( الموجزبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد 

 2022 يونيو 30المنتهية في أشهر  ستةاللفترة 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 أرباح محتجزة  احتياطيات أخرى عالوة إصدار  رأس المال  
سندات رأس  

 المال 

حقوق الملكية  
حاملي  العائدة إلى  

 البنك أسهم 
الحصص غير  

 المسيطرة 
إجمالي حقوق  

 الملكية 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

         
 59.370.026 10.226 59.359.800 6.000.000 19.240.158 9.283.381 17.878.882 6.957.379 2022يناير  1كما في 
 3.058.629 ( 91) 3.058.720 - 3.058.720 - - - للفترة  )الخسائر( /األرباح

 ( 1.908.314) ( 288) ( 1.908.026) - - ( 1.908.026) - - (19الخسائر الشاملة األخرى للفترة )إيضاح 
 7.872 - 7.872 - 9.994 ( 2.122) - - تحركات أخرى 

الملكية عند استبعاد استثمارات في أدوات  مبالغ محولة ضمن حقوق 
حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

 ( 3.556) - ( 3.556) - ( 3.556) - - - (19األخرى )إيضاح 
 - ( 273) 273 - 173 100 - - تعديل نتيجة التغيرات في الحصص غير المسيطرة  

 ( 2.574.230) - ( 2.574.230) - ( 2.574.230) - - - لحاملي أسهم البنك توزيعات أرباح مدفوعة 
بشركة  غير مسيطرين  إلى حاملي أسهم  توزيعات أرباح مدفوعة

 ( 39) ( 39) - - - - - -   تابعة 
 ( 83.969) - ( 83.969) - ( 83.969) - - - (28قسائم مدفوعة على سندات رأس المال )إيضاح 

 57.866.419  9.535 57.856.884 6.000.000 19.647.290 7.373.333 17.878.882 6.957.379 2022يونيو  30كما في 

         
 56.601.388 4.019 56.597.369 6.000.000 15.895.692 9.865.416 17.878.882 6.957.379 2021يناير  1كما في 

 2.523.747 631 2.523.116 - 2.523.116 - - - األرباح للفترة  
 ( 164.218) ( 57) ( 164.161) - - ( 164.161) - - (19الخسائر الشاملة األخرى للفترة )إيضاح 

 116.928 - 116.928 - 113.496 3.432 - - تحركات أخرى  
الملكية عند استبعاد استثمارات في أدوات  مبالغ محولة ضمن حقوق 

صنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  مُ  حقوق ملكية
 ( 45) - ( 45) - ( 45) - - - (19األخرى )إيضاح 

 ( 1.878.492) - ( 1.878.492) - ( 1.878.492) - - - توزيعات أرباح مدفوعة لحاملي أسهم البنك 
 ( 90.635) - ( 90.635) - ( 90.635) - - - (28رأس المال )إيضاح قسائم مدفوعة على سندات 

 57.108.673 4.593 57.104.080 6.000.000 16.563.132 9.704.687 17.878.882 6.957.379  2021يونيو  30كما في 
 

من رأس المال المدفوع    %37درهم للسهم الواحد والتي تمثل    0.  37، بواقع  2021ألف درهم لسنة    2.574.230، وافق المساهمون على توزيعات أرباح نقدية مقترحة بقيمة  2022  مارس  14بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ  
 من رأس المال المدفوع(.  %27درهم للسهم الواحد والتي تمثل  0. 27ألف درهم، بواقع  1.878.492توزيعات أرباح نقدية بقيمة  – 2020)لسنة 

 
  جزءاً ل يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة. 34إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 

 



 شركة مساهمة عامة  -بنك أبوظبي التجاري 

 
9 

 

 )غير مدقق(  الموجزبيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد 
 

 2022 يونيو 30المنتهية في أشهر  ستةاللفترة 
 

  يونيو 30المنتهية في أشهر  ستةال 

 2022 2021 

 ألف درهم  ألف درهم 
   األنشطة التشغيلية 

 2.570.446 3.122.856 المستمرة األرباح قبل الضريبة بما في ذلك الخسائر من العمليات غير 
   تعديالت لـ: 

 199.626 204.648 ( 26استهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 
 47.845 47.456 ( 26إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح 

 585 (4.996) الخسائر من الستثمارات العقارية  )األرباح(/ صافي 
 1.568.513 1.213.415 رسوم النخفاض في القيمة 

 ( 5.590) 2.716 شركات زميلة  (أرباحخسائر/ )الحصة من 
 ( 182.857) ( 195.196) عكس خصومات 

 ( 159.560) 31.532 ( 25من استبعاد استثمارات في أوراق مالية )إيضاح  (األرباحالخسائر/ )صافي 
 ( 1.030.704) ( 1.198.457) إيرادات فوائد على استثمارات في أوراق مالية

 ( 14.310) (12.025) ( 25توزيعات األرباح )إيضاح إيرادات 
 - (6.424) األرباح من بيع ممتلكات ومعدات 

 443.170 595.094 مصاريف فوائد على القروض واألوراق التجارية باليورو 
 ( 8.651) 15.727 (24)إيضاح موجودات ومطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )األرباح( من الخسائر/ صافي 

 13.106 8.641 ( 7خسائر )إيضاح  –الجزء غير الفعّال من التحوطات 
 2.848 12.882 (19مصاريف خطة حوافز الموظفين )إيضاح 

 3.444.467 3.837.869 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل 
 ( 6.911.030) ( 6.520.616) صافي الحركة في المبالغ المستحقة من البنوك

 ( 328.019) 147.714 صافي الحركة في األدوات المالية المشتقة 
 ( 1.595.704) ( 2.241.970) الخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو صافي مشتريات 

 ( 405.633) ( 368.031) صافي الحركة في القروض والسلفيات للعمالء
 273.305 ( 478.043) صافي الحركة في الموجودات األخرى 

 ( 964.467) 2.732.401 صافي الحركة في المبالغ المستحقة إلى البنوك
 94.865 - المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر صافي الحركة في المطلوبات  

 ( 831.027) 28.828.462 صافي الحركة في ودائع من العمالء 
 484.440   1.282.078 صافي الحركة في المطلوبات األخرى 

 ( 6.738.803)   27.219.864 )المستخدم في( العمليات  /منصافي النقد 
 ( 23.745) (40.146) ضرائب دخل خارجية مدفوعة 

 ( 6.762.548) 27.179.718 )المستخدم في( األنشطة التشغيلية /منصافي النقد 
   األنشطة االستثمارية 

 15.074.297 23.887.008 صافي متحصالت من استرداد / استبعاد استثمار في أوراق مالية 
 ( 21.259.982) ( 42.592.826) أوراق ماليةصافي مشتريات استثمار في 

 989.917 1.153.015 فوائد مستلمة من استثمار في أوراق مالية
 14.310 12.025 ( 25توزيعات أرباح مستلمة من استثمار في أوراق مالية )إيضاح 

 922 1.620 توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة 
 77.000     - إجمالي المتحصالت من استبعاد موجودات محتفظ بها للبيع  

 12.831     - استبعاد استثمارات عقارية  
 ( 114.559) ( 190.988) صافي مشتريات ممتلكات ومعدات 

 ( 5.205.264) ( 17.730.146) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
   األنشطة التمويلية 

 319.262 ( 586.251) الحركة في األوراق التجارية باليوروصافي 
 9.709.301   31.418.357 صافي المتحصالت من القروض 

 ( 5.024.306) (  25.043.643) تسديد قروض 
 82.693 23.051 القروض واألوراق التجارية باليورو منالفوائد المستلمة  صافي 

 ( 46.564) (43.926) دفعات التزامات عقود اإليجار 
 ( 1.878.492) ( 2.574.230) توزيعات أرباح مدفوعة إلى حاملي أسهم البنك

     - (39) توزيعات أرباح مدفوعة إلى حاملي أسهم غير مسيطرين بشركة تابعة  
 ( 90.635) (83.969) ( 28قسائم مدفوعة على سندات رأس المال )إيضاح 

 3.071.259 3.109.350 صافي النقد من األنشطة التمويلية 

   
 2.184 ( 379.700) تأثير التغيرات في معدالت الصرف على النقد وما يعادله 

   
 ( 8.894.369) 12.179.222 صافي الزيادة/ )النقص( في النقد وما يعادله

   
 32.671.851 32.435.700 النقد وما يعادله في بداية الفترة 

   
 23.777.482 44.614.922 النقد وما يعادله في نهاية الفترة

 
  جزءاً ل يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة. 34إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 (تابع )غير مدقق( ) الموجزبيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد 

 2022 يونيو 30المنتهية في أشهر  ستةاللفترة 

 
 النقد وما يعادله 

 
 من المبالغ التالية:  الموجزالمرحلي الموحد المدرج في بيان التدفقات النقدية النقد وما يعادله  يتألف
 

 
 كما في 

 2022 يونيو 30
 كما في  

 2021ديسمبر  31
 مدققة غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 33.746.694 39.031.180 (4نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية )إيضاح 
 5.762.921 15.730.872 (5ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك )باستثناء قروض وسلفيات للبنوك( )إيضاح 

 ( 7.205.333) ( 10.170.645) ( 13مبالغ مستحقة للبنوك )إيضاح 
 44.591.407 32.304.282 

 وأرصدة لدى البنوك المركزية وودائع وأرصدة مستحقة من البنوك،ناقصاً: نقد  
 ( 4.791.660) ( 7.619.281) أشهر  3ذات فترات استحقاق أصلية تتجاوز  –  

 4.784.697 7.517.098 أشهر  3ذات فترات استحقاق أصلية تتجاوز  –زائداً: مبالغ مستحقة للبنوك 
 138.381 125.698 الموجودات المحتفظ بها للبيعزائداً: النقد وما يعادله المدرج في  

 32.435.700 44.614.922 إجمالي النقد وما يعادله 

 
 جزءاً ل يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة.  34إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 معلومات عامة  .1

 

إمارة إن بنك   المسؤولية مسجلة في  "البنك"( هو شركة مساهمة عامة محدودة  أو  التجاري"  أبوظبي  التجاري ش.م.ع. )"بنك  أبوظبي 

لخدمات أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة. يتمثل النشاط الرئيسي للبنك وشركاته التابعة )يُشار إليها معاً بـ "المجموعة"( في تقديم ا

 والشركات والخدمات المصرفية اإلسالمية والخدمات المالية األخرى.   المصرفية لألفراد 

 

لجنة الرقابة الشرعية الداخلية باإلضافة  من قبل رها  يتفسوفقاً لتتم األنشطة المصرفية اإلسالمية للمجموعة وفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية 

 المركزي.اإلمارات العربية المتحدة إلى المعايير والقرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية العليا لمصرف 

 

 (.ADCB: مؤشر أسهممدرج في سوق أبوظبي لألوراق المالية ) البنكإن 

 

-، شارع الشيخ زايد بن سلطان، قطعة جش.م.ع  ي لبنك أبوظبي التجاريإن عنوان المقر الرئيسي المسجل للبنك هو مبنى الفرع الرئيس

 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. 939، ص.ب 11- ، قطاع هـ 33

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .2

 

 أساس اإلعداد  2-1

 

ً الموجزة  لقد تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة   التقارير المالية    -  34لمبدأ الستمرارية ووفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم   وفقا

  للمجموعة دة  المرحلية، ول تشمل كافة المعلومات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الشاملة ويجب قراءتها إلى جانب البيانات المالية الموح

، والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

 والمتطلبات ذات الصلة بالقوانين.  التقارير المالية الدولية

 

تم تطبيقها في   كماالموجزة  تم اتباع نفس السياسات المحاسبية وطرق العرض والحتساب في هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة  

 . 2021ديسمبر  31إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

للفترة السابقة   للمجموعة الموجزة  ت المعلومات المالية المرحلية الموحدة  إفصاحا   / أرقام  تصنيف وإعادة ترتيب بعض إيضاحاتإعادة  تمت  

 لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. 

 

ل تعتبر بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية التي سوف تنتهي  ،  2022  يونيو  30المنتهية في  أشهر    ستة الإن النتائج لفترة  

 . 2022 ديسمبر 31في 

 

 التشغيليةدرهم(، وهو العملة  البدرهم اإلمارات العربية المتحدة )  وعرضهاالموجزة  لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة  

 وعملة العرض للمجموعة، كما تم تقريبها إلى أقرب ألف درهم ما لم يُشار إلى خالف ذلك. 

 

ً الموجزة  يتطلب إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة   للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات   وفقا

وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. قد تختلف النتائج  

 الفعلية عن هذه التقديرات. 

 

الرئيسية لألحكام والتقد الجوانب  الموحدة  كانت  المرحلية  المالية  المعلومات  المطبقة في هذه  ذلك    الموجزة،يرات والفتراضات  بما في 

 . 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في    للمجموعةالمطبقة في البيانات المالية الموحدة  هي نفسها  المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  

 

  



 شركة مساهمة عامة  -بنك أبوظبي التجاري 
  المرحلية الموحدة الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 

   2022يونيو  30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

12 

 

 ( تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .2

 

 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة  2-2

 

 2022يناير  1المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الفعّالة للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد    2-2-1

 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومعيار المحاسبة   3المعيار رقم  التعديالت على  ت المجموعة بتطبيق  قامفي الفترة الحالية،  

رقم    16الدولي رقم   الدولي  المحاسبي  السنوية على    37ومعيار  المالية  والتحسينات  التقارير  الدولية إلعداد    2020  -  2018المعايير 
لم يكن .  2022يناير    1والتي تصبح فعّالة بشكل إلزامي للفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  مجلس معايير المحاسبة الدولية  الصادرة عن  

الحالية والفترات السابقة ولكن   للفترة  الُمعلنةلتقارير المالية أي تأثير مادي على المبالغ  عداد اتطبيق هذه التعديالت على المعايير الدولية إلل
 أو الترتيبات المستقبلية للمجموعة.   المعامالت محاسبةد تؤثر على ق
 

للمرة األولى   فعالةأخرى  أو تفسيرات جوهرية  بخالف ما ذُكر أعاله، لم تكن هناك أية معايير دولية إلعداد التقارير المالية أو تعديالت  
 . 2022يناير  1للسنة المالية التي تبدأ في أو بعد  

 
 المعايير والتفسيرات الصادرة ولكنها غير فعّالة بعد  2-2-2
 

  صادرة ولكنها غير فعّالة بعد.تقارير مالية جديدة ومعدلة عداد معايير دولية إلأية لم تقم المجموعة بشكل مبكر بتطبيق 
 

 
 :المجموعةعلى  القابلة للتطبيق المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير 

 السنوية  فعّالة للفترات
 التي تبدأ في أو بعد

  
"عرض البيانات المالية" والذي يتناول تصنيف المطلوبات كمتداولة   1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  

 منهج أكثر عمومية بناًء على الترتيبات التعاقدية السارية في تاريخ التقارير المالية. أو غير متداولة مما يوفر 
 2023يناير  1

  

رقم   المعيار  المالية    17يتطلب  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  التأمين" من  التأمين   " عقود  قياس مطلوبات 
 أكثر توحيداً لقياس وعرض كافة عقود التأمين.  منهجبالقيمة الحالية لستيفاء اللتزامات، ويوفر 

 2023يناير  1

  
المعيار رقم   المخاوف    17تعديالت على  تتناول  التأمين"  المالية "عقود  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  من 

 . 2017من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في    17تحديدها بعد نشر المعيار رقم  وتحديات التنفيذ التي تم  
 2023يناير  1

المعيار رقم     المؤقت من تطبيق  المالية )تعديالت على   9تمديد اإلعفاء  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  من 
تاريخ انتهاء الصالحية    تغيير فيالتعديل  يترتب على  .  (إلعداد التقارير الماليةمن المعايير الدولية    4رقم    المعيار

 منإلعداد التقارير المالية "عقود التأمين"  من المعايير الدولية    4رقم  الثابت لإلعفاء المؤقت الوارد في المعيار  
المالية    9المعيار رقم  تطبيق   التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  الشركات  من  تكون  المالية"، بحيث  "األدوات 

للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    9المعيار رقم  مطالبة بتطبيق  
 . 2023يناير  1

 2023يناير  1

المعايير من    2ممارسة  الوبيان    1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  )محاسبية  اإلفصاح عن السياسات ال  
سياساتها المحاسبية الجوهرية، بدلً من  قيام المنشأة باإلفصاح عن  التي تتطلب  ( الدولية إلعداد التقارير المالية
 .  سياساتها المحاسبية الهامة

 2023يناير  1

الناشئة عن معاملة  بالموجودات والمطلوبات  الضريبة المؤجلة المتعلقة  المحاسبة الدولية " مجلس معايير  أصدر    
الشركات للضريبة المؤجلة    احتسابوضح كيفية  والذي ي("  12  رقم   الدولية  تعديالت على معيار المحاسب)واحدة  

 .التشغيل إيقافعلى معامالت مثل عقود اإليجار والتزامات 

 2023يناير  1

المحاسبية     التقديرات  التعديالت محل تعريف  الدولي رقم  )تحل  المحاسبة  تستبدل   -(  8تعديالت على معيار 
بموجب التعريف الجديد، فإن  . لمحاسبيةالتعديالت تعريف التغيير في التقديرات المحاسبية بتعريف التقديرات ا

 ".المبالغ النقدية في البيانات المالية التي تخضع لعدم اليقين بشأن القياس" التقديرات المحاسبية هي 

 2023يناير  1

 

ييم تأثير هذه تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه التعديالت في المعلومات المالية في أول فترة يصبح فيها تطبيقها إلزامياً. تقوم اإلدارة حالياً بتق
 المعايير والتعديالت. 
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 أساس التوحيد  2-3

 

ً المالية للبنك وشركاته التابعة )يُشار إليها  البياناتالموجزة تتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة   بـ "المجموعة"(. معا

 

 الشركات التابعة 

 

لمتغيرة  للعوائد ا  تكون معرضةً على منشأة ما عندما    تسيطر المجموعة.  المجموعة إن الشركات التابعة هي المنشآت التي تخضع لسيطرة  

على المنشأة. يتم إدراج    اعلى التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته  االمنشأة إضافة إلى قدرتهارتباطها بحقوق فيها نتيجة    اأو لديه

من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ انتهاء هذه  اعتباراً الموجزة البيانات المالية للشركات التابعة ضمن المعلومات المالية المرحلية الموحدة 

 السيطرة. 

