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٢  

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

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

  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد
  ٢، نيشن تاور ١٩الطابق 

  ٧٦١٣كورنيش أبوظبي، ص.ب: 
   أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

www.kpmg.com/ae+، ٩٧١) ٢( ٤٠١٤٨٠٠هاتف: 

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة البياناتحول مراجعة  المستقلينتقرير مدققي الحسابات 

  .ش.م.ع بنك أبوظبي األول السادة مساهميالى 

  مقدمة

لبنك  ٢٠٢١ مارس ٣١كما في المرفقة  الموحدة المرحلية الموجزة المالية البياناتلقد قمنا بمراجعة 
، التي تتألف بـ"المجموعة") مجتمعة اوشركاته التابعة (يشار إليه ")البنك(" ش.م.ع أبوظبي األول

  من:

 ؛ ٢٠٢١ مارس ٣١كما في  الموحد بيان المركز المالي المرحلي الموجز

 مارس ٣١في المنتهية الثالثة أشهر  لفترة الموحد بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز 
 ؛ ٢٠٢١

  مارس ٣١في المنتهية الثالثة أشهر  لفترة الموحدالمرحلي الموجز  الدخل الشاملبيان 
  ؛ ٢٠٢١

  ٣١أشهر المنتهية في  فترة الثالثةل الموحد ملكية المرحلي الموجزالبيان التغيرات في حقوق 
  ؛٢٠٢١ مارس

 مارس ٣١أشهر المنتهية في  فترة الثالثةل الموحد بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز 
  ؛ و ٢٠٢١

  الموحدة المرحلية الموجزة المالية البياناتإيضاحات حول .

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

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



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

  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 ٢٠٢١مارس  ٣١

٣  

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

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

  نطاق المراجعة 

، "مراجعة ٢٤١٠لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم 
 البياناتمستقل للمنشأة". تنطوي مراجعة الحسابات الالمالية المرحلية من قبل مدقق  البيانات

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

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

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

  االستنتاج

المرحلية الموجزة  المالية البياناتبناًء على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن 
لم يتم إعدادها، من كافة النواحي المادية، وفقاً  ٢٠٢١ مارس ٣١المرفقة كما في الموحدة 

  . ‘التقارير المالية المرحلية’ ٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

  بي إم جي لوار جلف ليمتد كى

  ريشارد أكالند
  ١٠١٥رقم التسجيل: 

  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
  ٢٠٢١أبريل  ٢١ التاريخ:





        
  

٥  

  بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد 
  لفترة المنتهية (غير مدققة)ل

  
  فترة الثالثة أشهر المنتهية في         
  مارس ٣١                   
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  إيضاح  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٥٫٦٤٠٫٦٨٧  ٤٫٣٤٨٫١٥٢    إيرادات الفوائد
  )٢٫٥٦١٫٠٨٠(  )١٫٦٦٨٫٨٣٥(    مصروفات الفوائد

    ----------------------------  ----------------------------  
  ٣٫٠٧٩٫٦٠٧  ٢٫٦٧٩٫٣١٧    صافي إيرادات الفوائد

        
  ١٫٢٢٦٫٨٠٨  ١٫٠٨٦٫٣٠٤    إيرادات الرسوم والعموالت

  )٣٨٥٫٩٦٨(  )٤٢٣٫٤٨٦(    مصروفات الرسوم والعموالت
    ----------------------------  ----------------------------  

    صافي إيرادات الرسوم والعموالت
٦٦٢٫٨١٨ 

  
٨٤٠٫٨٤٠  

        
  ٥٨٣٫٦٥٦  ٣١٨٫٨٢٢  ٢١  صافي أرباح صرف العمالت األجنبية
  ١٩٫٤٣٩ ٣٥٨٫٠٥٩  ٢٢  صافي أرباح االستثمارات والمشتقات

  ٤٢٫٦٠٥  ٣٦٣٫١٨٧  ٢٣  إيرادات تشغيلية أخرى
    ----------------------------  ----------------------------  

  ٤٫٥٦٦٫١٤٧  ٤٫٣٨٢٫٢٠٣    اإليرادات التشغيلية
        
        
  )١٫٣٥٢٫٤٣٠(  )١٫٣١٧٫٨٢٣(  ٢٤  مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات تشغيلية أخرى 
    ------------------------------  ------------------------------  
        

  ٣٫٢١٣٫٧١٧  ٣٫٠٦٤٫٣٨٠    األرباح قبل صافي مخصص انخفاض القيمة والضريبة
        

  )٧٣٨٫١٨٦(  )٤٧٠٫٢٨٢(  ٢٥  صافي مخصص انخفاض القيمة
    ------------------------------  ------------------------------  

  ٢٫٤٧٥٫٥٣١  ٢٫٥٩٤٫٠٩٨    األرباح قبل الضريبة
        

  )٧٦٫٦٨٦(  )١١٤٫٨٦٦(    الخارجيةمصروف ضريبة الدخل 
    ----------------------------  ----------------------------  

  ٢٫٣٩٨٫٨٤٥  ٢٫٤٧٩٫٢٣٢    أرباح الفترة
    ===========  ===========  
        

        األرباح منسوبة إلى:
  ٢٫٤٠٨٫٢٦١  ٢٫٤٧٥٫٦٢٧    مساهمي البنك   
  )٩٫٤١٦(  ٣٫٦٠٥    الحصص غير المسيطرة   
    ----------------------------  --------------------------  
    ٢٣٢٫٤٧٩٫٢  ٢٫٣٩٨٫٨٤٥  
    ===========  ===========  
        

  ٠٫٢٠  ٠٫٢٢  ٢٦  ربحية السهم األساسية (بالدرهم)
    =====  =====  

  ٠٫٢٠  ٠٫٢٢  ٢٦  ربحية السهم المخفّضة (بالدرهم)
    =====  =====  
        
  

ً جزء ٣٢إلى  ١تشكل اإليضاحات من    .ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ا
  .٣و  ٢إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين 

    



        
  

٦  

  بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد 
  المنتهية (غير مدققة)لفترة ل
  

  فترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  مارس ٣١    

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٢٫٣٩٨٫٨٤٥  ٢٫٤٧٩٫٢٣٢    أرباح الفترة
        

       الدخل  الشامل األخر 
        

بنود سوف / أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً الى بيان األرباح أو الخسائر 
        المرحلي الموجز الموحد 

        
  )١١٠٫٦٠١(  )٦٨٢٫٨٧٥(    عند تحويل العمليات األجنبية فروق صرف العمالت األجنبية

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

  
٧٫٨٧٠٫٠٤٥(  ٦٠٫٧٠٤(  

        
بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي 

  الموجز الموحد
  

    
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات الملكية المصنفة 

  (الخسائر) الشاملة األخرىاإليرادات / بالقيمة العادلة من خالل 
  

١٤٦٫٢٩٦(  ٦٦٫٠٠٥(  
  ١٫٧٣٦  )٢٤٩(    إعادة قياس التزامات المكافآت المحددة 

    ------------------------  ----------------------------  
  )٨٫١٢٥٫٢٠٦(  )٥٥٦٫٤١٥(    الشاملة األخرى للفترة (الخسائر)اإليرادات / 

    ------------------------  ----------------------------  
  )٥٫٧٢٦٫٣٦١(  ١٫٩٢٢٫٨١٧    (الخسائر) / اإليرادات الشاملة للفترةإجمالي 

    ==========  ============  
       اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى:

  )٥٫٧١٠٫٥٦١(  ٢٫٢٦٢٫٧٢٣   مساهمي البنك   
  )١٥٫٨٠٠(  )٣٣٩٫٩٠٦(   الحصص غير المسيطرة   
    ------------------------  ---------------------------  

٨١٧٫٩٢٢٫١    (الخسائر) الشاملة للفترةاإليرادات / اجمالي   )٥٫٧٢٦٫٣٦١(  
    ==========  ============  
        
  
  
  

ً جزء ٣٢إلى  ١تشكل اإليضاحات من    .ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ا
  .٣و  ٢إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٧  

 المرحلي الموجز الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  (غير مدققة) المنتهيةالثالثة أشهر لفترة 

  
  

  أسهم خزينة  عالوة إصدار  رأس المال
  احتياطيات قانونية 

  وخاصة
  احتياطات 

  أخرى
  سندات الشق األول

  من رأس المال
  برنامج خيارات 

  أرباح محتجزة  األسهم
  حصص الملكية المنسوبة 

  البنكإلى مساهمي 

  
  