 

 : 2022 يونيو 30كما في فيما يلي قائمة الشركات التابعة 
  التأسيس   

 األنشطة الرئيسية  البلد  السنة نسبة الملكية التابعةاسم الشركة 

 . الوساطة في تجارة األدوات المالية واألسهم اإلمارات العربية المتحدة 2005 % 100 أبوظبي التجاري لألوراق المالية ذ.م.م

    .العقارات والخدمات الستشاريةإدارة  اإلمارات العربية المتحدة 2005 % 100 شركة أبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م

 .الستثمارات المالية اإلمارات العربية المتحدة 2006 % 100 كينتك لتطوير البنية التحتية ذ.م.م 

 . تطوير العقارات اإلمارات العربية المتحدة 2006 % 100 (1)شركة أبوظبي التجاري لتطوير للعقارات ذ.م.م 

 .الخدمات الهندسية اإلمارات العربية المتحدة 2007 % 100 التجاري للخدمات الهندسية ذ.م.م  شركة أبوظبي

 .أنشطة تمويل الخزينة جزر الكايمان  2008 % 100 بنك أبوظبي التجاري فايننس )كايمان( المحدودة 

 .األنشطة المرتبطة بالخزينة جزر الكايمان  2008 % 100 أسواق بنك أبوظبي التجاري )كايمان( المحدودة  

 . الستثمارأنشطة أمناء  جزيرة مان 2008 مسيطرة  حصة بنك أبوظبي التجاري ال تي آي بي )آي أو ام( ليمتد

بنك أبوظبي التجاري )مكتب تمثيل المملكة المتحدة(  

 .خدماتمكتب تمثيل في المملكة المتحدة ووكيل  المملكة المتحدة  2008 % 100 (2) المحدودة

 .تخليص المعامالت والدعم اإلداري للمجموعة اإلمارات العربية المتحدة 2010 % 100 إتمام للخدمات منطقة حرة ش.ذ.م.م 

 . الستثمارأنشطة أمناء  البحرين 2012 % 99 .75 أد ان ايه سي فينتشرز ذ.م.م.

 .تخليص المعامالت والدعم اإلداري للمجموعة اإلمارات العربية المتحدة 2013 % 100 إتمام للخدمات ش.ذ.م.م

 .المشاركات والمصالح واستبعاد، تملك، إدارة الستحواذ لوكسمبورغ  2018 % 100 الخدمات المشتركة )اس ايه آر ال( 

 .المصرفية الخاصةإدارة الثروات والخدمات  اإلمارات العربية المتحدة 2018 % 100 بنك أبوظبي التجاري إلدارة األصول المحدودة 

 . تداول األدوات واألسهم الماليةعميل في  اإلمارات العربية المتحدة 2002 % 100 ( 2)التحاد للوساطة ذ.م.م

 إيجار.وتحقيق إيرادات الستثمار في العقارات  اإلمارات العربية المتحدة 2006 % 90 .08 شركة الوفاق للتمويل ش.م.خ. 

بنك  )المعروف سابقاً ب مصر  –التجاري  بنك أبوظبي

 .األعمال التجارية المصرفية مصر 1981 % 99 .90 مصر(   –التحاد الوطني 

 . األنشطة المصرفية اإلسالمية اإلمارات العربية المتحدة 2007 % 100 مصرف الهالل ش.م.ع. 

 . المصرفية اإلسالميةاألنشطة  كازاخستان  2010 % 100 مصرف الهالل اإلسالمي ش.م.ع. 

 . عمليات التأجير المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية كازاخستان  2011 % 100 الهالل للتأجير ال ال بي

 اإلمارات العربية المتحدة 2009 % 100 (2) الهالل للسيارات ذ.م.م

التداول المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في 

 . والمستعملةالسيارات الجديدة 

 .أنشطة تمويل الخزينة جزر الكايمان  2011 مسيطرة  حصة شركة مصرف الهالل للصكوك ليمتد

   .خدمات الرعاية الصحية مصر 1983 % 51 .54 (2)مركز اإلسكندرية الطبي الجديد اس ايه اي  

 ( غير عاملة1)

 متوقفة عمليات  / التصفية قيد( 2)

 
    غير مسيطرة هامة. ذات حصص  شركة تابعة    ة ل يوجد لدى المجموعة أي 
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 إدارة الصناديق 
 

يقوم البنك بإدارة واإلشراف على الموجودات المحتفظ بها في صناديق حصص الستثمار بالنيابة عن المستثمرين. ل يتم إدراج البيانات  
 ر أعاله.  ك  إذا كان البنك مسيطراً على المنشأة، كما ذُ  إلالموجزة المالية لهذه المنشآت ضمن المعلومات المالية المرحلية الموحدة 

 
 لسيطرة فقدان ا

 
غير مسيطرة ومكونات حقوق   حصصموجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأية  بإيقاف العتراف ب  تقوم المجموعةعند فقدان السيطرة،  

بيان الدخل المرحلي الموحد أي فائض أو عجز ناتج عن فقدان السيطرة ضمن  العتراف بالملكية األخرى المتعلقة بالشركة التابعة. يتم  
فقدان السيطرة.  عندبأية حصص في الشركة التابعة السابقة، يتم قياس هذه الحصص بالقيمة العادلة  ت المجموعة  احتفظ  في حال.  الموجز

احتساب هذه الحصص   لطريقة حق  كشركةيتم لحقاً  للسياسة المحاسبية  مستثمر فيها محتسبة وفقاً  بالنسبة   للمجموعةوق الملكية أو وفقاً 
 المحتفظ به. التأثيرلألدوات المالية وذلك استناداً إلى مستوى 

 
 عند التوحيد المحذوفةالمعامالت 

 
 كافة األرصدة واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد. حذفيتم 
 

 زميلة  اتاستثمار في شرك
 

اركة في  الجوهري هو القدرة على المش  التأثيرجوهري عليها. إن    تأثيرإن الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي يكون لدى المجموعة  
 المستثمر فيها ولكن ليس سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.     الشركةقرارات السياسة المالية والتشغيلية في  

 
مبدئياً بالتكلفة. تتضمن تكلفة الستثمارات   العتراف بهايتم احتساب الستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية ويتم  

 تكاليف المعامالت.
 

في    األخرى لالستثماراإليرادات الشاملة  و  الخسائرأو    رباحالمجموعة من األ  حصةالموجزة  تتضمن المعلومات المالية المرحلية الموحدة  
ذلك  الجوهري وحتى تاريخ توقف  التأثيرمن تاريخ بداية  وذلك شركات زميلة، بعد التعديالت لتتوافق مع السياسات المحاسبية للمجموعة، 

 .التأثير
 

عندها يتم تخفيض المستثمر فيها المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية،    الشركةعندما تتجاوز حصة المجموعة من الخسائر حصتها في  
أية خسائر إضافية  ب  العتراف يتوقف    .ستثمار، والتي تتضمن أية حصص طويلة األجل تشكل جزءاً منها، إلى صفرالقيمة الدفترية لال

 المستثمر فيها.  الشركةأخرى إل إلى الحد الذي يكون فيه لدى المجموعة التزامات أو قدمت دفعات بالنيابة عن 
 

 ترتيبات مشتركة 
 
ن الترتيبات المشتركة هي الترتيبات التي تمتلك المجموعة سيطرة مشتركة عليها، والتي تم إنشاؤها من خالل العقود التي تتطلب موافقة إ

 باإلجماع على القرارات حول األنشطة التي يكون لها تأثير جوهري على عوائد الترتيبات. يتم تصنيف واحتساب الترتيبات كما يلي: 
 
المشتركة   ◄ المجموعة    –العملية  تقوم  ما،  بترتيب  المتعلقة  المطلوبات  في  والتزامات  الموجودات  في  للمجموعة حقوق  يكون  عندما 

باحتساب موجوداتها ومطلوباتها ومعامالتها، بما في ذلك حصتها في تلك المحتفظ بها أو المتكبدة بشكٍل مشترك، فيما يتعلق بالعملية  
 المشتركة. 

 
عندما يكون للمجموعة حقوق فقط في صافي موجودات الترتيبات، تقوم المجموعة باحتساب حصتها باستخدام    –  المشترك  الئتالف ◄

 طريقة حقوق الملكية، كما في حالة الشركات الزميلة. 
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 معدالت الفائدة السائدة لدى البنوك المتعلقة بتحول  2تعديالت المرحلة  .3
 

إلى  ليبورأداة مالية من معدل  تحويلاإلعفاءات واإلفصاحات اإلضافية. وتنطبق اإلعفاءات عند  من  تعديالت ليبور عدد من  2تتضمن المرحلة 
مجموعة عند استبدال معيار  لدى الإعفاءات مؤقتة تسمح باستمرار عالقات التحوط  تعديالت ليبور  من    2معدل خال من المخاطر. توفر المرحلة  

الحالي   المخاطر. بمعسعر الفائدة  التحوط. ويشمل ذلك إعادة    مسميات وتتطلب اإلعفاءات من المجموعة تعديل    دل خالي من  التحوط ووثائق 
الخاضع للتحوط  ، وإعادة تعريف وصف أداة التحوط و / أو البند  المعدلت الخالية من المخاطر لإلشارة إلى    المتحوط منهاتعريف المخاطر  

التقرير  فترة  نهاية  بتعديل طريقة تقييم فعالية التحوط. ويجب إجراء تحديثات على وثائق التحوط  و   الخالية من المخاطر لإلشارة إلى المعدلت  
 ً للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات   التي يجري فيها الستبدال. يجوز للمجموعة تحديد سعر الفائدة كعنصر مخاطر تحوط غير محدد تعاقديا

على سبيل المثال، هو معيار ثابت يستخدم   منفصل، شريطة أن يكون عنصر مخاطر سعر الفائدة قابال للتحديد بشكل  ،  لخاضع للتحوطللبند االنقدية  
، معيار مرجعي ثابت بعدالتي لم تصبح  بالمعدلت الخالية من المخاطر  على نطاق واسع في السوق لتسعير القروض والمشتقات. وفيما يتعلق  

.  شهراً   24  خالل بشكل منفصل في  ر  المعدلت الخالية من المخاطقابلة تحديد  شريطة أن تتوقع المجموعة بشكل    المطلب يتم اإلعفاء من هذا  
على   يتعين  البنود،  من مجموعات  بالتحوط  يتعلق  تلك  وفيما  تحويل  إلى  المجموعة  فرعية  األدوات  من إلى    تستندمجموعات  خالية  معدلت 

والتي توقفت ،  المتعلقة بتحول ليبور  2تعديالت المرحلة  أي عالقات تحوط كانت قبل تطبيق  تحديد  يجب إعادة  عند التطبيق المبدئي،    المخاطر.
 . ليبورمن    2المرحلة  تعديالت  وتفي بالمعايير المؤهلة لمحاسبة التحوط عند تطبيقفقط بسبب تعديالت ليبور 

 

والتي تخضع للتعديل ولم تتحول بعد إلى المعدلت الخالية من الجوهرية  لمعدلت ليبور    الفترةويبين الجدول أدناه تعرض المجموعة في نهاية  
ً   قائمةستظل هذه التعرضات    المخاطر. ويستثني الجدول حالت التعرض   سيتم التحول مستقبالً.  ،وبالتالي تتوقف معدلت ليبور  إلى أن    تعاقديا

 التي ستنتهي قبل أن يصبح التحول مطلوباً.لمعدلت ليبور. يستثنى الجدول التعرضات إلى ليبور 
 

 
الموجودات المالية  

 غير المشتقة  
المطلوبات المالية  

 المشتقات األخرى  مشتقات التحوط  غير المشتقة  
 القيمة االسمية   القيمة االسمي   القيمة الدفترية   القيمة الدفترية   

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ()غير مدققة 2022 يونيو 30كما في 
 3.305.894 269.095 2.081.389 11.888.314 ليبور الدولر األمريكي لمدة شهر 

 181.515.904 52.697.035 8.360.357 32.333.939 أشهر 3ليبور الدولر األمريكي لمدة 
 7.418.459 990.601 202.333 4.150.527 أشهر   6ليبور الدولر األمريكي لمدة 
 - - - 323.554 شهر  12ليبور الدولر األمريكي لمدة 

 

 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية، صافي  . 4
 

 
  يونيو 30كما في 
2022 

ديسمبر   31كما في 
2021 

 مدققة غير مدققة  
 ألف درهم درهم ألف  
   

 2.340.940 2.235.446 نقد في الصندوق 
 17.964.095 22.413.124 أرصدة لدى البنوك المركزية )*( 

 12.211.940 12.502.072 احتياطيات محتفظ بها لدى البنوك المركزية 
 1.229.719 1.880.538 شهادات إيداع لدى البنوك المركزية

 33.746.694 39.031.180 البنوك المركزية إجمالي النقد واألرصدة لدى 
 ( 492) ( 1.935) (10ناقصاً: مخصص النخفاض في القيمة )إيضاح 

 33.746.202 39.029.245 إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية، صافي
   فيما يلي التركيزات الجغرافية: 

 31.637.652 36.862.409 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 2.109.042 2.168.771 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 39.031.180 33.746.694 
 ( 492) ( 1.935) (10ناقصاً: مخصص النخفاض في القيمة )إيضاح 

 39.029.245 33.746.202 

ديسمبر    31)سنوياً    %1  .65المودعة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بمعدل  ألف درهم    20.000.000تتضمن ودائع الليلة الواحدة بقيمة  )*(   

 ( % سنوياً 0 .15المودعة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بمعدل  ألف درهم 16.400.000 – 2021
 

المركزية بنسب محددة فيما يتعلق بالودائع تحت الطلب وودائع التوفير تمثل الحتياطيات المحتفظ بها لدى البنوك المركزية ودائع لدى البنوك  
 والودائع ألجل والودائع األخرى. إن هذه الحتياطيات متاحة للعمليات اليومية فقط بموجب بعض الشروط المحددة. 
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 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي  .5
 

 
 يونيو 30كما في 
2022 

ديسمبر  31كما في 
2021 

 مدققة غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 431.749 1.473.588 أرصدة حساب البنك بعملة أجنبية
 1.188.560 2.214.975 ودائع هامشية
 3.587.111 10.009.714 ودائع ألجل
 - 183.650 ودائع وكالة

 555.501 1.848.945 ودائع مرابحة 
 20.948.828 24.641.823 قروض وسلفيات إلى البنوك

 26.711.749 40.372.695 إجمالي الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك
 ( 41.606) ( 121.881) ( 10ناقصاً: مخصص النخفاض في القيمة )إيضاح 

 26.670.143 40.250.814 إجمالي الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك، صافي 
   فيما يلي التركيزات الجغرافية: 

 4.465.396 3.852.412 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 22.246.353 36.520.283 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 40.372.695 26.711.749 
 ( 41.606) ( 121.881) ( 10ناقصاً: مخصص النخفاض في القيمة )إيضاح 

 40.250.814 26.670.143 
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  .6
 

 
 يونيو 30كما في 
2022 

ديسمبر  31كما في 
2021 

 مدققة غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 542.455 1.695.674 )*( سندات دين
 42.250 - سندات حقوق ملكية 

 1.122.062 2.235.260 ترتيبات التمويل المنظمة
 1.706.767 3.930.934 ر ئإجمالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسا

   إن التركيز الجغرافي هو كما يلي:
 571.837 791.708 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 1.134.930 3.139.226 )*(  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 3.930.934 1.706.767 
 (. درهم ل شيء –  2021ديسمبر  31ألف درهم ) 49.041صكوك إسالمية بمبلغ )*( تتضمن 

 
الترتيب واحتفظ  موجوداتالتمويل مقابل  تم تقديم  حيث    ةالمجموعة ترتيبات تمويل منظم  أبرمت بها    تمرجعية معينة وردت بموجب 

 المرجعية   الموجوداتالمرجعية مع الطرف المقابل. تبلغ القيمة العادلة لهذه    الموجوداتالمتعلقة بهذه  والمتيازات  . تبقى المخاطر  المجموعة
ن نقدي بقيمة عالوة على ذلك، تلقت المجموعة كذلك ضما  ألف درهم(.  1.717.844  -  2021ديسمبر    31ألف درهم )   3.184.959
الهيكلة    .الهيكلة  مقابل  ل شيء درهم(  –  2021ديسمبر    31ألف درهم )  222.874 المستلمة   والموجوداتتخضع ترتيبات  المرجعية 

 لتفاقيات الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات. 
 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. حول تفاصيل القروض والسليفات  9راجع اإليضاح 
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 أدوات مالية مشتقة  .7

 

 يبين الجدول التالي القيم العادلة الموجبة )الموجودات( والسالبة )المطلوبات( لألدوات المالية المشتقة. 

 

  القيم العادلة  

 سمية القيم اال المطلوبات  الموجودات  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

    

    ( غير مدققة) 2022  يونيو 30كما في 

    محتفظ بها أو صادرة للتداول مشتقات 

 330.223.285 663.154 810.049 مشتقات صرف أجنبي 

 201.382.411 5.009.393 5.550.290 معدلت الفائدة والعمالت المتقاطعة  مقايضةعقود  

 55.257.821 850.119 704.718 عقود خيارات معدلت الفائدة والسلع 

 140.867 - 1.155 إجمالي عقود مقايضة العائد  

 30.145.572 7.855 5.057 العقود المستقبلية )المتداولة في البورصة( 

 671.813 88.777 90.707 عقود مقايضة السلع والطاقة  

 79.021.233 569.866 569.199 خيارات عقود المقايضة  

 696.843.002 7.189.164 7.731.175 للتداول إجمالي المشتقات المحتفظ بها أو الصادرة 

    مشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة 

 85.456.215 4.113.101 2.592.299 عقود مقايضة معدلت الفائدة والعمالت المتقاطعة  

    مشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

 13.211.368 2.508 703.373 عقود مقايضة معدلت الفائدة والعمالت المتقاطعة  

 10.787.782 684.449 484 عقود صرف عمالت أجنبية آجلة  

 23.999.150 686.957 703.857 إجمالي المشتقات المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية 

    مشتقات محتفظ بها كصافي تحوطات استثمار  

 1.162.010 282 109.455 مشتقات صرف عمالت أجنبية  

 807.460.377 11.989.504 11.136.786 إجمالي األدوات المالية المشتقة 

    (مدققة ) 2021ديسمبر    31كما في 

    مشتقات محتفظ بها أو صادرة للتداول 

 259.030.691 270.803 389.608 مشتقات صرف عمالت أجنبية  

 204.615.356 3.843.012 4.099.259 عقود مقايضة معدلت الفائدة والعمالت المتقاطعة  

 62.995.505 396.789 480.517 عقود خيارات معدلت الفائدة والسلع 

 724.610 - 5.976 إجمالي عقود مقايضة العائد  

 1.469.203 1.387 966 المستقبلية )المتداولة في البورصة( العقود 

 355.897 38.208 39.307 عقود مقايضة السلع والطاقة  

 72.731.314 201.139 284.929 خيارات عقود المقايضة  

 601.922.576 4.751.338 5.300.562 إجمالي المشتقات المحتفظ بها أو الصادرة للتداول 

    كتحوطات للقيمة العادلة مشتقات محتفظ بها 

 80.526.321 1.405.105 1.096.016 عقود مقايضة معدلت الفائدة والعمالت المتقاطعة  

    مشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

 4.830.450 134.695 62.767 عقود مقايضة معدلت الفائدة والعمالت المتقاطعة  

 11.676.637 268.216 28.676 عقود صرف عمالت أجنبية آجلة  

   16.507.087   402.911   91.443 إجمالي المشتقات المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية 

    المشتقات المحتفظ بها كصافي تحوطات االستثمار  

 281.475 4.025 - مشتقات صرف عمالت أجنبية

 699.237.459 6.563.379 6.488.021 المالية المشتقة إجمالي األدوات 

 

من عدم فاعلية التحوطات   الخسائرتم إدراج صافي  تشير القيم السمية إلى حجم المعامالت ول تعتبر مؤشراً على مخاطر السوق أو مخاطر الئتمان.

بقيمة    خسائرصافي    –   2021  يونيو   30المنتهية في  أشهر    ستة ال لفترة  ألف درهم )  8.641والمتعلقة بتحوطات القيمة العادلة والتدفقات النقدية بقيمة  

 .  الموجزألف درهم( في بيان الدخل المرحلي الموحد  13.106
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 (تابع)أدوات مالية مشتقة  .7

 

ألف    752.114  –  2021ديسمبر    31ألف درهم )  4.605.036، حصلت المجموعة على ضمان نقدي بقيمة  2022  يونيو  30كما في  

التعرض   صافي  ألف درهم( مقابل  252.669  –   2021ديسمبر    31ألف درهم )  325.182درهم( وحصلت على سندات بقيمة عادلة تبلغ  

 اإليجابي للمشتقات.  

 

ألف    1.080.496  –  2021ديسمبر    31ألف درهم )  1.691.874، قامت المجموعة بإيداع ضمان نقدي بقيمة  2022  يونيو  30كما في  

ألف درهم( مقابل صافي التعرض   3.192.063 –  2021ديسمبر  31ألف درهم )  2.989.955 عادلة تبلغ درهم( وكذلك سندات بقيمة

 والمشتقات. المقايضةالسلبي للمشتقات. تخضع هذه الضمانات لتفاقيات خدمة الضمان بموجب اتفاقيات الجمعية الدولية لعقود 
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دولة اإلمارات  
 العربية المتحدة 

دول أخرى في  
مجلس التعاون  

 اإلجمالي  العالم باقي دول  الخليجي )*( 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     ( غير مدققة) 2022  يونيو 30كما في 
     اإليرادات الشاملة األخرى  بالقيمة العادلة من خالل 

     مدرجة: 
 41.511.898 19.101.543 10.104.307 12.306.048 أوراق مالية حكومية  
 11.628.307 3.015.535 2.464.242 6.148.530 قطاع عام   -سندات مالية   
 7.045.110 2.912.698 952.699 3.179.713 بنوك ومؤّسسات مالية -سندات مالية   
 1.585.336 328.482 357.891 898.963 شركات  – سندات مالية  
 790.345 309.543 32.363 448.439 أدوات حقوق الملكية )**(  

 62.560.996 25.667.801 13.911.502 22.981.693 إجمالي االستثمارات المدرجة 
     غير مدرجة: 

 544.886 - 544.886 - بنوك ومؤّسسات مالية -سندات مالية   
 170.507 23.677 1.356 145.474 أدوات حقوق ملكية وصناديق   

 715.393 23.677 546.242 145.474 إجمالي االستثمارات غير المدرجة 
     

 إجمالي االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من  
 63.276.389 25.691.478 14.457.744 23.127.167 خالل اإليرادات الشاملة األخرى     
     

     بالتكلفة المطفأة 
     مدرجة: 

 29.991.021 11.783.141 10.392.321 7.815.559 أوراق مالية حكومية  
 10.208.933 3.131.913 1.503.524 5.573.496 قطاع عام   -سندات مالية   
 2.735.672 1.270.602 429.601 1.035.469 بنوك ومؤّسسات مالية -سندات مالية   
 2.727.676 221.162 63.735 2.442.779 شركات  – سندات مالية  

 45.663.302 16.406.818 12.389.181 16.867.303 إجمالي االستثمارات المدرجة 
 ( 25.723) ( 16.253) ( 5.654) ( 3.816) ( 10ناقصاً: مخصص النخفاض في القيمة )إيضاح 

 45.637.579 16.390.565 12.383.527 16.863.487 إجمالي االستثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المطفأة 
 108.913.968 42.082.043 26.841.271 39.990.654 إجمالي االستثمارات في األوراق المالية      

 )*( مجلس التعاون الخليجي

 . )**( تشمل الستثمارات في السندات الدائمة الصادرة عن بنوك أخرى 
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دولة اإلمارات  
 العربية المتحدة 

دول أخرى في  
مجلس التعاون  

 اإلجمالي  العالم باقي دول  الخليجي )*( 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     (مدققة ) 2021ديسمبر    31كما في 
     بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  

     مدرجة: 
 40.133.629 11.110.925 13.574.703 15.448.001 أوراق مالية حكومية  
 15.726.574 5.231.215 2.756.645 7.738.714 قطاع عام   -سندات مالية   
 7.803.664 2.973.316 480.626 4.349.722 بنوك ومؤّسسات مالية -سندات مالية   
 2.070.175 187.531 691.201 1.191.443 شركات  – سندات مالية  
 651.568 406.528 35.233 209.807 )**(وصناديق أدوات حقوق الملكية  

 66.385.610 19.909.515 17.538.408 28.937.687 إجمالي االستثمارات المدرجة 
     غير مدرجة: 

 164.469 25.598 1.375 137.496 وصناديق   أدوات حقوق الملكية  
 إجمالي االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من  

 66.550.079 19.935.113 17.539.783 29.075.183 اإليرادات الشاملة األخرى  خالل   
     

     بالتكلفة المطفأة 
     مدرجة: 

 20.691.372 6.269.409 6.865.396 7.556.567 أوراق مالية حكومية  
 6.235.765 2.238.701 1.510.897 2.486.167 قطاع عام   -سندات مالية   
 743.976 533.945 18.230 191.801 بنوك ومؤّسسات مالية -سندات مالية   
 2.311.809 19.774 38.696 2.253.339 شركات  – سندات مالية  

 29.982.922 9.061.829 8.433.219 12.487.874 إجمالي االستثمارات المدرجة 
 (19.709) (15.129) (2.274) (2.306) ( 10ناقصاً: مخصص النخفاض في القيمة )إيضاح 

 29.963.213 9.046.700 8.430.945 12.485.568 إجمالي االستثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المطفأة 
     

 96.513.292 28.981.813 25.970.728 41.560.751 إجمالي االستثمارات في األوراق المالية 
 )*( مجلس التعاون الخليجي  
 بنوك أخرى  )**( تشمل الستثمارات في السندات الدائمة الصادرة عن 
 

 فيما يلي الموجودات الستثمارية اإلسالمية المدرجة في الجدول أعاله: 
 

  

 
  30كما في  

 2022  يونيو
ديسمبر   31كما في 
2021 

 مدققة   غير مدققة   
 ألف درهم ألف درهم   

    بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
 13.494.673 10.691.226  استثمارات صكوك 
 9.290 7.299  أدوات حقوق الملكية 

  10.698.525 13.503.963 
    بالتكلفة المطفأة 

 2.420.935 4.116.149  استثمارات صكوك  
 (2.241) ( 4.226)  ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة  

  4.111.923 2.418.694 
 15.922.657 14.810.448  صافي الموجودات االستثمارية اإلسالمية

 

األخرى اإليرادات الشاملة  ، تم إدراج مخصص لالنخفاض في قيمة أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  2022  يونيو  30كما في  
( في احتياطي إعادة تقييم الستثمارات المدرجة  10ألف درهم( )إيضاح    107.651  –  2021ديسمبر    31ألف درهم )  65.387  بمبلغ

 العتراف به في اإليرادات الشاملة األخرى.   األخرى وتماإليرادات الشاملة بالقيمة العادلة من خالل 
 

تتحوط المجموعة ضد مخاطر معدلت الفائدة والعمالت األجنبية على بعض الستثمارات ذات المعدلت الثابتة والمتغيرة من خالل عقود  
ة العادلة والتدفقات النقدية، على التوالي. بلغ العمالت، وتقوم بتصنيف هذه األدوات كتحوطات للقيم  مقايضةمعدلت الفائدة وعقود    مقايضة

بلغ   – 2021ديسمبر  31ألف درهم ) 3.137.221ما قيمته  2022 يونيو 30في كما هذه  المقايضةلعقود  الموجبةصافي القيمة العادلة 
قيمته   ما  السالبة  العادلة  القيمة  الدخل    994.544صافي  بيان  التحوطات ضمن  هذه  فاعلية  أرباح وخسائر عدم  إدراج  تم  درهم(.  ألف 

    .الموجزالمرحلي الموحد 
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األطراف المقابلة كضمانات. تحتفظ المجموعة    من قبل أبرمت المجموعة اتفاقيات إعادة شراء حيث تم بموجبها رهن السندات والحتفاظ بها  
المتعلقة بالستثمارات المرهونة. تخضع السندات المحتفظ بها كضمانات لتفاقيات إعادة الشراء العكسي الرئيسية   والمتيازاتبالمخاطر  

 ة. يبين الجدول التالي القيمة الدفترية لهذه السندات والمطلوبات المالية المتعلقة بها:العالمي
 ج

 )مدققة( 2021ديسمبر  31كما في   (غير مدققة)2022 يونيو 30كما في   

 

القيمة الدفترية 
لألوراق المالية  

 المرهونة

القيمة الدفترية 
للمطلوبات المتعلقة  

 بها 

القيمة الدفترية  
لألوراق المالية  

 المرهونة

القيمة الدفترية  
للمطلوبات المتعلقة 

 بها 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 
     

 21.008.821 23.554.252 27.257.996 28.401.234 تمويل إعادة الشراء 
 

  3.535.307 –  2021ديسمبر  31ألف درهم )  4.217.834قامت المجموعة كذلك برهن استثمارات في أوراق مالية بقيمة عادلة تبلغ 
 المجموعة بالمخاطر والمنافع المتعلقة بالستثمارات المرهونة. تحتفظ ألف درهم( كضمان مقابل طلبات الهامش. 
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 يونيو 30كما في 
2022 

ديسمبر  31كما في 
2021 

 مدققة   غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 

   

 8.403.787 16.658.347 سحوبات على المكشوف )أفراد وشركات( 
 11.214.834 11.605.476 الرهون العقارية  – قروض أفراد 
 31.669.107 31.623.808 أخرى  – قروض أفراد 

 184.602.615 170.393.149 قروض شركات 
 4.127.291 4.172.283 بطاقات ائتمان 
 15.095.043 16.275.643 تسهيالت أخرى

 255.112.677 250.728.706  للعمالءبالتكلفة المطفأة  إجمالي القروض والسلفيات 
 ( 10.830.384) ( 10.919.898) ( 10ناقصاً: مخصص النخفاض في القيمة )إيضاح 

 244.282.293 239.808.808 للعمالء، صافي   بالتكلفة المطفأة إجمالي القروض والسلفيات
 - 3.104.072 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر للعمالء القروض والسلفيات 

 244.282.293 242.912.880  إجمالي القروض والسلفيات للعمالء
 
 

 المدرجة في الجدول أعاله هي كما يلي:إن موجودات التمويل اإلسالمي 
 

 
 يونيو 30كما في 
2022 

ديسمبر  31كما في 
2021 

 مدققة   غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 21.476.214 22.728.912 المرابحة 
 16.236.052 15.373.320 تمويل إجارة 

 1.368.544 934.100 الَسلم 
 375.506 417.894 أخرى 

 39.456.316 39.454.226 بالتكلفة المطفأة  موجودات التمويل اإلسالميإجمالي 
 (1.794.576) ( 1.808.464) ناقصاً: مخصص النخفاض في القيمة

 37.661.740 37.645.762 بالتكلفة المطفأة  صافي موجودات التمويل اإلسالمي
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 مقايضةذات المعدلت الثابتة والمتغيرة باستخدام عقود  بالتكلفة المطفأة  تقوم المجموعة بالتحوط على بعض القروض والسلفيات للعمالء  