  حصص 
  اإلجمالي  غير مسيطرة

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

  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 
٥٨٤٫٥٣٨٫٥٣  ١٠٫٩٢٠٫٠٠٠  )١٠٫٩٢٠٫٠٠  )٨٫٩٨٠

٠  
١٠٫٧٥٤٫٧٥  ٢٫٨٨٢٫٤٢١

٠  
٣٢٥٫٣٦٤  ١٠٨٫٦٧٤٫٦٦٧  ١٩٫٤١٨٫٠٧٦  ٢٤٩٫٨١٦  ١٠٩٫٠٣٨٫٩٩٢  

  ٢٫٤٧٩٫٢٣٢  ٣٫٦٠٥  ٢٫٤٧٥٫٦٢٧  ٢٫٤٧٥٫٦٢٧    -    -    -    -    -    -    -  أرباح الفترة 
  )٥٥٦٫٤١٥(  )٣٤٣٫٥١١(  )٢١٢٫٩٠٤(  )٢٤٩(  -  -  )٢١٢٫٦٥٥(  -    -    -    -  الخسائر الشاملة األخرى للفترة
            -    -    -          المعامالت مع ُمّالك المجموعة

  ١٫٠١٣     -  ١٫٠١٣  ١٫٠١٣    -    -    -  -  -  -  -  الزكاة
٥٥٥٫٥     -    -    -    -  -  ٥٩٥  ٤٫٩٦٠  -  )١٨الحركة في أسهم الخزينة خالل الفترة (إيضاح   -     ٥٫٥٥٥  

  )٨٫٠٧٤٫٥٩٤(     -  )٨٫٠٧٤٫٥٩٤(  )٨٫٠٧٤٫٥٩٤(    -    -    -    -    -    -    -  توزيعات األرباح للسنة (صافي من أسهم الخزينة)
  )١١٩٫٧١٨(     -  )١١٩٫٧١٨(  )١١٩٫٧١٨(    -    -    -    -    -    -    -  )١٧(إيضاح دفعات سندات الشق األول من رأس المال 

من المعايير  ٩الحركة في احتياطي تطبيق المعيار رقم 
  الدولية إلعداد التقارير المالية

-    -    -    -    ٤٤٦(    -    -  ٤٤٦(  -     -     -     

خالل أرباح محققة من بيع استثمار بالقيمة العادلة من 
  اإليرادات الشاملة األخرى

-    -    -    -    )٠٣٥٫٢(  -    -    ٢٫٠٣٥  -     -     -     

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

  ٢٠٢١مارس  ٣١الرصيد في 
١٠٫٩٢٠٫٠٠  )٨٫٣٨٥(  ٥٣٫٥٤٣٫٥٤٤  ١٠٫٩٢٠٫٠٠٠

٠  
١٧٫٦٦٨٫٢ ٧٥٠٫٧٥٤٫١٠ ٧  ٠٦٥٫٧٧٤٫١٠٢  ٢٤٫٤١٩  ١٠٢٫٧٤٩٫٦٤٦  ١٣٫٧٠١٫٧٤٤  ٢٤٩٫٨١٦  
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  ١٠٨٫٠٣٧٫٠٣٦  ٤٣٠٫٤٧٤  ١٠٧٫٦٠٦٫٥٦٢  ١٨٫٨٧٢٫٣٦٧  ٢٤٩٫٨١٦  ١٠٫٧٥٤٫٧٥٠  ٢٫٤٧٤٫٠٣٢  ١٠٫٩٢٠٫٠٠٠  )١٨٫٨٦٤(  ٥٣٫٤٣٤٫٤٦١  ١٠٫٩٢٠٫٠٠٠  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في 
  ٢٫٣٩٨٫٨٤٥  )٩٫٤١٦(  ٢٫٤٠٨٫٢٦١  ٢٫٤٠٨٫٢٦١  -  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة 

  )٨٫١٢٥٫٢٠٦(  )٦٫٣٨٤(  )٨٫١١٨٫٨٢٢(  ١٫٧٣٦  -  -  )٨٫١٢٠٫٥٥٨(  -  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
                        المعامالت مع ُمّالك المجموعة

  ٤٥٥  -  ٤٥٥  ٤٥٥  -  -  -  -  -  -  -  الزكاة
  ١٫٦٤٤  -  ١٫٦٤٤  -  -  -  -  -  ١٤٥  ١٫٤٩٩  -  )١٨الحركة في أسهم الخزينة خالل الفترة (إيضاح 

  )٨٫٠٦٦٫٩٤٧(  -  )٨٫٠٦٦٫٩٤٧(  )٨٫٠٦٦٫٩٤٧(  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح للسنة (صافي من أسهم الخزينة)
  )١٩٢٫٨٠٦(  -  )١٩٢٫٨٠٦(  )١٩٢٫٨٠٦(  -  -  -  -  -  -  -  )١٧(إيضاح دفعات سندات الشق األول من رأس المال 
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  ٩٤٫٠٥٣٫٠٢١  ٤١٤٫٦٧٤  ٩٣٫٦٣٨٫٣٤٧  ١٣٫٠٢٣٫٠٦٦  ٢٤٩٫٨١٦  ١٠٫٧٥٤٫٧٥٠  )٥٫٦٤٦٫٥٢٦(  ١٠٫٩٢٠٫٠٠٠  )١٨٫٧١٩(  ٥٣٫٤٣٥٫٩٦٠  ١٠٫٩٢٠٫٠٠٠  ٢٠٢٠مارس  ٣١الرصيد في 
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٨  

   بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية (غير مدققة)

  
  

  
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  ألف درهم  ألف درهم    
        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  ٢٫٤٧٥٫٥٣١  ٢٫٥٩٤٫٠٩٨    األرباح قبل الضريبة
        تعديالت لـ:

  ١٧٠٫٤٥٩  ٢١٨٫٩٧٣    االستهالك واإلطفاء
  -  )١٫٣٠٠(    (خسائر) بيع استثمارات عقارية

  )٤٦(  )٢٩٤٫٢٤١(    (خسائر)/أرباح بيع ممتلكات ومعدات 
  ٧٨٩٫٨٠٣  ٥٧٤٫٣١٨    صافي خسائر انخفاض القيمة

  ١٨٠٫٠٥٧  ١٢١٫٨٧١    فوائد متراكمة
  )٤٠٠٫٣٨٠(  )١٫٠٩٢٫٩٢٤(    تعديالت تحويل العمالت األجنبية

  ١٫٠٥٥٫٣٣٧  )١٫٠١٦٫٨٠٨(    التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  )٣٫٢٧٧٫٠١٨(  ١١٫٩١٥٫٥٠٤    من البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المالية التغير في المبالغ المستحقة

  ٦٢٥٫١٠٨  )١٢٫٠٠٨٫٠٦٦(    التغير في اتفاقيات إعادة الشراء العكسي 
  ٢٥٫٣٣٣٫٣١٠  ٨٫١٨٦٫٩٤٢    التغير في القروض والُسلف

  ١٫٧١٢٫١٩٨  ٣٩٩٫١١٣    التغير في الموجودات األخرى
  ٢٣٫٩٢٢٫٦١٨  )٥٧٦٫٤٥٥(    للبنوك والمؤسسات الماليةالتغير في المبالغ المستحقة 

  ٩٫٥٤٦٫٧٥٥  ٨٠٢٫٠٣٠    التغير في اتفاقيات إعادة الشراء
  )٢٢٫٠٣٥٫٣٢٩(  ٢٧٫٤٤٨٫٩١٦    التغير في حسابات العمالء والودائع األخرى

  ٣٫٤٦٧٫٧٣٢  )٤٫١١١٫٠١١(    التغير في األدوات المالية المشتقة
  )٢٫٤٩١٫٣١٦(  )٢٫٠٠٩٫٣٧٤(    التغير في المطلوبات األخرى

    --------------------------------  --------------------------------  
    ٤١٫٠٧٤٫٨١٩  ٣١٫١٥١٫٥٨٦  

  )٦٠٫٦٤٦(  )٩٧٫٨٩٩(    ضريبة الدخل الخارجية المدفوعة، صافي من المبالغ المستردة
  )٥٤٫٧٥٠(  )٤٨٫٠٠٠(     اإلدارةالمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس 