 الموجبة معدلت الفائدة، وتقوم بتصنيف هذه األدوات كتحوطات للقيمة العادلة والتدفقات النقدية، على التوالي. بلغ صافي القيمة العادلة  

ما قيمته   السالبةبلغ صافي القيمة العادلة    –   2021ديسمبر    31ألف درهم )  6.889ما قيمته    2022  يونيو  30هذه كما في    المقايضةد  لعقو

 ألف درهم(.  7.091

 

 فيما يلي محفظة القروض والسلفيات للعمالء بحسب قطاع النشاط القتصادي: 

 

(غير مدققة) 2022 يونيو 30كما في   (  مدققة) 2021ديسمبر  31كما في    

  

 
داخل دولة  

اإلمارات العربية  
 المتحدة 

خارج دولة  
اإلمارات العربية  

 اإلجمالي  المتحدة 

داخل دولة  
اإلمارات العربية  

 المتحدة 

خارج دولة  
اإلمارات العربية  

 اإلجمالي  المتحدة 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
 

       قطاع النشاط االقتصادي
 175.335 134.697 40.638 313.812 175.046 138.766 الزراعة

 6.332.865 4.774.130 1.558.735 9.017.915 7.493.257 1.524.658 الطاقة 

 11.735.570 4.403.215 7.332.355 13.649.107 5.673.337 7.975.770 التجارة 

 60.463.134 862.715 59.600.419 58.488.568 1.003.611  57.484.957 الستثمار العقاري 

 10.966.961 499.428 10.467.533 10.913.448 498.041 10.415.407 الضيافة 

 3.149.790 1.221.525 1.928.265 2.792.037 1.061.910 1.730.127 النقل والتصالت   

 53.581.802 1.942.860 51.638.942 53.807.859 1.747.095 52.060.764 األفراد 

 67.123.716 2.059.992 65.063.724 61.875.403 6.584.895 55.290.508 الحكومة ومؤّسسات القطاع العام 

 18.191.790 4.970.315 13.221.475 17.206.707 4.358.728 12.847.979 المؤّسسات المالية )*( 

 7.113.595 3.190.148 3.923.447 7.953.214 3.907.274 4.045.940 التصنيع 

 6.277.874 448.755 5.829.119 5.944.363 410.304 5.534.059 (**) الخدمات

 10.000.245 356.192 9.644.053 11.870.345 1.794.460 10.075.885 أخرى

 255.112.677 24.863.972 230.248.705 253.832.778 34.707.958 219.124.820 القروض والسفليات للعمالء 

ناقصاً: مخصص النخفاض في  
   (10قيمة )إيضاح ال

 

(10.919.898 )   (10.830.384 ) 
إجمالي القروض والسلفيات  

 244.282.293   242.912.880   للعمالء، صافي 

 )*( تشمل شركات الستثمار 

 للعمالء  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ياتالقروض والسلف 2022يونيو  30تشمل أرقام )**( 

 

 : ذات الصلةحسب المرحلة ومخصص النخفاض في القيمة بالتكلفة المطفأة فيما يلي القروض والسلفيات إلى العمالء 

 

 (مدققة) 2021ديسمبر  31كما في  (غير مدققة) 2022 يونيو 30كما في  

 

إجمالي القروض  
والسلفيات إلى  

 العمالء

مخصص 
االنخفاض في  

 القيمة

إجمالي القروض  
والسلفيات إلى  

 العمالء 

مخصص 
النخفاض في 

 القيمة
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 
     

 720.459 215.923.239 1.232.607 217.748.566 1المرحلة  
 3.267.946 20.215.770 3.667.039   17.312.249 2المرحلة  
 6.363.607 14.923.704 5.672.199 12.462.070 3المرحلة  

 478.372 4.049.964 348.053 3.205.821 انتاجهامنخفضة القيمة الئتمانية التي تم شراؤها أو 
 10.830.384 255.112.677 10.919.898 250.728.706 اإلجمالي
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إلى العمالء والحتفاظ بها من قبل  بالتكلفة المطفأة  والسلفيات  تم بموجبها تحويل بعض القروض    منظمةأبرمت المجموعة اتفاقات تمويل  
والقروض المحولة    المنظمالمتعلقة بالقروض المحولة. يخضع التمويل    والمتيازاتالمخاطر  تظل المجموعة محتفظة باألطراف المقابلة.  

المالية المرتبطة    والمطلوباتالتالي القيمة الدفترية لهذه القروض    ويبين الجدوللتفاقيات الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية.  
 بها: 

 

 )مدققة( 2021ديسمبر  31كما في   (غير مدققة) 2022 يونيو 30كما في   

 
االسمية  القيمة 

 للقروض المرهونة 
القيمة الدفترية 

 للمطلوبات المتعلقة بها  
السمية القيمة 

 للقروض المرهونة  
القيمة الدفترية  

 للمطلوبات المتعلقة بها 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 
     

 771.330 1.101.900 - - تمويل إعادة الشراء 
 

 مخصصات االنخفاض في القيمة .10
 

 فيما يلي الحركة في مخصصات النخفاض في القيمة:
 

 
 يونيو 30كما في 
2022 

ديسمبر  31كما في 
2021 

 مدققة غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 12.329.269 11.522.456 الرصيد الفتتاحي 
 3.333.952 1.205.469 المحمل للفترة / السنة 

 ( 687.764) ( 255.768) مستردات / تعديالت خالل الفترة / السنة 
 2.646.188 949.701 صافي المحمل للفترة / السنة 

 491.374 102.924 تعديالت على إجمالي القيمة الدفترية للفترة / السنة  
 (3.944.350) ( 911.015)   صافي المبالغ المشطوبة خالل الفترة / السنة

 (25) ( 41.741) العمالت  تحويلتأثير 
 11.522.456 11.622.325 إجمالي مخصصات االنخفاض في القيمة 

 
 فيما يلي توزيع مخصصات النخفاض في القيمة: 

 

 
 يونيو 30كما في 
2022 

ديسمبر  31كما في 
2021 

 مدققة غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 492 1.935 (4أرصدة لدى البنوك المركزية )إيضاح 
 41.606 121.881 (5ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك )إيضاح 

 19.709 25.723 (8استثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأة )إيضاح 
 استثمار في أوراق مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

 65.387 ( )*( 8األخرى )إيضاح   
107.651 

 10.830.384 10.919.898 (9)إيضاح  للعمالءبالتكلفة المطفأة  قروض وسلفيات
 19.389 13.677 ( 12موجودات أخرى )إيضاح 

 503.225 473.824 ( 17والتزامات أخرى )إيضاح اعتمادات مستندية وضمانات 
 11.522.456 11.622.325 إجمالي مخصصات االنخفاض في القيمة 

 

   ".اإليرادات الشاملة األخرى احتياطي إعادة تقييم الستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل معترف بها ضمن " )*( 
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 استثمارات عقارية .11

 

 ألف درهم 
 1.643.956 2021يناير  1في كما   

 42.400 إضافات خالل السنة 
 ( 24.957) استبعادات خالل السنة 

 13.548 إعادة تقييم استثمارات عقارية
 7 تأثير تحويل العمالت 

 1.674.954 )مدققة( 2021ديسمبر  31كما في 
   4.996 إعادة تقييم استثمارات عقارية

 ( 2.503) تأثير تحويل العمالت 
 1.677.447 (غير مدققة) 2022 يونيو 30كما في 

 

 العادلة  بالقيمة التقييمات
 

تم إجراء التقييمات بواسطة خبراء تقييم مستقلين ومسجلين يتمتعون بمؤهالت مهنية مناسبة ومعترف بها وخبرات في موقع وفئة العقارات 
 تقييمها.   يتمالتي 

 

 عند تقدير القيم العادلة للعقارات، فإن الستخدام األقصى واألمثل للعقارات هو استخدامها الحالي. 
 

 من قبل خبراء التقييم الخارجيين ما يلي: التي تم أخذها بالعتباريم تتضمن منهجيات التقي 
 

المناطق  ◄ المماثلة في  بالعقارات  المتعلقة  المعامالت  العقار من خالل  قيمة  إلى تحديد  الطريقة  المباشرة: تسعى هذه  المقارنة  طريقة 
 بالعقار ذي الصلة. المجاورة مع تطبيق التعديالت الالزمة لبيان الفروقات الخاصة 

 

طريقة الستثمار: يتم استخدام هذه الطريقة لتقدير قيمة العقار من خالل رسملة صافي اإليرادات التشغيلية للعقار على أساس العائد  ◄
 النتفاع الخاضعة للتقييم.فترة  مدىيتوقعه المستثمر من استثماره على  المناسب الذي

 

 للمجموعة بشكل رئيسي داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. تقع الستثمارات العقارية 

 

 موجودات أخرى، صافي  .12

 

 
 يونيو 30كما في 
2022 

ديسمبر  31كما في 
2021 

 مدققة غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 2.434.494 2.348.893 فوائد مدينة
 ً  98.438 178.582 مصاريف مدفوعة مقدما
 16.238.756 15.007.852 ( 17أوراق قبول )إيضاح 

 602.161 975.592 أخرى 
 19.373.849 18.510.919 إجمالي الموجودات األخرى

 ( 19.389) ( 13.677) ( 10ناقصاً: مخصص النخفاض في القيمة )إيضاح 
 19.354.460 18.497.242 إجمالي الموجودات األخرى، صافي
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 للبنوك مبالغ مستحقة  .13
 

 
 يونيو 30كما في 
2022 

ديسمبر  31كما في 
2021 

 مدققة غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 2.421.042 2.653.524 حسابات البنوك لديناأرصدة 
 583.704 4.703.580 ودائع هامشية
 4.200.587 2.813.541 ودائع ألجل

 7.205.333 10.170.645 إجمالي األرصدة المستحقة للبنوك
 

تقوم المجموعة بالتحوط لبعض الودائع ألجل المقومة بالعمالت األجنبية ضد مخاطر الصرف األجنبي ومعدلت الفائدة المتغيرة باستخدام  
العمالت األجنبية وع  مقايضةعقود   الفائدة وتصنّف عقود    مقايضةقود  صرف  النقدية أو    المقايضة معدلت  للتدفقات  هذه إما كتحوطات 

بلغ صافي    -  2021ديسمبر    31)  ل شيء  2022  يونيو  30في  كما  هذه    المقايضةكتحوطات للقيمة العادلة. بلغ صافي القيمة العادلة لعقود  
 ألف درهم(. 890ما قيمته  السالبةالقيمة العادلة 

 
 ودائع من العمالء  .14
 

 
 يونيو 30كما في 
2022 

ديسمبر  31كما في 
2021 

 مدققة غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 111.728.428 133.124.066 ودائع ألجل
 117.905.965 123.633.005 ودائع حسابات جارية

 33.153.628 32.855.242 توفير ودائع 
 291.740 287.653 ودائع حكومية طويلة األجل

 1.972.564 2.362.423 ودائع هامشية 
 265.052.325 292.262.389 إجمالي الودائع من العمالء 

 
 إن الودائع اإلسالمية المدرجة في الجدول أعاله هي كما يلي: 

 

 
 يونيو 30كما في 
2022 

ديسمبر  31كما في 
2021 

 مدققة غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 10.904.289 11.948.435 ودائع حسابات جارية
 308.690 190.785 هامشيةودائع 

 17.031.181 17.775.238 ودائع توفير مضاربة
 1.899.618 1.659.230 ألجل  مضاربةودائع 
 1.066.481 1.300.999 ألجل مرابحةودائع 

 6.176.291 11.364.423 ودائع وكالة
 37.386.550 44.239.110 إجمالي الودائع اإلسالمية 

 
تقوم المجموعة بالتحوط لبعض الودائع ألجل المقومة بالعمالت األجنبية ضد مخاطر الصرف األجنبي ومعدلت الفائدة المتغيرة باستخدام  

هذه إما كتحوطات للتدفقات النقدية أو كتحوطات   المقايضةمعدلت الفائدة ويتم تصنيف عقود    مقايضةالصرف األجنبي وعقود    مقايضةعقود  
ديسمبر    31ألف درهم ) 505.981ما قيمته  2022 يونيو 30في كما هذه  المقايضةلعقود   السالبةادلة. بلغ صافي القيمة العادلة للقيمة الع
 ألف درهم(.   227.866ما قيمته  السالبةبلغ صافي القيمة العادلة  - 2021
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 أوراق تجارية باليورو  .15

 
 إن تفاصيل األوراق التجارية الصادرة باليورو بموجب برنامج البنك المتعلق بهذه األوراق هي كما يلي: 

 

 
 يونيو 30كما في 
2022 

ديسمبر  31كما في 
2021 

 مدققة غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 

   العملة
 2.817.652 2.349.106 دولر أمريكي 

 2.173.567 1.983.348 يورو 
 1.207.938 1.286.784 جنية استرليني 

 6.199.157 5.619.238 إجمالي األوراق التجارية باليورو
 

الصرف األجنبي وتصنّف   مقايضةالعمالت األجنبية باستخدام عقود    تحويلتتحوط المجموعة لبعض األوراق التجارية باليورو ضد مخاطر  
  162.358ما قيمته  2022 يونيو 30لعقود التحوط هذه كما في   السالبةهذه األدوات كتحوطات للتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة العادلة  

 ألف درهم(.   7.405ما قيمته  السالبةبلغ صافي القيمة العادلة   –  2021ديسمبر   31ألف درهم )
 

الف الفائدة  التي تم إصدارها بين سالب  يتراوح معدل  الصفرية  القسيمة  ذات  باليورو  التجارية  إلى موجب   %0  .404علي لألوراق     سنوياً 
 سنوياً(.  % 0 .385سنوياً إلى موجب  %0 .78بين سالب   - 2021ديسمبر  31سنوياً ) 2%  .980
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 قروض  .16

 
 )غير مدققة( هي كما يلي: 2022 يونيو 30إن تفاصيل القروض كما في  

 

 اإلجمالي سنوات  5أكثر من  سنوات 5 - 3 سنوات 3 - 1 خالل سنة واحدة  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم العملة األداة
       

 1.650.436 510.869 505.628 - 633.939 دولر أسترالي  سندات عالمية متوسطة األجل
 810.389 - 504.890 232.605 72.894 رينمينبي صيني  
 151.864 - - 75.559 76.305 يورو  
 2.006.210 - - 1.337.821 668.389 فرنك سويسري 
 245.136 - 68.347 176.789 - دولر هونج كونج  
 30.806.411 18.130.580 3.879.107 3.894.382 4.902.342 دولر أمريكي  
 169.240 - - 169.240 - جنيه إسترليني  
 488.685 488.685 - - - الروبية الندونيسية  

  6.353.869 5.886.396 4.957.972 19.130.134 36.328.371 
       

 1.850.753 - - 1.850.753 - دولر أمريكي  سندات صكوك إسالمية
 5.820.879 - 732.161 3.724.978 1.363.740 دولر أمريكي  قروض ثنائية 

 79.913 19.978 59.935 - - تينج كازاخستاني   
 110.231 - - - 110.231 جنيه إسترليني  صادرة شهادات إيداع 

 486.620 - - - 486.620 دولر أمريكي  
 95.482 - - - 95.482 يورو  

 2.743.291 - - - 2.743.291 دولر أمريكي  معدل فائدة ثابت  –سندات ثانوية 
 27.248.427 - 202.333 7.791.072 19.255.022 دولر أمريكي  قروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء 

 9.569 8.004 - - 1.565 جنيه مصري 
 74.773.536 19.158.116 5.952.401 19.253.199 30.409.820  إجمالي القروض 

 

العمالت المتقاطعة، ويتم تصنيف عقود   مقايضةمعدلت الفائدة أو عقود    مقايضةالعمالت األجنبية ومخاطر معدلت الفائدة باستخدام إما عقود    تحويلتتحوط المجموعة لبعض القروض ضد مخاطر معدلت  

    ألف درهم. 3.979.676ما قيمته  2022 ويوني 30هذه كما في   المقايضةلعقود  السالبةهذه إما كتحوطات للقيمة العادلة أو للتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة العادلة  المقايضة
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 ( تابع) قروض  .16
 

 )مدققة( هي كما يلي: 2021ديسمبر  31إن تفاصيل القروض كما في  
 

 اإلجمالي سنوات  5أكثر من  سنوات 5 - 3 سنوات 3 - 1 خالل سنة واحدة  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم العملة األداة
       
       