    --------------------------------  -------------------------------------  
  ٤٠٫٩٥٩٫٤٢٣  ٣١٫٠٠٥٫٦٨٧    من األنشطة التشغيلية صافي النقد

        
        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  )٧٫٢١٤٫٢٩٨(  )٥٫٥٨١٫٨٩٢(    صافي الحركة في استثمارات لغير أغراض المتاجرة 
  )٨٣٦٫٥٣٦(  )٥٣٫٣٦٧(    الحركة في عقارات استثماريةصافي 

  )٢٩٣٫٩٨٤(  ٨٣٫٩٨١    صافي الحركة في ممتلكات ومعدات
    --------------------------------  --------------------------------  

  )٨٫٣٤٤٫٨١٨(  )٥٫٥٥١٫٢٧٨(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
        

        من األنشطة التمويلية التدفقات النقدية
  ١٫٦٤٤  ٥٫٥٥٥    صافي الحركة من برنامج الدفع على أساس األسهم

  )٧٫٥١٣٫٥٤٩(  )٤٫٩٨٤٫٦٩٨(    توزيعات األرباح المدفوعة
  )٤٫٦٧٤٫٤١٧(  )٢٫٧٠٧٫٨٦٣(    صافي حركة األوراق التجارية 

  ٧٫٢٥٧٫٩٠٩  ١١٫٧١٧٫٦٨٥    إصدار قروض ألجل
  )٦٫٤٨٤٫٠٣٤(  )١٫٢٤٨٫٩٠٩(    سداد قروض ألجل

  )١٩٢٫٨٠٦(  )١١٩٫٧١٨(    دفعات سندات الشق األول من رأس المال 
    --------------------------------  ------------------------------  

  )١١٫٦٠٥٫٢٥٣(  ٢٫٦٦٢٫٠٥٢    صافي النقد من / (المستخدم في) األنشطة التمويلية
        
        

  ٢١٫٠٠٩٫٣٥٢  ٢٨٫١١٦٫٤٦١    وما يعادلهصافي الزيادة / (النقص) في النقد 
  ١٥١٫٣٤٤٫٩٣٤  ٢٣٩٫١٨٩٫٢٣٧    يناير ١النقد وما يعادله في 

    --------------------------------  --------------------------------  
  ١٧٢٫٣٥٤٫٢٨٦  ٢٦٧٫٣٠٥٫٦٩٨    مارس ٣١النقد وما يعادله في 

    ============  ============  
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٩  

  الموحدة البيانات المالية المرحلية الموجزةإيضاحات حول 
  
  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  ١

  
ع علی دمج .م.ع وبنك الخليج األول ش.م.، وافق مساهمو بنك أبوظبي الوطني ش٢٠١٦لعام  ديسمبرإنه في السابع من 

بشأن  ٢٠١٥) لعام ٢) من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (١( ٢٨٣البنكين بموجب المادة رقم 
سهم جديد لبنك أبوظبي الوطني مقابل كل  ١٫٢٥٤تم تنفيذ عملية الدمج من خالل إصدار  .الشركات التجارية (القانون)

، وعقب ذلك تم شطب أسهم بنك الخليج األول ٢٠١٧مارس  ٣٠سهم واحد في بنك الخليج األول عند انتهاء العمل يوم 
وافق مساهمو بنك أبوظبي الوطني على مقترح تغيير اسم البنك  ،٢٠١٧أبريل  ٢٥في  .من سوق أبوظبي لألوراق المالية

إن العنوان المسجل للبنك هو مبنى بنك أبوظبي األول، مجمع خليفة  .المدمج ليصبح "بنك أبوظبي األول" ("البنك")
  .أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة ٦٣١٦القرم، صندوق بريد رقم  ١لألعمال 

 
البنك وشركاته  ٢٠٢١ مارس ٣١لية المرحلية الموجزة الموحدة كما في وللفترة المنتهية في تتضمن هذه البيانات الما

تعمل المجموعة بشكل رئيسي في األنشطة المصرفية المتعلقة بالشركات  .التابعة (يشار إليهم مجتمعين بـ"المجموعة")
واألفراد، واألنشطة المصرفية الخاصة واالستثمارية، والخدمات اإلدارية، واألنشطة المصرفية اإلسالمية، واألنشطة 

كاتبها التمثيلية المتواجدة في العقارية، وتباشر المجموعة أعمالها من خالل فروعها المحلية واألجنبية وشركاتها التابعة وم
وأندونيسيا اإلمارات العربية المتحدة والبحرين والبرازيل وجزر كايمان والصين ومصر وفرنسا وهونغ كونغ والهند 

 ٣وسنغافورة وكوريا الجنوبية والسودان ٢مان وقطروليبيا وعُ  ١والمملكة العربية السعودية والكويت ولبنان ١واألردن

  .ة المتحدة والواليات المتحدة األمريكيةوسويسرا والمملك
  

  .المصرفية اإلسالمية للمجموعة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية األنشطةإن 
  

  .)FABإن أسهم المجموعة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية (الرمز: 
  

وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ عند الطلب في مقر  ٢٠٢٠ر ديسمب ٣١كما في تتوفر البيانات المالية الموحدة للمجموعة 
  .com.bankfab.http://www البنك المسجل أو على الموقع اإللكتروني 

  
  .قيد اإلغالق  ١
البنك سيتخلى عن رخصة فرع مركز قطر للمال، قام البنك خالل السنة السابقة بإخطار هيئة تنظيم مركز قطر للمال بأن   ٢

  .وسيغلق فرع مركز قطر للمال بشكل دائم
  .قيد البيع  ٣

  
  التوافقبيان   ٢

  
تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

ال تتضمن هذه البيانات  .وأحكام القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة"التقارير المالية المرحلية"  ٣٤
 المالية كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية السنوية الموحدة الكاملة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ويتعين

  .وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١حدة للمجموعة كما في أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البيانات المالية المو
  

بشأن الشركات التجارية ("قانون  ٢، صدر القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ٢٠١٥أبريل  ١في 
ا في تاريخ هذه البيانات كم .٢٠١٥يوليو  ١") ليتم التفعيل في ٢٠١٥الشركات لدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 

  .٢٠١٥المالية، يلتزم البنك باألحكام ذات الصلة من قانون الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 
  

بشأن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  ٢٠١٨لسنة  ١٤، صدر قانون اتحادي جديد رقم ٢٠١٨سبتمبر  ٢٣في 
وفقاً لألحكام االنتقالية للقانون الجديد، يتعين على المؤسسات المالية ضمان االلتزام  .تهاوتنظيم المؤسسات المالية وأنشط
يباشر البنك أعمال تطبيق القانون االتحادي  .سنوات من تاريخ صدور القانون الجديد ٣بأحكام هذا القانون في غضون 

  .االنتقاليةالجديد بحيث يتم االلتزام به بالكامل قبل الموعد النهائي لألحكام 
  

  .٢٠٢١ بريلأ ٢١بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ههذ التصريح بإصدارتم 
  
  

  



        
  

١٠  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
  السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
المجموعة في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة هي نفس السياسات إن السياسات المحاسبية المطبقة بواسطة 

وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ،  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المطبقة بواسطة المجموعة على بياناتها المالية الموحدة كما في 
  .٢٠٢١يناير  ١باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التالية اعتباراً من 

 
التعديالت التالية على المعايير واإلطار الحالي من قبل المجموعة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة  تم تطبيق
  .لم ينتج عن تطبيق التعديالت التالية أي تغيرات في صافي األرباح أو حقوق الملكية المعلنة سابقاً للمجموعة .الموجزة

 يسري اعتباراً من      تفصيلال      
، ٩رقم تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( ٢المرحلة  –الفائدة  رتعديل معيار سع

، والمعاييرالدولية للتقارير ٧رقم ، والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٣٩ومعايير المحاسبة الدولية 
  )١٦رقم ة المالي والمعايير الدولية إلعداد التقارير ٤رقم  المالية

  
  

  ٢٠٢١يناير  ١

  تعديل معيار سعر الفائدة:
  

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

  .األدوات المالية
  

إن عدم اليقين في نزاهة أسعار الفائدة السائدة بين البنوك في السنوات األخيرة دفع الجهات التنظيمية والبنوك المركزية 
هذا وقد اقترحت مجموعات  .والمشاركين في السوق إلى العمل على التحول إلى أسعار مرجعية خالية من المخاطر بديلة

العمل التي يتم قيادتها من قبل المساهمين في األسواق في الدول المعنية أسعار مرجعية خالية من المخاطر ليتم تطبيقها 
إن التقدم المحرز في التحول إلى هذه األسعار المرجعية الجديدة أسفر عن درجة عالية من عدم اليقين  .بصورة تدريجية
 .٢٠٢٢يناير  ١سعار المرجعية للفائدة السائدة بين البنوك لما بعد في مستقبل األ

 
 ٣١من المتوقع إيقاف العمل بمعظم أسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندن وأسعار الفائدة السائدة بين البنوك األخرى بعد 

الفائدة السائدة بين بنوك لندن بالدوالر ، واستبدالها ببعض األسعار المرجعية البديلة، باستثناء بعض أسعار ٢٠٢١ديسمبر 
يغطي التحول أسعار الفائدة السائدة بين البنوك ومعظم وحدات  .٢٠٢٣يونيو  ٣٠األمريكي حيث قد يتم تأجيل الوقف حتى 

 .األعمال ووظائف الدعم بالمجموعة
  

هذا وقد حافظت المجموعة على  .٢٠١٩بدأ بنك أبوظبي األول مشروعه لتحول أسعار الفائدة السائدة بين البنوك في 
زخمها في تتبع تعرضها ألسعار الفائدة السائدة بين البنوك، وإعداد نظم تكنولوجيا المعلومات لديها بحيث تستوعب األسعار 

 .الخالية من المخاطر الواردة، وتعديل أو إعداد نماذج تعاقدية وإحاطة الجهات التنظيمية وعمالئها بالتقدم المحرز
  

عديل أسعار الفائدة السائدة بين البنوك تعريض البنك للعديد من المخاطر التي يعمل المشروع على إدارتها من شأن ت
 تشتمل هذه المخاطر على سبيل المثال ال الحصر على ما يلي: .ومراقبتها عن كثب

 
 ت الالزمة على العقود مخاطر السلوك الناشئة عن المناقشات مع العمالء واألطراف المقابلة في السوق بسبب التعديال

 الحالية لتفعيل تعديل أسعار الفائدة السائدة بين البنوك؛
  المخاطر المالية التي يتعرض لها البنك وعمالئه بسبب تعطل األسواق في أعقاب تعديل أسعار الفائدة السائدة بين

 .البنوك على نحو يسفر عن خسائر مالية
  في معلومات السوق في حال انخفاض السيولة في حزمة أسعار الفائدة مخاطر التسعير الناتجة عن النقص المحتمل

 .السائدة بين البنوك وأصبحت حزمة األسعار الخالية من المخاطر غير سائلة وغير قابلة للرصد
  مخاطر التشغيل الناتجة عن التغييرات في أنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات لدى البنك، وكذلك مخاطر تعطل

 في حال عدم توفر أسعار الفائدة السائدة بين البنوك؛ و المدفوعات
  المخاطر المحاسبية في حالة عجز عالقات التحوط الخاصة بالبنك، والمخاطر الناتجة عن تقلبات بيان الدخل التي ال

  .تمثل العالقة االقتصادية عند تحول األدوات المالية إلى أسعار خالية من المخاطر



        
  

١١  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  

   (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

   (تابع):تعديل معيار سعر الفائدة 
  

تتم إدارة المشروع برعاية الرئيس المالي للمجموعة وتتم قيادته من قبل ممثلي كبار الموظفين من مختلف أقسام البنك، 
تتم  .فرق العمل التي تتعامل مع العمالء مباشرةً، وأقسام الشؤون القانونية والمالية والعمليات والتكنولوجيابما في ذلك 

نجح البنك في تحقيق الجاهزية لتحويل  .إحاطة القائمين على المشروع بآخر التطورات والتقدم المحرز على أساس شهري
بين البنوك إلى األسعار الخالية من المخاطر، كما قام بوضع خطط جزء كبير من تعرضه لمخاطر أسعار الفائدة السائدة 

 .وعمليات وإجراءات تفصيلية لدعم تحول التعرض لمخاطر أسعار الفائدة السائدة بين البنوك قبل إيقاف األسعار المرجعية
لجة كم التحوالت الكبير إلى إن البنك على يقين من تمتعه باإلمكانيات التشغيلية الالزمة لمعا ،بناًء على التقدم المحرز

ألسعار الفائدة المرجعية مثل أسعار الفائدة السائدة  ٢٠٢١األسعار الخالية من المخاطر والتي سيقتضي إجراؤها خالل 
لليوم  اإلسترلينيالتي لن يعد يتم توفيرها ليحل محلها متوسط سعر الفائدة السائد للجنيه  اإلسترلينيبين بنوك لندن للجنية 

 .دالواح
  

قامت المجموعة بوضع إطار عمل منهجي لمراقبة التقدم المحرز في التحول من أسعار الفائدة السائدة لدى البنوك إلى 
تعتبر المجموعة أن العقود لم تتحول إلى  .أسعار مرجعية جديدة من خالل مراجعة التعرضات والعقود على أساس شهري

ب العقد مقومة بسعر مرجعي ال يزال خاضع لتعديالت أسعار الفائدة السائدة السعر المرجعي البديل طالما أن الفائدة بموج
بين البنوك، حتى لو تضمن العقد بند احتياطي يتناول إيقاف التعامل الحالي بأسعار الفائدة السائدة لدى البنوك الحالي (يُشار 

  .إليه بـ "عقد غير ُمعدل")
  

تتألف لجنة أسعار الفائدة السائدة لدى البنوك من أعضاء من مختلف األقسام لدى المجموعة، وهي تعمل على إدارة التحول 
لليوم الواحد أو سعر التمويل المضمون  اإلسترلينيإلى األسعار المرجعية الجديدة (مثل متوسط سعر الفائدة السائد للجنيه 

  .لمتأثرةلليوم الواحد) للمطلوبات المالية ا
 

يتم تخصيص المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة  .تحتفظ المجموعة بالمشتقات ألغراض المتاجرة وإدارة المخاطر
إن لعقود مقايضة أسعار الفائدة والعمالت لها دفعات أو مقبوضات متغيرة مقومة بمختلف  .المخاطر في عالقات التحوط

األدوات المشتقة لدى المجموعة للتعريفات الصادرة عن الرابطة الدولية ألدوات  تخضع .أسعار الفائدة السائدة لدى البنوك
 .٢٠٠٦المبادلة واألدوات المشتقة لسنة 

  
عالوة على ذلك، قامت المجموعة بتقييم المدى الذي تنطوي فيه عالقات التحوط المتعلقة بالقيمة العادلة والتدفقات النقدية 

يستمر إدراج بنود التحوط وأدوات  .لفائدة السائدة لدى البنوك كما في تاريخ التقريرعلى عدم يقين من تعديل أسعار ا
التحوط لدى المجموعة وفقاً لألسعار المرجعية للفائدة السائدة لدى البنوك، والتي تتمثل أساساً في أسعار الفائدة السائدة لدى 

سعار المرجعية للفائدة السائدة لدى هذه البنوك على أساس يتم عرض األ .بنوك لندن للجنيه االسترليني والدوالر األمريكي
 .يومي ويتم تبادل التدفقات النقدية ألسعار الفائدة السائدة لدى البنوك مع األطراف المقابلة كالمعتاد

 
ا يتمثل تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن للدوالر األمريكي المخصصة في عالقة تحوط كم

يمثل التعرض لمخاطر أسعار الفائدة السائدة لدى  .مليون درهم  ١٣٦٫٧٦٢في قيمة اسمية قدرها  ٢٠٢١ مارس ٣١في 
 .مليون درهم على التوالي  ٤٫٠٧٤مليون درهم و   ٨٫٤٥٦بنوك لندن لليورو والجنيه االسترليني في قيمة اسمية قدرها 

تهدف غالبية هذه التحوطات، وبما يتوافق مع استراتيجية إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل عام لدى بنك أبوظبي األول، 
، وكذلك الحد من إلى الحد من تقلبات القيمة العادلة للسندات المشتراة من قبل بنك أبوظبي األول أو إصداراته بسعر ثابت

 .في حال كانت مقومة بعملة أخرى غير الدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمريكيتقلبات مخاطر صرف العمالت األجنبية 
 

  المعايير التي تم إصدارها دون أن يتم تفعيلها بعد
  

على فترات التقارير السنوية التي تبدأ  "عقود التأمين"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٧ينطبق المعيار رقم 
ً . تقوم المجموعة حالي٢٠٢٣يناير  ١في أو بعد  بتقييم تأثير هذا المعيار الجديد وتتوقع اعتماد هذا المعيار الجديد في  ا

  التاريخ المعمول به.
  