 1.353.016 602.302 - - 750.714 دولر أسترالي  سندات عالمية متوسطة األجل
 936.430 - 372.491 244.485 319.454 رينمينبي صيني  
 167.610 - - 84.630 82.980 يورو  
 2.150.195 - - 2.150.195 - فرنك سويسري 
 73.232 - - - 73.232 ين ياباني  
 474.322 - 72.963 184.265 217.094 دولر هونج كونج  
 33.105.448 21.419.823 2.733.885 7.463.715 1.488.025 دولر أمريكي  
 467.579 - - 194.511 273.068 جنيه إسترليني  
 540.411 540.411 - - - الروبية الندونيسية  
  3.204.567 10.321.801 3.179.339 22.562.536 39.268.243 
       

 1.856.612 - - 1.856.612 - دولر أمريكي  سندات صكوك إسالمية
 5.462.130 - 731.798 2.712.240 2.018.092 دولر أمريكي  قروض ثنائية 

 86.429 86.429 - - - تينج كازاخستاني   
 69.217 - - - 69.217 جنيه استرليني  شهادات إيداع صادرة 

 1.174.288 - - - 1.174.288 دولر أمريكي  
 2.802.267 - - 2.802.267 - دولر أمريكي  معدل فائدة ثابت  –سندات ثانوية 

 21.134.960 - 202.333 7.052.268 13.880.359 دولر أمريكي  قروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء 
 632.362 - - - 632.362 درهم إماراتي )*(  
 12.829 9.874 - 2.810 145 جنيه مصري 

 72.499.337 22.658.839 4.113.470 24.747.998 20.979.030  إجمالي القروض 
 

   من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بموجب برنامج خطة الدعم الموجهة وائدل تخضع لفتمثل قروض )*( 
 

العمالت المتقاطعة، ويتم تصنيف عقود   مقايضةمعدلت الفائدة أو عقود    مقايضةالعمالت األجنبية ومخاطر معدلت الفائدة باستخدام إما عقود    تحويلتتحوط المجموعة لبعض القروض ضد مخاطر معدلت  
  ألف درهم.  617.239ما قيمته  2021ر ديسمب 31هذه إما كتحوطات للقيمة العادلة أو للتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة العادلة الموجبة لعقود التبادل هذه كما في   المقايضة
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 ( تابع) قروض  .16

 

 : كما يلي )غير مدققة( 2022 يونيو  30ي تستحق الفائدة كدفعات متأخرة؛ وفيما يلي معدلت الفائدة التعاقدية أو معدل العائد الداخلي على عمليات إصدار القسائم الصفرية كما ف
 سنوات  5أكثر من  سنوات  5إلى    3 سنوات  3 سنة إلى  خالل سنة واحدة  العملة  األداة 

سنوياً وفوائد ربع سنوية    %3 .75معدل فائدة ثابت بنسبة  دولر أسترالي متوسطة األجل سندات عالمية 

فاتورة   مقايضة معدل أعلى من نقطة أساس  138بمعدل 

 البنك.

سنوياً وفوائد ربع   %3 .10معدل فائدة ثابت بنسبة  -

نقطة أساس   94إلى  90 بين يتراوح بمعدلسنوية 

 فاتورة البنك.  مقايضةعدل أعلى من م

 إلىسنوياً  %2 .696معدل فائدة ثابت يتراوح بين 

 سنوياً.  4% .50 

    سنوياً إلى  %3 .33معدل فائدة ثابت يتراوح بين  سنوياً.   %3 .00 بنسبةمعدل فائدة ثابت  رينمينبي صيني  

 سنوياً.  4% .60

  إلىسنوياً   %3 .20معدل فائدة ثابت يتراوح بين 

 سنوياً.  3% .415

- 

 - - سنوياً    %0 .75بنسبة معدل فائدة ثابت  سنوياً   %0 .038بنسبة معدل فائدة ثابت  يورو  

بين   سنوياً   %0 .385بنسبة معدل فائدة ثابت  فرنك سويسري   يتراوح  ثابت  فائدة   إلىسنوياً    %0  .05معدل 

 سنوياً.  0% .735

- - 

      

سنوياً إلى    %2 .84معدل فائدة ثابت يتراوح بين  - دولر هونج كونج 

 سنوياً.  2% .87

ً   %1 .34بنسبة معدل فائدة ثابت   -   .سنويا

سنوياً وفوائد ربع سنوية   %4معدل فائدة ثابت بنسبة  دولر أمريكي 

أعلى من  نقطة أساس  115إلى  100 يتراوح بين بمعدل

 . معدل ليبور

إلى    110 يتراوح بين فوائد ربع سنوية بمعدل

وفوائد  أعلى من معدل ليبور   نقطة أساس 155

  146إلى  129 يتراوح بين ربع سنوية بمعدل 

معدل التمويل المضمون  أعلى من نقطة أساس 

 لليلة واحدة. 

سنوياً   %1 .63 تتراوح بين معدل فائدة ثابت بنسبة

  88سنوياً وفوائد ربع سنوية بمعدل   %5 .10إلى 

معدل التمويل المضمون  أعلى من نقطة أساس 

 لليلة واحدة. 

 %5 .00  سنوياً إلى  %4 .65معدل فائدة ثابت يتراوح بين 

  سنوياً. قسيمة صفرية بمعدل عائد داخلي يتراوح بين

سنوياً وفوائد ربع سنوية   %5 .785سنوياً إلى  3% .271

 )*( ليبور.أعلى من معدل نقطة أساس  140بمعدل 

 - - سنوياً.   %0 .95معدل فائدة ثابت بنسبة  - سترليني اجنيه  

 %8 .16سنوياً إلى    %7 .50معدل فائدة ثابت يتراوح بين  - - - الروبية اإلندونيسية   

 سنوياً.

ً   %4 .375معدل فائدة ثابت بنسبة  - دولر أمريكي  سندات صكوك إسالمية  - - سنويا

أعلى  نقطة أساس  95إلى  60 تتراوح بينشهرية   فوائد دولر أمريكي قروض ثنائية 

 . معدل ليبور من 

أعلى نقطة أساس  95إلى  80فوائد شهرية بمعدل 

  32 .5 تتراوح منوفوائد شهرية  ليبور  من معدل

أعلى من معدل التمويل  نقطة أساس  65إلى 

 المضمون لليلة واحدة 

أعلى من  نقطة أساس  100شهرية بمعدل   فوائد

 ليبور. معدل 

- 

 سنوياً    %8 .50بنسبة معدل فائدة ثابت  سنوياً    %9 .50بنسبة معدل فائدة ثابت  - - تينج كازاخستاني   

 شهادات إيداع صادرة 

 

 %1 .474 بمعدلقسيمة صفرية بمعدل عائد داخلي  جنيه استرليني

 سنوياً.

- - - 

 

 %0 .375قسيمة صفرية بمعدل عائد داخلي يتراوح بين  دولر أمريكي 

 سنوياً.   %1 .86إلى سنوياً 

- - - 

 - - - نوياً.س  %0 .24بنسبة  سالب قسيمة صفرية بمعدل عائد   يورور  

 - - - سنوياً    %4 .50بنسبة معدل فائدة ثابت  دولر أمريكي سندات ثانوية 

 سنوياً إلى   %0 .45معدل فائدة ثابت يتراوح بين  دولر أمريكي قروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء 

  معدل التمويل المضمون لليلة واحدة -  سنوياً  2% .15 

وفوائد  نقطة أساس  66إلى  30زائداً هامش يتراوح بين 

 نقطة أساس أعلى من ليبور  45 تبلغ ةربع سنوي

  50إلى   40 يتراوح بين سنوية بمعدل ربعفوائد  

 ليبور. أعلى من معدل نقطة أساس 

إلى  20سنوية بمعدل يتراوح بين سالب  ربعفوائد  

 ليبور. أعلى من معدل  نقطة أساس  18سالب 

- 

 %3 .50سنوياً إلى    %0 .50معدل فائدة ثابت يتراوح بين  - - سنوياً.   %3 .00معدل فائدة ثابت بنسبة  جنيه مصري   

 سنوياً.

 سنوياً وتعتبر قابلة للطلب في نهاية السنة الخامسة أو السادسة أو السابعة أو العاشرة من تاريخ اإلصدار.  %5 .785سنوياً إلى  %3 .271سنة بمعدل عائد داخلي يتراوح بين   40سنة إلى   30 بينتتراوح  استحقاقات وببفوائد متراكمة درهم   ألف 17.535.389بقيمة  )*( تشمل سندات 
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 ( تابع) قروض  .16

 

تتأهل السندات الثانوية ذات معدل الفائدة الثابت كقروض ثانوية ضمن الشق الثاني من رأس المال وتعتبر مؤهلة للحصول على اإلعفاء 

% سنوياً وفقاً لتوجيهات رأس المال الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. باإلضافة إلى ذلك، دخلت السندات 10بمعدل  

)إيضاح   2023سنوياً حتى تاريخ استحقاقها في    %20تاريخ الستحقاق ويتم إطفاؤها بمعدل  لمعدل الفائدة الثابت سنتها الخامسة    الثانوية ذات

31 .) 

من خالل اتفاقات   القروضبها كضمان مقابل    المرهونةلالطالع على تفاصيل السندات والقروض    9و  8ين  اإليضاحيرجى الرجوع إلى  

المجموعة ضمانات نقدية بقيمة   ألف    169.873  -  2021ديسمبر    31ألف درهم )  944.766إعادة الشراء. عالوة على ذلك، قدمت 

 درهم( مقابل طلبات الهامش.

 

 مطلوبات أخرى  .17

 

 
 يونيو 30كما في 
2022 

ديسمبر  31كما في 
2021 

 مدققة غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 676.841 776.821 فوائد دائنة 
 594.717 606.131 التزام مدرج مقابل التزامات المنافع المحددة 

 807.322 848.889 إيرادات مؤجلة 
 16.238.756 15.007.852 ( 12أوراق قبول )إيضاح 

مخصص النخفاض في قيمة اعتمادات مستندية وضمانات والتزامات أخرى 
 503.225 473.824 (10)إيضاح 
 4.563.303 5.688.391 أخرى )*(

 23.384.164 23.401.908 إجمالي المطلوبات األخرى 

 ألف درهم(. 286.322 – 2021ديسمبر  31)  2022 يونيو 30كما في   ألف درهم يتعلق بالتزامات عقود اإليجار التمويلي 269.382)*( تتضمن مبلغ بقيمة 

 

 رأس المال .18

 

 والمدفوع بالكامل الصادر  المصرح به  

  

 يونيو 30كما في 
2022 

ديسمبر  31كما في 
2021 

 مدققة غير مدققة  

     ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 
 6.957.379 6.957.379 10.000.000 أسهم عادية بقيمة درهم واحد للسهم

 

من رأس مال البنك   %(60 .20نسبة    – 2021ديسمبر    31)%  60 .20بنسبة  احتفظت شركة مبادلة لالستثمار  ،  2022  يونيو  30كما في  

  شركة الشخص الواحد   –  لالستثمار  ثالصادر والمدفوع بالكامل من خالل شركتها الفرعية المملوكة بالكامل شركة ون هاندريد اند فورتين

 . ذ.م.م
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 ( غير مدققة)احتياطيات أخرى  .19
 
 

 :2022 يونيو  30المنتهية في أشهر   ستة ال لفترة  الحتياطيات  الحركة في 
 

 

أسهم خطة 
حوافز  

الموظفين، 
 صافي

احتياطي  
 نظامي 

احتياطي  
 احتياطي عام قانوني

احتياطي  
 طوارئ 

احتياطي  
تحويل عمالت  

 أجنبية 

احتياطي  
تحّوط  

للتدفقات  
 النقدية 

إعادة احتياطي 
تقييم استثمارات  
مصنفة بالقيمة  

العادلة من خالل  
اإليرادات 

 الشاملة األخرى 
العائدة إلى حاملي  

 أسهم البنك

الحصص 
غير 

 اإلجمالي  المسيطرة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

            

 9.283.575 194 9.283.381 389.298 (67.912) (68.673) 150.000 2.000.000 3.478.690 3.478.690 (76.712) 2022يناير  1في كما 

 ( 283.311) (241) ( 283.070) - - ( 283.070) - - - - - فروق الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية

 153.112 - 153.112 - - 153.112 - - - - - عمليات أجنبيةصافي األرباح من تحوط صافي الستثمار في 

 415.844 - 415.844 - 415.844 - - - - - - صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي 

النقدي   صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق
 25.545 - 25.545 - 25.545 - - - - - - الموجز الُمعاد تصنيفها إلى بيان الدخل المرحلي الموحد 

صافي التغيرات في القيمة العادلة ألدوات الدين المصنفة بالقيمة 
 ( 2.191.088) (45) ( 2.191.043) ( 2.191.043) - - - - - - - العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

التغيرات في مخصص خسائر الئتمان المتوقعة ألدوات الدين 
 (42.266) (2) (42.264) (42.264) - - - - - - - الُمصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  

المبالغ الُمعاد تصنيفها إلى بيان الدخل المرحلي الموحد الموجز  
ألدوات الدين الُمصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  

 44.652 - 44.652 44.652 - - - - - - - الشاملة األخرى  

صافي تغيرات القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الُمصنفة  
 (34.358) - (34.358) (34.358) - - - - - - - اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة من خالل  

اد أدوات حقوق  عالمبالغ المحولة ضمن حقوق الملكية عند استب
الملكية الُمصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

 3.556 - 3.556 3.556 - - - - - - - األخرى 

 ( 1.908.314) (288) ( 1.908.026) ( 2.219.457) 441.389 ( 129.958) - - - - - الشاملة األخرى للفترة  اإليرادات / إجمالي )الخسائر(

 (5.010) - (5.010) - - - - - - - (5.010) الستحواذ على أسهم 

 - (100) 100 39 - 61 - - - - - تسوية نتيجة التغيرات في الحصص غير المسيطرة  

 (9.994) - (9.994) - - - - - - - (9.994) تعديالت القيمة العادلة  

 12.882 - 12.882 - - - - - - - 12.882 الجزء المكتسب   -أسهم 

 7.373.139 (194) 7.373.333 ( 1.830.120) 373.477 ( 198.570) 150.000 2.000.000 3.478.690 3.478.690 (78.834) 2022يونيو  30كما في 
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 ( تابع( ) غير مدققة)احتياطيات أخرى  .19
 

 :2021 يونيو  30المنتهية في أشهر   ستة ال لفترة الحتياطيات  الحركة في 
 

 

أسهم خطة  
حوافز  

الموظفين، 
 صافي 

احتياطي 
 احتياطي عام  احتياطي قانوني  نظامي

احتياطي 
 طوارئ 

احتياطي 
تحويل عمالت 

 أجنبية

احتياطي 
تحّوط 

للتدفقات  
 النقدية

احتياطي إعادة 
تقييم استثمارات  
مصنفة بالقيمة 

العادلة من خالل  
اإليرادات  

 الشاملة األخرى 

العائدة إلى  
حاملي أسهم  

 البنك
الحصص غير 

 اإلجمالي  المسيطرة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

            
 9.865.680 264 9.865.416 874.525 ( 33.464) ( 56.156) 150.000 2.000.000 3.478.690 3.478.690 ( 26.869) 2021يناير  1كما في 

 ( 394) 4 ( 398) - - ( 398) - - - - - فروق الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية
 ( 85.246) - ( 85.246) - ( 85.246) - - - - - - تحوطات التدفق النقدي لصافي التغيرات في القيمة العادلة  
  تحوطات التدفق النقديلصافي التغيرات في القيمة العادلة  

 ( 56.284) - ( 56.284) - ( 56.284) - - - - - - الموجز الموحد المرحلي  تصنيفها إلى بيان الدخل  عادالمُ 
صنفة بالقيمة صافي التغيرات في القيمة العادلة ألدوات الدين المُ 

 171.403 ( 51) 171.454 171.454 - - - - - - - اإليرادات الشاملة األخرى من خالل   العادلة
التغيرات في مخصص خسائر الئتمان المتوقعة ألدوات الدين 
 ( 100.300) ( 10) ( 100.290) ( 100.290) - - - - - - - الُمصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  

الموجز  الموحد  المرحلي الدخل بيانعاد تصنيفها إلى المبالغ المُ 
الُمصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  ألدوات الدين 

 ( 105.900) - ( 105.900) ( 105.900) - - - - - - - الشاملة األخرى  
الُمصنفة  صافي تغيرات القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية 
 12.458 - 12.458 12.458 - - - - - - - بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

حقوق  أدوات اد عاستبالمبالغ المحولة ضمن حقوق الملكية عند 
الملكية الُمصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

 45 - 45 45 - - - - - - - األخرى 
 ( 164.218) ( 57) ( 164.161) ( 22.233) ( 141.530) ( 398) - - - - - الشاملة األخرى للفترة إجمالي الخسائر

 584 - 584 - - - - - - - 584 تعديالت القيمة العادلة  
 2.848 - 2.848 - - - - - - - 2.848 الجزء المكتسب   -أسهم 

 9.704.894 207 9.704.687 852.292 ( 174.994) ( 56.554) 150.000 2.000.000 3.478.690 3.478.690 ( 23.437) 2021 يونيو 30كما في 
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 سندات رأس المال .20
 

، قامت دائرة المالية لدى حكومة أبوظبي بالكتتاب في سندات رأسمالية تنظيمية من الشق األول لبنك أبوظبي التجاري 2009في فبراير  
حصل البنك بنك التحاد الوطني،  بموجب الندماج مع  ألف درهم )"سندات بنك أبوظبي التجاري"(.    4.000.000بمبلغ أساسي قيمته  

ألف درهم )يُشار إليها  2.000.000على سندات رأسمالية تنظيمية من الشق األول السابقة لبنك التحاد الوطني بمبلغ أساسي قيمته كذلك 
بحكومة أبوظبي   مع سندات بنك أبوظبي التجاري بـ "السندات"(. عالوة على ذلك، وبناء على قرارات خطية صادرة عن دائرة المالية

، تم تعديل السندات لتتوافق مع المعايير واإلرشادات المتعلقة بنسبة كفاية رأس المال للبنوك في دولة اإلمارات 2021ديسمبر    15بتاريخ  
(، التي  2020)نوفمبر    2020/ 4980العربية المتحدة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بموجب اإلشعار رقم  

 .منت إدراج بند "تخفيض القيمة عند نقطة عدم الجدوىتض
 

بند   تفعيل  الجدوىيمكن  القيمة عند عدم  المتحدة   تخفيض  العربية  اإلمارات  قبل مصرف  الشروط واألحكام من  إدراجه ضمن  تم  الذي 
المركزي. في حال قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بإخطار البنك بأن السند قد أصبح غير ذي جدوى أو سيصبح غير ذي  

بشكل تلقائي، تعتبر حقوق حاملي السند بموجب السندات جدوى دون )أ( تخفيض القيمة؛ أو )ب( ضخ رأس مال من قبل القطاع العام،  
غير قابلة لإللغاء وغير مشروطة ويتم تخفيضها بشكل دائم بنسبة تتوافق مع مبلغ تخفيض القيمة الذي يحدده مصرف اإلمارات العربية 

 المتحدة المركزي. مما يترتب عليه تخفيض قيمة السندات إلى صفر وإلغاء السندات. 
 