  
  



        
  

١٢  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  

   (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

  أساس التوحيد
  

تسيطر المجموعة على الشركات المستثمر بها إذا استوفت  .تتمثل الشركات التابعة في منشآت تخضع لسيطرة المجموعة
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تتمتع بسيطرة، في حال طرأت تغيرات في عامل أو أكثر من  .معايير السيطرة
يتضمن هذا التقييم الظروف التي يمكن من خاللها أن تصبح حقوق الحصانة حقوق جوهرية على نحو  .عوامل السيطرة

يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في  .من شأنه تمكين المجموعة من ممارسة نفوذها على الشركة المستثمر بها
   .هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة إلى تاريخ انتهاء تلك السيطرة

  

ة على النحو تضـم هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كالً من البيانات المالية للمجموعة وشركاتها التابعة المبين
  التالي:

  
  نسبة الملكية  األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  االسم القانوني

      ٢٠٢١  
 ٪١٠٠ األعمال المصرفية كوراساو  بنك أبوظبي األول الواليات المتحدة األمريكية إن في

 ٪١٠٠ الوساطة اإلمارات العربية المتحدة م.م.شركة أبوظبي األول لألوراق المالية ذ
 ٪١٠٠ التأجير اإلمارات العربية المتحدة .م.م.شركة أبوظبي الوطنية للتأجير ذ

 ٪١٠٠ إدارة العقارات اإلمارات العربية المتحدة .خ.م.شركة أبوظبي الوطنية للعقارات ش
 ٪١٠٠ األعمال المصرفية سويسرا بنك أبوظبي األول الخاص (سويس) أس آيه

 ٪١٠٠ التمويل اإلسالمي اإلمارات العربية المتحدة خ.م.اإلسالمي ش شركة أبوظبي األول للتمويل
 ٪٩٦ الوساطة مصر ١أبوظبي للوساطة المالية مصر

 ٪١٠٠ األسهم واألوراق المالية اإلمارات العربية المتحدة بنك أبوظبي الوطني لخيار شراء األسهم للموظفين المحدود
 ٪١٠٠ التأجير فرنسا ماجيالن ١٠اس اي اس 

 ٪١٠٠ مكتب تمثيلي البرازيل بنك أبوظبي الوطني ريبريزنتاسويز المحدود
 ٪١٠٠ مؤسسة مالية جزر الكايمان أبوظبي األول لألسواق العالمية (كيمان) المحدود

 ٪١٠٠ خدمات اإلمارات العربية المتحدة م.ذ.شركة الشخص الواحد ذ – نواه للخدمات اإلدارية
 ٪١٠٠ استثمارات عقارية اإلمارات العربية المتحدة م (مسماك) .م.العقارية ذ شركة مسماك

 ٪٦٧ استثمارات عقارية اإلمارات العربية المتحدة م (تابعة لشركة مسماك).م.شركة مورا العقارية ذ
 ٪١٠٠ استثمارات عقارية اإلمارات العربية المتحدة م.م.الشركة التجارية الدولية األولى ذ

للشركة م (تابعة .م.شركة أبوظبي األولى لخدمات التوظيف ذ
 م).م.التجارية الدولية األولى ذ

 ٪١٠٠ خدمات الموارد اإلمارات العربية المتحدة

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

 ٪١٠٠ المواردخدمات  اإلمارات العربية المتحدة

 ٪١٠٠ شركة ذات أغراض خاصة جزر الكايمان إف إيه بي صكوك كومباني ليمتد
 ٪٥٠ خدمات مصرفية ليبيا ٢مصرف الخليج األول الليبي

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

 الممتلكات العقارية
١٠٠٪ 

 ٪١٠٠ التمويل اإلسالمي اإلمارات العربية المتحدة ١ .خ.م.أصيل للتمويل ش
 ٪١٠٠ بطاقات التمويل االئتماني اإلمارات العربية المتحدة ١خ .م.دبي فيرست ش

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

١٠٠٪ 

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

 ٪١٠٠ مؤسسة مالية المملكة العربية السعودية

(شركة بنك أبوظبي األول لخدمات األعمال العالمية المحدودة 
  ٪١٠٠  خدمات تقنيات المعلومات  الهند  م).م.الخليج األول لتقنيات المعلومات ذتابعة لشركة 

  ٪١٠٠  خدمات الدفع  اإلمارات العربية المتحدة  م.م.ذللملكية الفردية ماجناتي 
  

  .قيد التصفية  ١
٪ من الحصص القائمة لبنك الخليج األول الليبي، تم تصنيف االستثمار كشركة ٥٠على الرغم من امتالك البنك نسبة  ٢

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

  

  



        
  

١٣  

  (تابع)لموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة ا
  

  استخدام التقديرات واألحكام  ٤
  
  

يتطلب إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على 
قد تختلف النتائج الفعلية  .والمصروفات واإليراداتتطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات 

  .عن هذه التقديرات
  

كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات  الموجزة،عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة 
الية الموحدة كما في المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقدير وعدم التأكد هي نفسها كتلك المطبقة على البيانات الم

  . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١وللسنة المنتهية في 
  

يتم االعتراف بتعديالت التقديرات المحاسبية في الفترة  .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر
  .التي يتم تعديلها فيها وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت

  
  البنوك المركزيةالنقد واألرصدة لدى   ٥

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      
  ١٫٩٣٣٫٣٥٦  ١٫٩٢٥٫١٩٩  نقد في الصندوقال

      العربية المتحدة اإلماراتالبنك المركزي لدولة 
  ٨٫٢٤٩٫٠١٣  ١٦٫٤٥١٫٢٥٦  ودائع االحتياطي النقدي -
  ١٥٫٩٩٦٫٠٩٦  ٣٫٨٩٧٫١٠١  شهادات إيداع -
  ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٦٫٠٠٠٫٠٠٠  أرصدة أخرى -

  ١٧٦٫٨٣٠٫٦٨٣  ٢٠١٫٨٦٧٫٤٣٣  أرصدة لدى البنوك المركزية األخرى
  -------------------------  --------------------------  
  ٢٢٨٫٠٠٩٫١٤٨  ٢٥٠٫١٤٠٫٩٨٩  
  

  ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة
)١٣٦٫٥٥٦(  )١٣٥٫٩٥٢(  

  -------------------------  --------------------------  
  ٢٢٧٫٨٧٢٫٥٩٢  ٢٥٠٫٠٠٥٫٠٣٧  
  ===========  ===========  

    
  وفقاً للوائح الجديدة يُسمح للبنك بسحب األرصدة المحتفظ بها في حساب االحتياطي مع ضمان أنها تفي بمتطلبات االحتياطي 

  .يوماً األخيرة ١٤خالل فترة الـ 
  

  
  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر استثمارات  ٦
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٦٫٣٤٧  ٤٫٦٦٢  استثمارات في محافظ مدارة
  ١٫٧٥٩٫٢٣١  ١٫٨٦٣٫١٠٢  استثمارات في أسهم خاصة

  ١٠٦٫٨٧٩  ١٥٠٫٢٨٢  استثمارات في أسهم
  ١٩٫٣٩٣٫٧٨٦  ٢٠٫٢٥٨٫٥٨٥  دينسندات 

  --------------------------  ------------------------  
  ٢١٫٢٦٦٫٢٤٣  ٢٢٫٢٧٦٫٦٣١  
  ============  ===========  



        
  

١٤  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
  القروض والُسلف  ٧
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٤٠٣٫٢٨٨٫٧٤٦  ٣٩٤٫٩١٥٫٧٢١  إجمالي القروض والُسلف
 ً   )٤٫٢٠٦٫٣٣٥(  )٤٫٥١٥٫٢١٣(  : الفوائد المعلقةناقصا
 ً   )١٢٫٤٣٨٫٤١٥(  )١٢٫٣٩٣٫٦٦٨(  : خسائر االئتمان المتوقعةناقصا

  ----------------------------  ----------------------------  
  ٣٨٦٫٦٤٣٫٩٩٦  ٣٧٨٫٠٠٦٫٨٤٠  القروض والُسلف صافي

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

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١    

  ألف درهم  ألف درهم  
      حسب الطرف المقابل:

  ٣٨٫٨٨٩٫٠٦٩  ٣٨٫٣٦٠٫٥٨٧  القطاع الحكومي
  ٩٢٫٧١٨٫٤٧٣  ٨٨٫٩٩٥٫٢٠١  القطاع العام

  ٨٫٩٢٤٫٦٧٧  ٦٫٤٢٤٫٠٠٨  القطاع المصرفي
  ١٨٩٫١٠١٫٠٨٢  ١٨٧٫٩٤٧٫٩٤٦  قطاع الشركات/ القطاع الخاص

  ٧٣٫٦٥٥٫٤٤٥  ٧٣٫١٨٧٫٩٧٩  قطاع األفراد/ التجزئة
  ----------------------------  --------------------------  

  ٤٠٣٫٢٨٨٫٧٤٦  ٣٩٤٫٩١٥٫٧٢١  إجمالي القروض والُسلف
  ============  ============  

  
  

 
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  

      حسب المنتج:
 ٣٤٢٫٣٠٨٫٢٧  ٢٧٫٦٣٢٫٩٤٤  سحوبات على المكشوف

  ١٠٣٫٧٩٨٫٣١٤  ٣٠٧٫٠٥٢٫١٦٦  قروض ألجل
  ٥٤٠٫١٧٧٫٢٣   ٢٢٫٦٧٨٫٣٥٥  قروض تجارية
  ١٠١٫٧٩٠٫٣١  ٣١٫٤٥٨٫٨٦٧  قروض شخصية
  ٨٠١٫٨٧١٫٤  ٤٫٧١٣٫٤١٣  بطاقات ائتمان

  ٨٥٩٫٣٤٢٫١  ١٫٣٧٩٫٩٧٦  قروض تمويل المركبات
  ----------------------------  ---------------------------  

  ٧٤٦٫٢٨٨٫٤٠٣  ٣٩٤٫٩١٥٫٧٢١  إجمالي القروض والُسلف
  =============  ============= 

  
 
 
 
  
 
 
 
 



        
  

١٥  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 

  (تابع)القروض والُسلف         ٧
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  

     التركزات حسب قطاع العمل:
 ٧٨٢٫٧٢٧  ٨٨١٫٥٣٤  الزراعة
  ٣٩٫٧٠٦٫١٢٥  ٣٩٫٤٠٣٫١٦٤ الطاقة

  ٢١٫٩٥٢٫٤٢٣  ٢١٫٩٥٤٫٩٩٠ الصناعة
  ١١٫١٥١٫٠٧٠  ١٠٫٩٨٧٫٣٧٨ اإلنشاءات
  ٨٨٫٤٧٧٫٨٠٢  ٨٩٫٤٣٠٫٥٩٧ العقارات
  ٢٢٫٤٣٥٫٩٢٧  ٢٢٫٩٤٢٫٢٣٠ التجارة

  ٣٧٫٨٤٥٫٠٩٥  ٣٤٫٢٤٥٫٩١٨ المواصالت واالتصاالت
  ٨٫٩٢٤٫٦٧٧  ٦٫٤٢٤٫٠٠٨ البنوك

  ٣٩٫٣٣٥٫٦٤٤  ٣٦٫٦٠٦٫١٠٣ المؤسسات المالية األخرى
  ٢٠٫١٨٧٫٦٨٧  ٢٠٫٤٩١٫٢٣٣ الخدمات
  ٣٨٫٨٨٩٫٠٦٩  ٣٨٫٣٦٠٫٥٨٧  الحكومة
  ٥١٫٤١٩٫٦٠٩  ٥٠٫٧٤٣٫٢٩٦ شخصية وبطاقات االئتمانقروض 

  ٢٢٫٢٣٥٫٨٣٦  ٢٢٫٤٤٤٫٦٨٣  رهن شخصي لألفراد
  ----------------------------  ---------------------------  
  ٧٤٦٫٢٨٨٫٤٠٣  ٣٩٤٫٩١٥٫٧٢١  
  =============  ============ 

  
  استثمارات لغير أغراض المتاجرة  ٨
  
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  

      القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى:
  ١٢٧٫٦٠٩٫٤١٥  ١٣٣٫٠٧٠٫٤٢١  معاد تحويلها إلى األرباح أو الخسائر (استثمارات في دين)  -
  ٥٥٧٫٥٠٨  ٨٢١٫٣٠٨ غير معاد تحويلها إلى األرباح أو الخسائر (استثمارات في أسهم)  -

  ٣٫٣٥٢٫٩٧٧  ٣٫٣٤٥٫٠٩٩  التكلفة المطفأة
  ٥٤٫٢٠٧  ٥٤٫٢٧٥  استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

  ---------------------------  ---------------------------  
  ١٣١٫٥٧٤٫١٠٧  ١٣٧٫٢٩١٫١٠٣  

  )٣٤٥(  )٣٠٦(  ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة 
  ---------------------------  ---------------------------  
  ١٣١٫٥٧٣٫٧٦٢  ١٣٧٫٢٩٠٫٧٩٧  
  ============  =============  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
  

١٦  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
  (تابع) استثمارات لغير أغراض المتاجرة  ٨

 

  أغراض المتاجرة من حيث نوعها كما في تاريخ التقرير:فيما يلي تحليل االستثمارات لغير 
  
  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١   
  ألف درهم  ألف درهم  
  -------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
  اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة  اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة  
              

٧٢٤٫٥٩٨  استثمارات في أسهم  ٨٥٩٫٢٧٦  ٥٨٣٫٨٧٥  ٦١١٫٧١٥  ٧٦٫٨٦٩ ٥٣٤٫٨٤٦  
٨٠٨٫١٥٤٫١٣٥  استثمارات في الدين  ٧١٢٫٢٦٠٫١  ٥٢٠٫٤١٥٫١٣٦  ١٣٠٫٩٦٢٫٣٩٢  ١٫١١٧٫٧٣٢  ١٢٩٫٨٤٤٫٦٦٠  

  -------------------------------  -------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------  -------------------------------  
  ٥٣٢٫٧٥٣٫١٣٥  ٥٧١٫٥٣٧٫١  ١٠٣٫٢٩١٫١٣٧  ١٣١٫٥٧٤٫١٠٧  ١٫١٩٤٫٦٠١ ١٣٠٫٣٧٩٫٥٠٦  

)٢٩٨(  ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة  )٨(  )٣٠٦(  )٣٤٥(  )٩(  )٣٣٦(  
  ------------------------------  ------------------------  ------------------------------  -------------------------------  ------------------------  ------------------------------  
  ٢٣٤٫٧٥٣٫١٣٥  ٥٦٣٫٥٣٧٫١  ٧٩٧٫٢٩٠٫١٣٧  ١٣١٫٥٧٣٫٧٦٢  ١٫١٩٤٫٥٩٢  ١٣٠٫٣٧٩٫١٧٠  
  ============  ==========  ============  ============  ==========  ============  
  

بلغت قيمة أدوات الدين بموجب اتفاقيات إعادة الشراء المدرجة تحت بند استثمارات لغير أغراض المتاجرة ما قيمته 
  .مليون درهم) ٣٢٫٨٤٠: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ٢٨٫٤٥٨

  

  
  االستثمارات العقارية  ٩

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٧٫٩٥٦٫٨٥٤  ٧٫٦٠٣٫٢٣٠  الرصيد في بداية الفترة 
  ٤٧٢٫٢١١  ٥٦٫٦٨٢  / تعديالت أخرى اإلضافات / التحويالت من الممتلكات والمعدات
  )٥٧٧٫٣٥٠(  )٢٫٠١٥(  االستبعادات/ التحويالت الى الممتلكات والمعدات

  )٢٤٨٫٤٨٥(  -  تعديل القيمة العادلة
 -------------------------  ---------------------  

  ٢٣٠٫٦٠٣٫٧  ٧٫٦٥٧٫٨٩٧ الرصيد في نهاية الفترة 
 ==========  ==========  

  

ديسمبر  ٣١كما في  تم تحديد القيمة العادلة للعقارات بناًء على التقييمات التي تم القيام بها بواسطة شركات تقييم خارجية
 .المتدرج لقياس للقيمة العادلةمن النظام  ٣، وتقع جميعها ضمن المستوى ٢٠٢٠

  

  وجودات غير الملموسةمال  ١٠
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٧٫٣٧٠٫٢٤٩  ١٧٫٣٧٠٫٢٤٩  الشهرة التجارية
  ١٫٧٧٤٫٧١٦  ١٫٧٧٤٫٧١٦  عالقات العمالء
  ٥٩٣٫٣٣٥  ٥٩٣٫٣٣٥  الودائع األساسية

  ٣٦٨٫٧٠٠  ٣٦٨٫٧٠٠  الرخصة 
  ٢٢٫٠٠٠  ٢٢٫٠٠٠  العالمة التجارية

  -----------------------------  -----------------------  
  ٢٠٫١٢٩٫٠٠٠  ٢٠٫١٢٩٫٠٠٠  

  )٨٣٢٫١٣٦(  )٨٨١٫٧٥٣(  اإلطفاء المتراكم
  -----------------------------  ------------------------  
 ١٩٫٢٩٦٫٨٦٤  ١٩٫٢٤٧٫٢٤٧  
 =============  ===========  

  



        
  

١٧  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  

  المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية  ١١
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٨٦٨٫٢٠٤٫٢٤  ٢٠٫٦٥٣٫٩٠٥  البنوك والمؤسسات المالية
  ٣٣٫٤٢٧٫٦٠٨  ٣٦٫٤٠٢٫١١٦  المصارف المركزية

  ------------------------  ------------------------  
  ٥٧٫٦٣٢٫٤٧٦  ٥٧٫٠٥٦٫٠٢١  
  ===========  ===========  

  

  األوراق التجارية  ١٢
  

لدى البنك "برنامج  .مليار دوالر أمريكي  ٣٫٥لدى البنك برنامجي أوراق تجارية باليورو يصل مجموع سقفهما إلى 
  .مليارات دوالر أمريكي ١٠أوراق تجارية بالدوالر األمريكي" يصل سقفه 

  
وذات فترة  مليون درهم) ٣١٫١٧٤: ٢٠٢٠(مليون درهم   ٢٨٫٤٦٦بلغت السندات القائمة كما في نهاية تاريخ التقرير 

ً  ١٢استحقاق أقل من    .شهرا
  

لم يكن لدى المجموعة أي حاالت تعثر في سداد أصل المديونية أو الفوائد أو أي انتهاكات أخرى بشأن برامج األوراق 
  .٢٠٢١ مارس ٣١التجارية خالل السنة المنتهية في 

  
  حسابات العمالء وودائع أخرى  ١٣

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  

      حسب نوع الحساب:
  ٢١١٫١٤٤٫٤٧٣  ٢٣٧٫٧٦٩٫٣٤٢  حسابات جارية
  ١٢٫٠٢٣٫٥٦٣  ١٢٫٢٨٦٫٨٧٨  حسابات توفير
  ٢٫٧٥٧٫١٨٤  ٣٫١٠٥٫٦٩٩  حسابات الهامش

  ٢٦٦٫٣٣٨٫٧٥٨  ٢٦٥٫٣٦٠٫٣٣٤  ودائع بإشعار وودائع ألجل
  ---------------------------  --------------------------  
  ٤٩٢٫٢٦٣٫٩٧٨  ٥١٨٫٥٢٢٫٢٥٣  

  ٤٨٫٦١٨٫٤٩٤  ٤٩٫٨٠٨٫٩٠٠  شهادات إيداع
  ---------------------------  ---------------------------  
  ٥٤٠٫٨٨٢٫٤٧٢  ٥٦٨٫٣٣١٫١٥٣  
  ============  ============  

  
      حسب الطرف المقابل:

  ١٣٤٫٠١٠٫٧٤٨  ١٣٥٫٦٢٥٫٥٩١  القطاع الحكومي
  ١١٤٫٤٠٢٫٩٧٤  ١٠٩٫٨٨٢٫١١٩  القطاع العام

  ١٦٢٫٧٧٤٫٦٣٦  ١٨٩٫٨٧٢٫٧٧٩  قطاع الشركات/ القطاع الخاص
  ٨١٫٠٧٥٫٦٢٠  ٨٣٫١٤١٫٧٦٤  قطاع األفراد/ التجزئة

  ----------------------------  --------------------------  
  ٩٧٨٫٢٦٣٫٤٩٢  ٥١٨٫٥٢٢٫٢٥٣  

  ٤٩٤٫٦١٨٫٤٨  ٤٩٫٨٠٨٫٩٠٠  شهادات إيداع
  ---------------------------  --------------------------  
  ٤٧٢٫٨٨٢٫٥٤٠  ٥٦٨٫٣٣١٫١٥٣  
  ============  ============  



        

١٨  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
  قروض ألجل  ١٤

  
  (مدققة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١    
    ٥أكثر من   ٥إلى  ٣  ٣إلى  ١  أشهر ٣  حتى      ٥أكثر من   ٥إلى  ٣  ٣إلى  ١  أشهر ٣  حتى    
  اإلجمالي  سنوات  سنوات  سنوات  إلى سنة واحدة  أشهر ٣    اإلجمالي  سنوات  سنوات  سنوات  إلى سنة واحدة  أشهر ٣    

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  معدل الفائدة  العملة
                              

ً ٤٫٢٠٪ إلى٤٫٠٠ معدل ثابت من  درهم إماراتي   ٩٨٫٤٢٧  ٩٤٫٦٩٧  ٣٫٧٣٠  -  -  -    ٩٨٫٦٠٢  ٩٤٫٨٠٩  ٣٫٧٩٣  -  -  -  ٪ سنويا
  ٨٦٫٣٩٧  -  -  -  ٨٦٫٣٩٧  -    ٨٤٫٦٢٦  -  -  -  ٨٤٫٦٢٦  -  ٪ ٣٫١٧معدل ثابت من   دوالر أسترالي
ً  ٠٫٠٨٥+ حتى AUD BBSW أشهر  ٣  دوالر أسترالي   ١٫٢٤٧٫٤٣١  ٨٦٫٨٦٤  ١٫٠٨٩٫٤٣٨  ٧١٫١٢٩  -  -    ١٫٢٢٤٫٩٩٥  ٨٤٫٧٠٩  ١٫٠٧٠٫٢٨٩  -  ٦٩٫٩٩٧  -  ٪ سنويا

فرانك 
  سويسري

ً ٠٫٦٢٥٪ إلى ٠٫٧٠معدل ثابت من    ٤٫٣٩٠٫٣٨٨  ٦١٥٫٨٢٥  ٢٫٠٩٧٫٥٧٠  ١٫٦٧٦٫٩٩٣  -  -    ٥٫٠٦١٫٣٣٥  ١٫٥٥٤٫٥٢٩  ١٫٩٤٦٫٣٥٨  ١٫٥٦٠٫٤٤٨  -  -  ٪ سنويا

ً  ٤٫٨٪ إلى ٣٫٢٢معدل ثابت من   رنمينبي صيني   ٦٫٤٦٧٫٨٨٤  -  ٤٫٧٣٣٫٦٠٨  ٢٢٨٫٤٩٦  ٩٩٥٫٨٠٠  ٥٠٩٫٩٨٠    ٦٫٦٤١٫١٧٧  -  ٤٫٩٦٣٫٠٤٦  ٦٥٦٫٦٦٩  ٤٠٤٫٤٦٣  ٦١٦٫٩٩٩  ٪ سنويا
ً ٣٫٠٠٪ إلى ٠٫٥١٦معدل ثابت من   يورو   ٨٧٨٫٦٣٤  ٢٧٨٫٦٧٢  ٥٩٩٫٩٦٢  -  -  -    ٤٫٠٢٠٫٣٢٥  ٢٤٢٫٨٥١  ٣٫٧٧٧٫٤٧٤  -  -  -  ٪ سنويا

ً ٢٫٢٠٥٪ إلى ٠٫٨٧٥معدل ثابت بواقع   جنيه إسترليني     ٢٫٦٦٦٫٢٩٤  ١٠٨٫٧٢٦  ١٤٥٫١٨٩  ٢٫٢٨٥٫٩٦٨  ١٢٦٫٤١١  -    ٤٫٦٤٤٫٧٠٦  ١٠٤٫٤٥٢  ٢٫١١٩٫١٢٧  ٢٫٢٩٤٫٠٧٩  ١٢٧٫٠٤٨  -  ٪ سنويا
ً ٠٫٠٦ أشهر ليبور جنيه استرليني + إلى  ٣  جنيه إسترليني     ٢٢٦٫٧٧٣  -  -  ١٠١٫٣٨٤  ١٢٥٫٣٨٩  -    ٢٢٨٫١٨٧  -  -  -  ١٠١٫٧٦٧  ١٢٦٫٤٢٠  ٪ سنويا