بموافقة مصرف اإلمارات  ذه السندات بحق التصويت، وهي سندات دائمة غير مجّمعة لألرباح، وليس لها تاريخ استرداد محدد.ل تتمتع ه
أو في أي تاريخ لدفع الفائدة بعد ذلك. ل يحق لحاملي السندات   2027السندات في فبراير  طلب  العربية المتحدة المركزي، يجوز للبنك  

ثل هذه السندات التزامات مباشرة وغير مضمونة وثانوية على البنك وتتساوى في تصنيفها دون أي تفاضل بينها، تمالمطالبة بالسترداد.  
من تاريخ إصدارها  سنوياً    %6وتخضع حقوق والتزامات حاملي السندات لمطالبات الدائنين الرئيسيين. تحمل السندات معدل فائدة بنسبة  

إيبور باإلضافة إلى    -أشهر    6(، وتخضع حالياً لسعر فائدة عائم لمدة  2014ة )الذي كان في فبراير  إلى التاريخ األول إلعادة ضبط الفائد
. ومع ذلك، يحق للبنك وفقاً لتقديره الحصري أن يختار عدم إجراء دفعات فوائد. ل يحق لحاملي السندات مطالبة % سنويا بعد ذلك2 .3

ب البنك  الفوائد ول يعتبر خيار  إلى ذلك، هناك ظروف معينة )"عدم البنك بدفعات  السندات. وباإلضافة  الدفع بمثابة إخالل بشروط  عدم 
 السداد"( يحظر على البنك في ظلها إجراء دفعات الفوائد في تاريخ الدفعة المعنية.

 
عن أو دفع أية توزيعات أو   في حال قام البنك باختيار عدم الدفع أو إذا نشأ حدث يستوجب عدم الدفع، عندها ل يحق للبنك: )أ( اإلعالن

أرباح؛ أو )ب( استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو الستحواذ على أي حصة من رأس المال أو أية أوراق مالية من البنك تكون  
لى حقوق الملكية،  مساوية للسندات أو أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على السترداد اللزامي بالسداد أو التحويل إ

 . من العوائد سداد دفعتين متتاليتين بالكامل إل إذا تم، أو لحين أن يتم،في كافة الحالت 
   

 (غير مدققة)إيرادات الفوائد  .21
 

 
 يونيو   30الستة أشهر المنتهية في    يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في 

 2022 2021  2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      

 154.538 332.307  85.562 211.154 قروض وسلفيات للبنوك 
 3.508.123 3.883.612  1.770.413 2.176.965 للعمالء بالتكلفة المطفأة  قروض وسلفيات

 943.642 959.438  482.001 559.149 استثمار في أوراق مالية 
 4.606.303 5.175.357  2.337.976 2.947.268 إجمالي إيرادات الفوائد
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 ( غير مدققة)مصاريف الفوائد  .22

 

 يونيو   30الستة أشهر المنتهية في    يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022 2021  2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      

 13.301 25.511  3.720 19.384 ودائع من البنوك
 580.315 816.136  265.438 498.186 ودائع من العمالء

 9.739 18.767  4.514 11.774 أوراق تجارية باليورو
 401.239 539.519  185.933 328.463 قروض )*(

 1.004.594 1.399.933  459.605 857.807 إجمالي مصاريف الفوائد 
 

 عقود اإليجار.  التزاماتدرهم( لمصاريف الفوائد على  ألف 6.775 –  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةدرهم )لفترة ال ألف 10.388)*( تتضمن مبلغ 

 

 (غير مدققة)صافي إيرادات الرسوم والعموالت  .23

 

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022 2021  2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      

      إيرادات الرسوم والعموالت 
 446.776 565.626  221.504 295.843 رسوم متعلقة بالبطاقات 
 373.379 342.613  224.585 182.174 رسوم معالجة القروض 

 88.504 96.452  43.730 50.062 متعلقة بالحسابات رسوم 
 245.587 265.359  125.650 130.900 عمولة تمويل تجاري

 8.916 7.255  2.795 3.976 عمولة تأمين
 34.836 34.292  15.403 13.139 خدمات إدارة الموجودات والستثمارات

 5.007 7.194  2.426 3.448 رسوم وساطة
 209.639 295.637  100.145 144.150 رسوم أخرى 

 1.412.644 1.614.428  736.238 823.692 إجمالي إيرادات الرسوم والعموالت
 ( 468.717) ( 622.613)  ( 235.508) ( 318.920) مصاريف الرسوم والعمولت 

 943.927 991.815  500.730 504.772 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 

 (غير مدققة)صافي إيرادات المتاجرة  .24

 

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022 2021  2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      

 59.678 96.516  42.635 75.934 صافي األرباح من التعامل بالمشتقات 
 259.985 294.863  123.020 179.139 األرباح من التعامل بالعمالت األجنبيةصافي 
)الخسائر( من الموجودات األرباح/صافي 

والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل  
 8.651 ( 15.727)  8.442 3.885 األرباح أو الخسائر

 328.314 375.652  174.097 258.958 صافي إيرادات المتاجرة 
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 (غير مدققة)إيرادات تشغيلية أخرى  .25

 

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022 2021  2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      

 75.671 75.077  38.766 37.163 إيرادات إدارة العقارات 
 40.131 40.287  19.830 20.338 إيرادات إيجار 

صافي )الخسائر( / األرباح من استبعاد استثمارات 
 159.560 ( 31.532)  85.354 ( 74.337) في أوراق مالية 

 61.208 193.524  - 129.679 صافي األرباح الناتجة عن انتهاء التحوطات
 14.310 12.025  6.888 5.921 إيرادات توزيعات األرباح 

 19.396 56.453  14.367 41.537 أخرى 
 370.276 345.834  165.205 160.301 إجمالي اإليرادات التشغيلية األخرى 

 

 (غير مدققة)مصاريف تشغيلية  .26

 

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022 2021  2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      

 1.216.556 1.329.735  613.971 701.436 مصاريف الموظفين
 651.738 762.664  316.917 399.149 مصاريف عمومية وإدارية 

   199.626 204.648  100.346 102.849 ممتلكات ومعدات  استهالك
 47.845 47.456  23.922 23.533 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 2.115.765 2.344.503  1.055.156 1.226.967 التشغيلية إجمالي المصاريف 

 

 (غير مدققة)رسوم االنخفاض في القيمة  .27

 

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022 2021  2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      

صافي   –أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة 
 1.557.628 1.218.898  794.119 844.381 المحمل)*(

أدوات دين ُمصنفة بالقيمة العادلة من خالل  
صافي    –اإليرادات الشاملة األخرى 

 54.893 14.090  23.184 ( 5.500) )الُمحرر(/الُمحمل 
 ( 8.936) ( 27.519)  ( 15.662) ( 50.150) صافي الُمحرر  –التزامات ومطلوبات طارئة 

 ( 222.068) ( 255.768)  ( 124.078) ( 133.308) ناقصاً: مستردات / تعديالت خالل الفترة  
 1.381.517 949.701  677.563 655.423 (10إجمالي رسوم االنخفاض في القيمة )إيضاح 

 
على الستثمارات  (  ألف درهم  44  بقيمة  ُمحررةصافي مبالغ    :2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  )ألف درهم    6.240بقيمة    ُمحملة تضمن صافي مبالغ  ت  )*(

 . في األوراق المالية بالتكلفة المطفأة
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 (غير مدققة)ربحية السهم  .28
 

   ةالمخفّضربحية السهم األساسية و
 

العائدة إلى حاملي أسهم البنك وكذلك على المتوسط المرجح لعدد أسهم حقوق يعتمد احتساب ربحية السهم األساسية على صافي األرباح  
الملكية القائمة. يتم احتساب ربحية السهم المخفّضة من خالل تعديل المتوسط المرجح لعدد أسهم حقوق الملكية القائمة بتأثيرات مخفضة 

 فين.ألسهم حقوق الملكية المحتملة المحتفظ بها في حساب خطة حوافز الموظ
 

 يونيو  30أشهر المنتهية في  ةالثالث  يونيو  30أشهر المنتهية في  ةالثالث 

 2022 2021  2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      

 2.523.116 3.058.720  1.402.139 1.575.217 األرباح للفترة العائدة إلى حاملي أسهم البنك
مدفوعة على سندات رأس المال  ناقصاً: قسائم 

 ( 90.635) ( 83.969)  - - (20)إيضاح 
صافي األرباح الُمعدلة للفترة العائدة إلى حاملي  

 2.432.481 2.974.751  1.402.139 1.575.217 أسهم البنك )أ(
      

 عدد األسهم باآللف  عدد األسهم باآللف 

اإلصدار  المتوسط المرجح لعدد األسهم قيد 
 6.957.379 6.957.379  6.957.379 6.957.379 خالل الفترة

ناقصاً: المتوسط المرجح لعدد األسهم الناتجة 
 ( 4.190) ( 11.655)  ( 4.190) ( 11.712) عن أسهم خطة حوافز الموظفين

المتوسط المرجح لعدد أسهم حقوق الملكية قيد 
اإلصدار خالل الفترة والمستخدمة الحتساب  

 6.953.189 6.945.724  6.953.189 6.945.667 العائد األساسي على السهم الواحد )ب( 
زائداً: المتوسط المرجح لعدد األسهم الناتجة عن  

 4.190 11.655  4.190 11.712 أسهم خطة حوافز الموظفين
المتوسط المرجح لعدد أسهم حقوق الملكية قيد 

والمستخدمة في احتساب  اإلصدار خالل الفترة 
 6.957.379 6.957.379  6.957.379 6.957.379 العائد المخفّض على السهم الواحد )ج( 

      

 0.35 0.43  0.20 0.23 ربحية السهم األساسية )درهم( )أ( / )ب(

      

 0.35 0.43  0.20 0.23 ربحية السهم المخفّضة )درهم( )أ( / )ج(

 

 ومطلوبات طارئةالتزامات  .29
 

 لدى المجموعة اللتزامات والمطلوبات الطارئة التالية: 
 

 
 يونيو 30كما في 
2022 

ديسمبر  31كما في 
2021 

 مدققة غير مدققة 
    ألف درهم  ألف درهم 
   

 10.928.787 12.198.448 اعتمادات مستندية 

 50.851.169 52.001.735 ضمانات 

 14.582.222 15.284.888 قابلة لإللغاء )*( –تسهيالت ائتمانية التزامات لتقديم 

 21.055.873 21.262.717 غير قابلة لإللغاء –التزامات لتقديم تسهيالت ائتمانية 

 97.418.051 100.747.788 إجمالي االلتزامات نيابةً عن العمالء 

 853.069 591.261 التزامات نفقات رأسمالية مستقبلية

 15.854 2.060.739 التزامات استثمارات في أوراق مالية

 98.286.974 103.399.788 إجمالي االلتزامات والمطلوبات الطارئة
 ألف درهم( يتعلق بحدود البطاقات الئتمانية غير المسحوبة.  7.323.450: 2021ديسمبر  31ألف درهم ) 7.599.634)*( تتضمن مبلغ بقيمة 
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 القطاعات التشغيلية .30

 

المجموعة   لدى  تقارير عنهاخمسة قطاعات  يوجد  إعداد  تم    يتم  أدناه.  المبين  النحو  تقاريرعلى  المصرفية لألفراد    إعداد  الخدمات  عن 

ً . 2022 مارس 31والخدمات المصرفية الخاصة كجزء من مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد حتى   ، تم تقسيم مجموعة الخدمات لحقا

ألداء المالي والنتائج لخمسة لالمصرفية لألفراد إلى الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة، وبالتالي، تم تقديم تحليل  

 للفترة الحالية والسابقة. يصدر بشأنها تقارير قطاعات 

 

نة  تقدم هذه القطاعات منتجات وخدمات مختلفة وتُدار بشكٍل منفصل وفقاً لهيكل اإلدارة وإعداد التقارير الداخلية لدى المجموعة. تتولى لج

غيلي الرئيسي( مسؤولية توزيع الموارد على هذه القطاعات، بينما تقوم لجنة إدارة األداء  اإلدارة التنفيذية لدى المجموعة )متخذ القرار التش

 لدى المجموعة، بناًء على الصالحيات الممنوحة لها من قبل متخذ القرار التشغيلي الرئيسي، بمراجعة أداء هذه القطاعات بصورة منتظمة. 

 

 ة: فيما يلي ملخص عمليات كل قطاع تشغيلي لدى المجموع

 

كما   .شركات زميلة  حسابات األفراد وإدارة الثروات والتمويل اإلسالمي والستثمار في  يتألف من  –  قطاع الخدمات المصرفية لألفراد

 . يشمل القروض والودائع والمعامالت األخرى وأرصدة العمالء من األفراد 

 

والستثمار في شركات والتمويل اإلسالمي    والعمالء الخاصين وإدارة الثرواتتتألف من الحسابات الخاصة    –  الخدمات المصرفية الخاصة

 .الصناديقوأنشطة إدارة  لكبار العمالء    الخاصةالتجارية والقروض والودائع وغيرها من المعامالت وأرصدة الحسابات  كما تتضمن    .زميلة

 

رة النقد والتمويل التجاري وتمويل الشركات وتمويل المؤسسات يتألف من األعمال المصرفية وإدا  -  قطاع الخدمات المصرفية للشركات

الحكومية   والمؤسسات  الموجودات  وتمويل  التحتية  والبنية  اإلسالمي  والتمويل  الستثمارية  المصرفية  والخدمات  والمتوسطة  الصغيرة 

 الء من الشركات.ومؤسسات القطاع العام. كما يشمل القروض والودائع والمعامالت واألرصدة األخرى مع العم

 

والخزينة االستثمارات  الفائدة   -  قطاع  معدلت  ومحفظة  للمجموعة  الستثمارية  المحفظة  وإدارة  المركزية  الخزينة  عمليات  من  يتألف 

زية والعمالت ومحفظة مشتقات السلع والتمويل اإلسالمي. يتولى قطاع الستثمارات والخزينة تنفيذ أنشطة التمويل وإدارة المخاطر المرك

للمجموعة من خالل القروض وإصدار سندات الدين واستخدام المشتقات المالية في إدارة المخاطر، كما يقوم بتنفيذ أنشطة التمويل التجاري 

 وتمويل الشركات والستثمار في الموجودات السائلة مثل اإليداعات قصيرة األجل وسندات الدين للشركات والحكومات. 

 

يتألف من إدارة العقارات وعمليات الخدمات الهندسية للشركات التابعة وإيرادات اإليجارات المكتسبة من عقارات   -  قطاع إدارة العقارات

 المجموعة. 

 

يتم إن المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغيلي موضحة أدناه. يتم قياس األداء استناداً إلى أرباح القطاع قبل ضريبة الدخل وفقاً لما  

قارير اإلدارية الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل لجنة إدارة األداء. تُستخدم أرباح القطاع في قياس األداء حيث ترى اإلدارة  بيانه في الت

أن هذه المعلومات هي األكثر مالءمةً لتقييم نتائج بعض القطاعات المتعلقة بشركات أخرى عاملة في نفس قطاع العمل. يتم تحديد األسعار 

 قطاعات وفقاً لشروط السوق.فيما بين ال
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 ( تابع)القطاعات التشغيلية  .30
 

 )غير مدققة(:  2022يونيو  30ة لفترة الستة أشهر المنتهية في التشغيلي اتالقطاعحسب فيما يلي تحليل إليرادات ونتائج المجموعة 

 

 

الخدمات 
 المصرفية 

 لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

 الخاصة 

 الخدمات 
 المصرفية 
 للشركات 

االستثمارات 
 اإلجمالي  العقاراتإدارة  والخزينة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

       
 3.775.424 10.659 1.018.780 1.167.065 516.457 1.062.463 صافي إيرادات الفوائد 

صافي إيرادات من التمويل اإلسالمي والمنتجات  
 942.174 - 255.269 181.849 21.149 483.907 الستثمارية اإلسالمية 

إجمالي صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل 
 1.274.049 1.348.914 537.606 1.546.370 اإلسالمي والمنتجات االستثمارية االسالمية

                   
10.659 4.717.598 

 1.713.301 135.054 427.154 610.884 73.467 466.742 إيرادات ل تخضع لفوائد 
 6.430.899 145.713 1.701.203 1.959.798 611.073 2.013.112 إيرادات تشغيلية

 ( 2.344.503) ( 91.760) ( 163.944) ( 603.526) ( 124.282) ( 1.360.991) مصاريف تشغيلية  
 4.086.396 53.953 1.537.259 1.356.272 486.791 652.121 أرباح تشغيلية قبل رسوم االنخفاض في القيمة 

 ( 949.701)     - 23.600 ( 663.169) ( 118.420) ( 191.712) النخفاض في القيمة   من / الُمحرر  (رسوم)
 3.136.695 53.953 1.560.859 693.103 368.371 460.409 األرباح بعد رسوم االنخفاض في القيمة 

 ( 2.716)     -     -     - (    321) (  2.395) شركات زميلة   خسائرالحصة من  
 3.133.979 53.953 1.560.859 693.103   368.050   458.014 األرباح قبل الضريبة 

 ( 64.227)     - ( 25.358) ( 27.385)     - ( 11.484) رسوم ضريبة الدخل الخارجية  
 ( 11.123) -     - ( 10.664)     - ( 459) خسائر من العمليات غير المستمرة 

 3.058.629 53.953 1.535.501 655.054   368.050   446.071 األرباح للفترة 
   )غير مدققة(   2022يونيو  30كما في 

 476.092.755 1.735.334 179.497.548 188.656.528 54.446.877 51.756.468 إجمالي الموجودات 
       

 418.226.336 924.477 161.631.371 141.216.030 41.102.476 73.351.982 إجمالي المطلوبات 

 
 )غير مدققة(: 2021يونيو  30يلي تحليل إليرادات المجموعة ونتائجها حسب القطاعات التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في فيما 

 

 

الخدمات 
 المصرفية 

 لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

 الخاصة 

 الخدمات 
 المصرفية 
 للشركات 

االستثمارات 
 اإلجمالي  إدارة العقارات والخزينة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  

       
 3.601.709 15.866 949.959 1.041.463 452.586 1.141.835 صافي إيرادات الفوائد 

صافي إيرادات من التمويل اإلسالمي والمنتجات  
 832.520 1.029 135.230 185.419 39.286 471.556 الستثمارية اإلسالمية 

إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل إجمالي صافي 
 4.434.229 16.895 1.085.189 1.226.882 491.872 1.613.391 اإلسالمي والمنتجات االستثمارية االسالمية

 1.642.517 137.108 476.612 616.638 36.648 375.511 إيرادات ل تخضع لفوائد 
 6.076.746 154.003 1.561.801 1.843.520 528.520 1.988.902 إيرادات تشغيلية

 (2.115.765) (77.000) (138.334) (557.285) (108.457) (1.234.689) مصاريف تشغيلية  
 3.960.981 77.003 1.423.467 1.286.235 420.063 754.213 أرباح تشغيلية قبل رسوم االنخفاض في القيمة 

 (1.381.517) - (46.651) (674.581) (231.147) (429.138) رسوم النخفاض في القيمة 
 2.579.464 77.003 1.376.816 611.654 188.916 325.075 األرباح بعد رسوم االنخفاض في القيمة 

 5.590 - - - 2.759 2.831 الحصة من أرباح شركات زميلة 
 2.585.054 77.003 1.376.816 611.654 191.675 327.906 األرباح قبل الضريبة 

 (46.699) - (28.939) (9.981) - (7.779) رسوم ضريبة الدخل الخارجية  
 (14.608) - - (12.779) - (1.829) خسائر من العمليات غير المستمرة 

 2.523.747 77.003 1.347.877 588.894 191.675 318.298 األرباح للفترة 
   )غير مدققة(  2021ديسمبر  31كما في 
 440.278.369 1.714.986 143.781.827 185.155.652 55.703.413 53.922.491 الموجودات إجمالي 

       
 380.908.343 678.506 152.063.395 131.382.759 25.536.713 71.246.970 إجمالي المطلوبات 
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 )غير مدققة(: 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثةة لفترة التشغيلي اتالقطاعحسب فيما يلي تحليل إليرادات ونتائج المجموعة 

 

 

الخدمات 
 المصرفية 

 لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

 الخاصة 

 الخدمات 
 المصرفية 
 للشركات 

االستثمارات 
 اإلجمالي  إدارة العقارات والخزينة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  

       
 2.089.461 5.009 592.758 636.911 322.339 532.444 صافي إيرادات الفوائد 

صافي إيرادات من التمويل اإلسالمي والمنتجات  
 481.731     - 124.343 104.124 8.474 244.790 الستثمارية اإلسالمية 

إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل إجمالي صافي 
 2.571.192 5.009 717.101 741.035 330.813 777.234 اإلسالمي والمنتجات االستثمارية االسالمية

 924.031 65.916 254.868 320.285 44.852 238.110 إيرادات ل تخضع لفوائد 
 3.495.223 70.925 971.969 1.061.320 375.665 1.015.344 إيرادات تشغيلية

 ( 1.226.967) ( 47.545) ( 90.618) ( 315.624) ( 67.390) ( 705.790) مصاريف تشغيلية  
 2.268.256 23.380 881.351 745.696 308.275 309.554 أرباح تشغيلية قبل رسوم االنخفاض في القيمة 

 ( 655.423)     - 16.948 ( 454.192) ( 119.460) ( 98.719) رسوم النخفاض في القيمة 
 1.612.833 23.380 898.299 291.504 188.815 210.835 األرباح بعد رسوم االنخفاض في القيمة 

 ( 4.745)     -     -     - (    752) (  3.993) الحصة من أرباح شركات زميلة 
 1.608.088 23.380 898.299 291.504   188.063   206.842 األرباح قبل الضريبة 

 ( 35.489)     - ( 13.173) ( 16.259)     - ( 6.057) رسوم ضريبة الدخل الخارجية  
 2.548     -     - 2.774     - ( 226) خسائر / )أرباح( من العمليات غير المستمرة 

 1.575.147 23.380 885.126 278.019   188.063   200.559 األرباح للفترة 

 

 )غير مدققة(: 2021يونيو   30أشهر المنتهية في  الثالثةفيما يلي تحليل إليرادات المجموعة ونتائجها حسب القطاعات التشغيلية لفترة  
 

 

الخدمات 
 المصرفية 

 لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

 الخاصة 

 الخدمات 
 المصرفية 
 للشركات 

االستثمارات 
 اإلجمالي  إدارة العقارات والخزينة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  

       
 1.878.371 7.291 487.784 578.841 235.894 568.561 صافي إيرادات الفوائد 

صافي إيرادات من التمويل اإلسالمي والمنتجات  
 436.544 140 80.555 89.973 25.653 240.223 الستثمارية اإلسالمية 

إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل إجمالي صافي 
 2.314.915 7.431 568.339 668.814 261.547 808.784 اإلسالمي والمنتجات االستثمارية االسالمية

 840.032 68.210 221.747 357.733 17.684 174.658 إيرادات ل تخضع لفوائد 
 3.154.947 75.641 790.086 1.026.547 279.231 983.442 إيرادات تشغيلية

 (1.055.156) (38.279) (69.927) (275.254) (53.856) (617.840) مصاريف تشغيلية  
 2.099.791 37.362 720.159 751.293 225.375 365.602 أرباح تشغيلية قبل رسوم االنخفاض في القيمة 

 (677.563)     - (17.657) (336.954) (155.470) (167.482) رسوم النخفاض في القيمة 
 1.422.228 37.362 702.502 414.339 69.905 198.120 األرباح بعد رسوم االنخفاض في القيمة 

 3.466     -     -     - 1.307 2.159 الحصة من أرباح شركات زميلة 
 1.425.694 37.362 702.502 414.339 71.212 200.279 األرباح قبل الضريبة 

 (19.178)     - (9.006) (5.842) - (4.330) رسوم ضريبة الدخل الخارجية  
 (4.174) -     - (3.526) - (648) خسائر من العمليات غير المستمرة 

 1.402.342 37.362 693.496 404.971 71.212 195.301 األرباح للفترة 
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 إفصاحات أخرى 

 

 تحليل إلجمالي اإليرادات التشغيلية لكل قطاع مصنفة من حيث اإليرادات من األطراف الخارجية وفيما بين القطاعات: فيما يلي 
 

 )غير مدققة( بين القطاعات  )غير مدققة(خارجية  

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  

 2022 2021 2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
     

 114.006 160.348 1.892.993 1.852.764 الخدمات المصرفية لألفراد 
 ( 343.481) ( 413.288) 853.904 1.024.361 الخدمات المصرفية الخاصة 
 ( 392.379) ( 476.488) 2.235.899 2.436.286 الخدمات المصرفية للشركات 

 605.322 718.350 956.479 982.853 الستثمارات والخزينة  
 16.532 11.078 137.471 134.635 إدارة عقارات

 - - 6.076.746 6.430.899 إجمالي اإليرادات التشغيلية 
 

 

 )غير مدققة( بين القطاعات  )غير مدققة(خارجية  

 يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثة يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثة 

 2022 2021 2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
     

   64.967 79.054 936.571 936.289 الخدمات المصرفية لألفراد 
 ( 173.604) ( 230.992) 434.739 606.658 الخدمات المصرفية الخاصة 
 ( 192.295) ( 286.485) 1.218.842 1.347.805 الخدمات المصرفية للشركات 

 293.816 432.986 496.270 538.983 الستثمارات والخزينة  
 7.116 5.437 68.525 65.488 إدارة عقارات

 - - 3.154.947 3.495.223 إجمالي اإليرادات التشغيلية 
 

 المعلومات الجغرافية
 

قطاعين جغرافيين رئيسيين هما السوق المحلي والسوق الدولي. تم تصنيف دولة اإلمارات العربية المتحدة كقطاع تعمل المجموعة ضمن  
ات  محلي يمثل عمليات المجموعة التي تنشأ من الفروع والشركات التابعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بينما يمثل السوق الدولي عملي

ا وشركاتها التابعة التي تقع خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن المعلومات المتعلقة بإيرادات المجموعة المجموعة التي تنشأ من فروعه
 من العمليات المستمرة وموجوداتها غير المتداولة بحسب الموقع الجغرافي مفّصلة كما يلي:

 

 )غير مدققة(دولي  )غير مدققة(محلي  

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال 

 2022 2021 2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 

     اإليرادات 
صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من 

 التمويل اإلسالمي والمنتجات الستثمارية
 209.746 264.441 4.224.483 4.453.157 إلسالمية ا

 42.569 94.214 1.599.948 1.619.087 إيرادات ل تخضع لفوائد 
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 )تابع(  إفصاحات أخرى
 

 )غير مدققة(دولي  )غير مدققة(محلي  

 يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثة يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثة 

 2022 2021 2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  درهمألف  

     اإليرادات 
صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من 

 التمويل اإلسالمي والمنتجات الستثمارية
 116.302 139.278 2.198.613 2.431.914 إلسالمية ا

 18.949 33.653 821.083 890.378 إيرادات ل تخضع لفوائد 
 

 ي دول محلي  

 

 يونيو  30كما في 
 2022  

 غير مدققة

ديسمبر  31كما في 
2021 
 مدققة

 يونيو  30كما في 
 2022  

 غير مدققة

 ديسمبر 31كما في 
2021 
 مدققة

 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
     موجودات غير متداولة

 -    - 262.609 258.273 استثمار في شركات زميلة
 11.951 14.444 1.663.003 1.663.003 استثمارات عقارية

 250.009 277.390 1.814.261 1.781.541 ممتلكات ومعدات، صافي
 132.343 110.590 7.162.342 7.114.886 موجودات غير ملموسة، صافي 
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 نسبة كفاية رأس المال .31
 

 :عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيللتوجيهات الصادرة  وفقا والمحتسبة البنك لدى نسبة كفاية رأس مال فيما يلي 
 

 
يونيو  30كما في 
2022 

  31كما في 
 2021ديسمبر 

 مدققة غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

   رأس مال الشق األول لألسهم العادية
 6.957.379 6.957.379 ( 18رأس المال )إيضاح  

 17.878.882 17.878.882 عالوة إصدار 
 9.038.707 8.908.810 (19احتياطيات أخرى )إيضاح 

 19.062.924 19.368.573 أرباح محتجزة 
 9.325 1.188 الحصص غير المسيطرة

   الخصومات والتعديالت التنظيمية   
 (7.294.685) ( 7.225.476)   ، صافيموجودات غير ملموسة

 ( 67.912) 197.472 ( 19احتياطي تحوط التدفق النقدي )إيضاح 
 ( 76.712) ( 78.834) ( 19أسهم خطة حوافز الموظفين، صافي )إيضاح 

 احتياطي إعادة تقييم استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  
 175.184 ( 1.830.120) (19اإليرادات الشاملة األخرى )إيضاح 

 - ( 290.642) خصومات أخرى
 (2.574.230) - ناقصاً: توزيعات األرباح المقترحة  

 43.108.862 43.887.232 إجمالي رأس مال الشق األول لألسهم العادية
   رأس مال الشق األول اإلضافي
 6.000.000 6.000.000 ( 20سندات رأس المال )إيضاح  

 6.000.000 6.000.000 إجمالي رأس مال الشق األول اإلضافي 
 49.108.862 49.887.232 إجمالي رأس مال الشق األول 

   رأس مال الشق الثاني
 3.763.456    3.937.595 مخصص عام مؤهل 

 324.354 169.041 (16سندات ثانوية )إيضاح 
 4.087.810     4.106.636 إجمالي رأس مال الشق الثاني

   
 53.196.672    53.993.868 إجمالي رأس المال التنظيمي

   
   الموجودات المرّجحة للمخاطر 

 301.076.491     315.007.612 مخاطر الئتمان
 9.406.226 18.303.941 مخاطر السوق
 22.542.856 21.529.955 مخاطر تشغيلية

 333.025.573     354.841.508 إجمالي الموجودات المرّجحة للمخاطر 
   

 % 12.94 %12.37 العاديةنسبة رأس مال الشق األول لألسهم 
 % 1.81 %1.69 نسبة رأس مال الشق األول اإلضافي 

 % 14.75 %14.06 نسبة الشق األول 
 % 1.22 %1.16 نسبة الشق الثاني

 % 15.97 %15.22 نسبة كفاية رأس المال
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 معامالت مع األطراف ذات العالقة .32
 

 تبرم المجموعة تعامالت مع الشركة األم وشركاتها ذات العالقة، والشركات الزميلة، والصناديق المدارة، وأعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة 
التابعة له( ضمن سياق أعمالها العتيادية  للبنك والشركات  المسيطر األساسي  العالقة، وحكومة أبوظبي )الطرف  العليا ومنشآتهم ذات 

 التجارية للفوائد والعمولت.  بالمعدلت
 

يُقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األفراد الذين يتمتعون بالصالحية والمسؤولية عن تخطيط أنشطة المجموعة وتوجيهها والرقابة عليها،  
 وهم أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ومرؤوسيه المباشرين. 

 

 ركاته التابعة عند التوحيد ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح. تم استبعاد المعامالت المبرمة بين البنك وش
 

 الشركة األم والطرف الُمسيطر األساسي 
 

%( من رأس مال البنك الُمصدر والمدفوع بالكامل من 60 .20نسبة    -  2021ديسمبر    31% )60 .20تمتلك شركة مبادلة لالستثمار نسبة  
(. تمتلك 18شركة الشخص الواحد ذ.م.م )إيضاح    –شركة ون هاندريد اند فورتينث لالستثمار  خالل شركتها التابعة المملوكة بالكامل  

 % في شركة مبادلة لالستثمار وبالتالي فإن الطرف المسيطر األساسي هو حكومة أبوظبي. 100حكومة أبوظبي نسبة 
 

البيانات   37الرجوع إلى اإليضاح رقم  ، يرجى  2021ديسمبر    31لالطالع على تفاصيل أرصدة األطراف ذات العالقة كما في   حول 
 يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة. بالنسبة لمعامالت األطراف ذات العالقة لفترة  2021ديسمبر    31المالية الموحدة للسنة المنتهية في  

. إن  2021يونيو  30حول المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في  34، يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 2021
 أشهر المنتهية في ذلك التاريخ مماثلة في طبيعتها وحجمها.   الستةوالمعامالت لفترة    2022يونيو    30أرصدة األطراف ذات العالقة كما في  

 

للمجموع الدخل  إن أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  الموجز وبيان  الموحد  المرحلي  المركز المالي  التي تم إدراجها في بيان  ة 
 المرحلي الموحد الموجز، هي كما يلي:

 

 

الطرف المسيطر  
األساسي  

وأطرافه ذات  
 العالقة 

أعضاء مجلس  
اإلدارة  

وأطرافهم ذات  
 العالقة 

موظفي اإلدارة  
 العليا 

الشركات  
الزميلة  

والصناديق  
 اإلجمالي  المدارة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
      

      ( غير مدققة ) 2022يونيو   30األرصدة كما في  
 85.823 - - - 85.823 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  
 537.167 - - - 537.167 الخسائر  

 923.557 - - 107.758 815.799 موجودات  – أدوات مالية مشتقة 

 24.858.339 219.035 - - 24.639.304 استثمارات في أوراق مالية 

 49.394.759   143.944 37.832 4.377.498 44.835.485 قروض وسلفيات إلى العمالء 

 332.779  3.445 42 2.355 326.937 موجودات أخرى 

 1.526.223 - - 31.073 1.495.150 مطلوبات  – أدوات مالية مشتقة 

 89.000.886 49.415 71.846 541.574 88.338.051 ودائع من العمالء

 194.581 - 22.291 25 172.265 مطلوبات أخرى 

 6.000.000 - - - 6.000.000 سندات رأس المال 

 14.222.525 919 3.681 6.850 14.211.075 التزامات ومطلوبات طارئة 
      

    ( غير مدققة) 2022يونيو   30المعامالت لفترة الستة أشهر المنتهية في  
إيرادات فوائد، إيرادات التمويل اإلسالمي، رسوم  

 938,170 8,763 570 55,476 873,361 وإيرادات أخرى 

 246,099 - 56 179 245,864 مصاريف فوائد وتوزيعات أرباح إسالمية

 1.317.754 - - 103.664 1.214.090 صافي الخسائر من التعامل بالمشتقات  

 2.716 2.716 - - - شركات زميلة   خسائرالحصة من  

 83.969 - - - 83.969 قسائم مدفوعة على سندات رأس المال 
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 )تابع(  معامالت مع األطراف ذات العالقة .32
 

 )غير مدققة(:  2022يونيو    30فيما يلي مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين وأتعاب ومصاريف مجلس اإلدارة لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 
   ألف درهم 
  

 25,473 )*( امتيازات قصيرة األجل

 1,420 امتيازات ما بعد التقاعد  

 32,469 امتيازات األجر المتغير  

 59,362 إجمالي التعويضات 
  

 13,986 أتعاب ومصاريف مجلس اإلدارة

 تتضمن تعويضات نهاية الخدمة  )*(

 
على األسهم بقيمة   المرتكزةالمدفوعات  تتضمن  ، تم منح موظفي اإلدارة الرئيسيين تعويضات مؤجلة طويلة األجل  عالوة على ما سبق

 ألف درهم.   29.169
 

 للقيمة العادلة النظام المتدرج  .33

 

 قياسات القيمة العادلة المعترف بها في المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة  
 

ة. يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة إلى مستويات مختلفة ضمن النظام المتدرج للقيمة العادلة بناًء على مدخالت أساليب التقييم المستخدم
 تم تعريف المستويات المختلفة كما يلي:   

 
  1المستوى  –األسعار المدرجة في السوق 

 

قيمها قابلة للمالحظة في سوق نشطة. يتم تقييم هذه األدوات بالرجوع إلى األسعار  إذا كانت   1يتم تصنيف األدوات المالية ضمن المستوى 
ار  المدرجة غير الُمعدلة للموجودات أو المطلوبات المماثلة في األسواق النشطة التي تتوفر فيها األسعار المدرجة بسهولة وتمثل هذه األسع

 معامالت فعلية ومنتظمة الحدوث في السوق.    
 

  2المستوى  –تقييم باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة أساليب ال
 

باستخدام النماذج التي تكون مدخالتها قابلة للمالحظة في سوق نشط. يتضمن التقييم   2تم تقييم األدوات المالية الُمصنفة ضمن المستوى  
آلجلة التي يتم تقييمها باستخدام أساليب التسعير القياسية القائم على المدخالت القابلة للمالحظة أدوات مالية مثل عقود المقايضة والعقود ا

 في السوق والخيارات المتداولة بشكل شائع في األسواق التي يمكن فيها مالحظة كافة المدخالت الخاصة بأساليب التسعير القياسية. 
 

الفوري الصرف  السلع وعقود  المشتقات ومشتقات  أدوات مالية مشتقة مثل  الفئة  الصرف اآلجلة  تتضمن هذه  للعمالت األجنبية وعقود  ة 
 وبعض الستثمارات في األوراق المالية والقروض.  

 
النسبة يتم تقييم األدوات المالية المشتقة من خالل طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد ذات الصلة خالل فترة األدوات ب

التي ل تتضمن خيارات وباستخدام بالنسبة   للمشتقات  التقييم األخرى  القياسية مثل نموذج بالك سكولز ونماذج  الخيارات  نماذج تسعير 
 للمشتقات ذات الخيارات.   

 
 تقوم المجموعة بشكل دوري بمراجعة أساليب التقييم الخاصة بها بما في ذلك المنهجيات المعتمدة ومعايرة النماذج. إل أنه، قد ل تتضمن 

كامل كافة العوامل ذات الصلة بتقييم األدوات المالية للمجموعة مثل مخاطر الئتمان وتكاليف التمويل. وعليه،  النماذج األساسية بشكل  
إ العادلة. والتي تشمل منهج يستند  بالقيمة  الُمقاسة  المالية  بأدواتها  المرتبطة  الئتمان  لتقدير مخاطر  أساليب مختلفة  المجموعة  لى تطبق 

المخاطر الئتمانية    سالمتوقع لكل طرف مقابل على مدى العمر اإلنتاجي الكامل لكل أصل، وذلك ليعكالمحفظة يقدر صافي التعرض  
لألطراف المقابلة الفردية لألدوات المالية غير المضمونة. يتم حساب تعديل القيمة الئتمانية عن طريق ضرب احتمالية التعثر والخسائر 

 عثر.في حال التعثر والتعرضات المتوقعة عند الت
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 )تابع(  2المستوى  –أساليب التقييم باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة 

 
على جميع المراكز ذات الصلة    تعديل التقييم الئتمانيوتؤخذ ترتيبات الضمانات والمقاصة بالعتبار حيثما ينطبق ذلك. تطبق المجموعة  

 )غير المضمونة( في السوق الموازية باستثناء المراكز التي تم تسويتها من خالل غرف المقاصة المركزية.  
 

المضمونة والمضمونة جزئياً. تقوم المجموعة باحتساب تعديل قيمة التمويل من بالمراكز مويل المرتبط  يعكس تعديل قيمة التمويل تأثير الت
خالل تطبيق تكاليف التمويل المستقبلية المقدرة على التعرض المستقبلي المتوقع الذي سيطلب من المجموعة تمويله نتيجة للمكون غير  

 المضمون للمحفظة المضمونة والمحفظة غير المضمونة بأكملها(. المضمون للمحفظة الموازية )أي المكون غير 
 

   3المستوى  –أساليب التقييم باستخدام المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة 
 

إذا تضّمن تقييمها مدخالٍت هامة ل تستند إلى بيانات قابلة للمالحظة في السوق )مدخالت   3يتم تصنيف األدوات المالية ضمن المستوى  
 غير قابلة للمالحظة(. تعتبر مدخالت التقييم قابلة للمالحظة إذا كان من الممكن مالحظتها مباشرةً من خالل المعامالت التي تتم في سوق

 نشطة. 
 

لمالحظات يتم تحديد مستويات المدخالت غير القابلة للمالحظة بشكٍل عام استناداً إلى المدخالت القابلة للمالحظة التي لها نفس الطبيعة أو ا 
 التاريخية أو األساليب التحليلية األخرى.   

 
 تتضمن األدوات المالية ضمن هذه الفئة بشكل رئيسي أدوات حقوق الملكية الخاصة والصناديق. يتم تعديل القيم الدفترية لهذه الستثمارات

 كما يلي:
 
 ؛ وباستخدام أحدث صافي قيمة دفترية متاحة  –أدوات حقوق الملكية الخاصة   أ(
 بناًء على صافي قيمة الموجودات المحددة من قبل مدير الصندوق.  –الصناديق  ب( 
 

 يتطلب النظام المتدرج للقيمة العادلة استخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها عند توفرها. تأخذ المجموعة في العتبار أسعار السوق 
 أمكن ذلك.  ذات الصلة والقابلة للمالحظة عند إجراء تقييمها حيثما

 
غير قابلة للمالحظة. تتمثل المدخالت الهامة    حيث يتضمن تقييمها مدخالت هامة  3يتم تصنيف العقارات الستثمارية على أنها المستوى  

أن  غير القابلة للمالحظة المستخدمة في قياس القيمة العادلة للعقارات الستثمارية للمجموعة في إيرادات اإليجار ومعدلت الرسملة. ومن ش
ى، أن يؤدي إلى انخفاض كبير في قياس النخفاض الكبير في إيرادات اإليجار، أو الزيادة في معدلت الرسملة، بخالف العوامل األخر

القيمة العادلة. بشكل عام، يجب أن يكون التغيير في الفتراض المستخدم إليرادات اإليجار مصحوباً بتغيير في افتراض معدلت الرسملة  
ستثماري. ولذلك، فإن آثار هذه  في نفس التجاه حيث إن الزيادة في إيرادات اإليجار تزيد من توقعات البائع بتحقيق أرباح من العقار ال

إلى اإليضاح رقم   البعض جزئياً. يرجى الرجوع  المستخدمة في الستثمارات    11التغييرات تعوض بعضها  التقييم  فيما يتعلق بمنهجية 
 العقارية.
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التالي، تعتبر   الجدول  المالية  باستثناء ما هو مبين في  المعلومات  المدرجة في  المالية  للموجودات والمطلوبات  الدفترية  القيم  أن  اإلدارة 
 المرحلية الموحدة الموجزة ل تختلف جوهرياً عن قيمها العادلة. 

 
   3المستوى  2المستوى  1المستوى   

  
 أسعار السوق  

 المدرجة 
المدخالت القابلة  

 للمالحظة 
المدخالت الهامة  

القابلة  غير 
 للمالحظة 

إجمالي القيمة  
 القيمة الدفترية   العادلة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
       

       (غير مدققة) 2022 يونيو 30كما في 

       موجودات بالقيمة العادلة 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 3.930.934 3.930.934 - 3.060.406 870.528 6 األرباح أو الخسائر
 11.136.786 11.136.786 - 11.131.729 5.057 7 أدوات مالية مشتقة 

      8 استثمارات في أوراق مالية 
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات   -

 63.276.389 63.276.389 170.507 6.492.438 56.613.444  الشاملة األخرى   
 45.637.579 42.601.399 - - 42.601.399  المطفأة بالتكلفة   -

قروض وسلفيات بالقيمة العادلة من خالل 
 9 األرباح أو الخسائر للعمالء 

 
- 

 
- 

 
3.104.072 

 
3.104.072 

 
3.104.072 

 1.677.447 1.677.447 1.677.447 - - 11 استثمارات عقارية 
 128.763.207 125.727.027 4.952.026 20.684.573 100.090.428  اإلجمالي 

       مطلوبات بالقيمة العادلة 
 11.989.504 11.989.504 - 11.981.649 7.855 7 أدوات مالية مشتقة 

       مطلوبات بالتكلفة المطفأة 
 5.619.238 5.615.976 - 5.615.976 - 15 أوراق تجارية باليورو 

 74.773.536 72.811.644 - 56.380.363 16.431.281 16 قروض 
 92.382.278 90.417.124 - 73.977.988 16.439.136  اإلجمالي 

 

       (مدققة) 2021ديسمبر  31كما في 
       موجودات بالقيمة العادلة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 - 1.122.062 584.705 6 األرباح أو الخسائر

               
1.706.767 1.706.767 

 6.488.021 6.488.021 - 6.487.055 966 7 أدوات مالية مشتقة 
      8 استثمارات في أوراق مالية 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات   -
 66.550.079 66.550.079 164.469 5.062.679 61.322.931  الشاملة األخرى   

 29.963.213 29.674.807 - - 29.674.807  بالتكلفة المطفأة  -
 1.674.954 1.674.954 1.674.954 - - 11 استثمارات عقارية 

 106.383.034 106.094.628 1.839.423 12.671.796 91.583.409  اإلجمالي 
       مطلوبات بالقيمة العادلة 

 6.563.379 6.563.379 - 6.561.992 1.387 7 أدوات مالية مشتقة 
       مطلوبات بالتكلفة المطفأة 

 6.199.157 6.200.006 - 6.200.006 - 15 تجارية باليورو أوراق 
 72.499.337 70.881.164 - 54.482.036 16.399.128 16 قروض 

 85.261.873 83.644.549 - 67.244.034 16.400.515  اإلجمالي 

 

تقييمها باستخدام المدخالت التي يمكن مالحظتها  حيث يتم    2المستوى  ضمن  التداول على أنها    سجلفي  لدى المجموعة  المشتقات  يتم تصنيف  

  في السوق. 
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اإليرادات الشاملة  صنفة بالقيمة العادلة من خالل  المُ   3ضمن المستوى  فيما يلي التسوية التي تظهر الحركة في القيم العادلة لالستثمارات  

 :األخرى

 

 
 يونيو 30كما في 
2022 

  31كما في 
 2021ديسمبر 

 مدققة غير مدققة 

 ألف درهم  ألف درهم 
   

 205.981 164.469 الرصيد االفتتاحي
 19.165 5.835 السنة الفترة / صافي المشتريات خالل 

 ( 6.907) ( 1.036) تتضمن المبالغ المستردة من رأس المال خالل الفترة / السنة  استبعادات
 ( 53.770)  1.239 تعديل من خالل اإليرادات الشاملة األخرى خالل الفترة / السنة 

 164.469 170.507 الرصيد الختامي

 

ألف درهم(    4.012بقيمة    صافي أرباح  –   2021يونيو    30المنتهية في  الستة أشهر  ألف درهم )لفترة    337بقيمة    خسائرتم تحقيق صافي  

تحويلها    األخرى وتماإليرادات الشاملة  صنفة بالقيمة العادلة من خالل  والمُ   3من استبعاد استثمارات حقوق ملكية مدرجة ضمن المستوى  

 إلى األرباح المحتجزة.

 

 دعاوى قضائية .34

 

تعتبر المجموعة طرفاً في إجراءات ودعاوى قانونية مختلفة ناشئة ضمن سياق أعمالها العتيادية. وحيث أنه ل يمكن التنبؤ بنتائج هذه 

 الدعاوى بشكل مؤكد. ل تعتقد إدارة المجموعة بأنه سيكون لهذه الدعاوى أي تأثير سلبي جوهري على المعلومات المالية المرحلية الموحدة

 ة للمجموعة إذا لم يتم الفصل فيها لصالح المجموعة.  الموجز