دوالر هونج 
  كونج

ً ٤٫١٨٪ إلى٠٫٤٧٥معدل ثابت من    ١٫٩٤٨٫٤١٨  ٢٤٩٫٥٢١  ٥٨٧٫٧١٠  ١٫٠٣٥٫٠٠١  -  ٧٦٫١٨٦    ١٫٩٨٩٫٤٧٠  ٢٣٨٫٤٨٥  ٦٤٩٫٦٤٦  ٨٧٣٫٨٩٩  ٢٢٧٫٤٤٠  - ٪ سنويا

ا %٢٫٦إ  %٠٫٢٣٥ من  معدل ثابت بواقع  ين ياباني   ٣٧٢٫٢٣٩  ٣٧٢٫٢٣٩  -  -  -  -    ٤٠٧٫٣٤٣  ٣٤٠٫٩٨٧  -  ٦٦٫٣٥٦  -  -  سن
ً ٠٫٥معدل ثابت بواقع   بيسو مكسيكي   ٦٫٤٢٤  ٦٫٤٢٤  -  -  -  -    ٤٫٩٠٧  ٤٫٩٠٧  -  -  -  -  ٪ سنويا
ً ٥٫٢٠٧معدل ثابت إلى   دوالر أمريكي   ٣٢٫٢١٠٫٨٩٢  ٤٫٩٥٨٫٥٢٧  ٩٫٨٩٢٫٥١١ ١٣٫٤٩٣٫٣٦٠  ٣٫٢٥٦٫٤٧٩  ٦١٠٫٠١٥    ٣٢٫٧٧٢٫٨٨٤  ٤٫٣٨٢٫٣١٦  ٧٫٢٦٨٫١٥٣  ١١٫٤٦٣٫٣٤٣  ٩٫٤٧٤٫٩٣٩  ١٨٤٫١٣٣  ٪ سنويا
ً  ٠٫٢٤٤أشهر ليبور + إلى ٣  دوالر أمريكي   ١١٫٨٣٦٫٩٠٢  ١٨٣٫٦٥٠  ٤٫٨٣٠٫٤٧٤  ٦٫٣٠٨٫٥٥٨  ٥١٤٫٢٢٠  -    ١٣٫١٦١٫٥٦٢  ١٨٣٫٦٥١  ٥٫٨٩٥٫٢١٨  ٦٫٠٧٢٫٦١٦  ٧٨٩٫٦٩٤  ٢٢٠٫٣٨٣  ٪ سنويا

                             
    ------------------------------------------  ----------------------------------------------  ---------------------------------------------  -----------------------------------------------  ------------------------------------------  ---------------------------------------------------    ------------------------------------------  ---------------------------------------------  ------------------------------------------------  -------------------------------------------------  ------------------------------------------  ------------------------------------------------  
    ٦٢٫٤٣٧٫١٠٣   ٦٫٩٥٥٫١٤٥  ٢٣٫٩٨٠٫١٩٢ ٢٥٫٢٠٠٫٨٨٩  ٥٫١٠٤٫٦٩٦  ١٫١٩٦٫١٨١    ٧٠٫٣٤٠٫١١٩  ٧٫٢٣١٫٦٩٦  ٢٧٫٦٩٣٫١٠٤  ٢٢٫٩٨٧٫٤١٠  ١١٫٢٧٩٫٩٧٤  ١٫١٤٧٫٩٣٥  
    ==========  ===========  ===========  ===========  ==========  ============    ==========  ===========  ===========  ============  ===========  ============  

 
 
  
  
  
  



        
  

١٩  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
  (تابع)قروض ألجل   ١٤

  (مدققة)  (غير مدققة)  
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٢٢٫٩٧٠٫٦١  ٦٩٫٨٧٠٫٢٩١  تكلفة المطفأة 
  ٨٨١٫٤٦٦  ٤٦٩٫٨٢٨  القيمة العادلة خالل الربح والخسارة 

  -------------------------  ------------------------  
  ١٠٣٫٤٣٧٫٦٢  ٧٠٫٣٤٠٫١١٩  نهاية الفترة

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

  فيما يلي الحركة في القروض ألجل خالل الفترة: .بمعدالت فائدة ثابتة ومتغيرةأصدر البنك خالل الفترة عدة سندات 
  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١ مارس ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٥٥٫٧٥١٫٨١٩  ٦٢٫٤٣٧٫١٠٣  الرصيد في بداية الفترة
  ١٦٫٦٩٢٫١٢٧  ١١٫٧١٧٫٦٨٥  إصدارات جديدة

  )١١٫٩٦٠٫٧٠٩(  )١٫٢٤٨٫٩٠٩(  استردادات
  ١٫٩٥٣٫٨٦٦  )٢٫٥٦٥٫٧٦٠(  القيمة العادلة، تعديالت الصرف وتعديالت أخرى

  -------------------------  ------------------------  
  ١٠٣٫٤٣٧٫٦٢  ٧٠٫٣٤٠٫١١٩  نهاية الفترة

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

 السندات الثانوية  ١٥
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

بتاريخ  ٪٤ .٧٥(معدل ثابت بنسبة  ٢٠١٢ديسمبر  ١٠إصدار 
  ٤٧٠٫٨٠٥  ٤٥٠٫٥٣٨  )٢٠٢٧ديسمبر  ٩استحقاق في 

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

لم يكن  .الثانويةقام البنك بالتحوط بشأن التعرضات لمخاطر معدالت الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية من هذه السندات 
أو الفوائد أو أي حاالت إخفاق أخرى فيما يتعلق بالسندات الثانوية خالل  أصل المبلغلدى البنك أي حاالت تعثر عن سداد 

  .٢٠٢١ مارس ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةفترة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
  

٢٠  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
  اتيالمال واالحتياطرأس   ١٦

  
  رأس المال

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٠٫٩٢٠٫٠٠٠  ١٠٫٩٢٠٫٠٠٠  درهم للسهم  ١أسهم عادية مدفوعة بواقع 
  ===========  ===========  

  ٨٫٩٨٠  ٨٫٣٨٥   درهم للسهم ١أسهم خزينة بواقع 
  =======  =======  
 

باعتماد توزيعات أرباح  ٢٠٢١فبراير  ٢٨قام مساهمو البنك خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 
درهم لكل سهم  ٠ .٧٤: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ٨٫٠٨٠درهم لكل سهم عادي بإجمالي مبلغ  ٠ .٧٤نقدية بواقع 
   .مليون درهم) ٨٫٠٨٠بلغ  إجماليعادي بمبلغ 

  
  

  ات أخرىياحتياط

  
  
  

احتياطي القيمة 
  العادلة

  
  

  االحتياطي 
  العام

  
  احتياطي تحويل

  العمالت األجنبية 

  
  

  احتياطي 
  إعادة التقييم

احتياطي المعيار 
من المعايير  ٩

الدولية إلعداد 
 -التقارير المالية 

  محدد

احتياطي المعيار 
من المعايير  ٩

الدولية إلعداد 
 -التقارير المالية 

  جماعي

  
  
  

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

  ٢٫٨٨٢٫٤٢١  ٦٤٢٫٦٢٢  ١٫٢٢٠٫٩٩٦  -  )٣٧٧٫٨٥١(  ٢٢٨٫٢٦٥  ١٫١٦٨٫٣٨٩  ٢٠٢١يناير  ١كما في 
  )٢١٢٫٦٥٥(  -  -  -  )٣٣٩٫٣٦٤(  -  ١٢٦٫٧٠٩  الخسائر الشاملة األخرى للفترة

من  ٩احتياطي العيار رقم التغير في 
  المعايير الدولية إلعداد التقارير

  ٤٤٦  -  ٤٤٦  -  -  -  -  المالية    
األرباح المحققة من بيع استثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل 
  )٢٫٠٣٥(  -  -  -  -  -  )٢٫٠٣٥(  اإليرادات الشاملة األخرى

  ------------------------------- -----------------------------  ----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  ---------------------------  -----------------------------  
  ٢٫٦٦٨٫١٧٧  ٦٤٢٫٦٢٢  ١٫٢٢١٫٤٤٢  ٠  )٧١٧٫٢١٥(  ٢٢٨٫٢٦٥ ١٫٢٩٣٫٠٦٣  ٢٠٢١مارس  ٣١الرصيد في 

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

  ٢٫٤٧٤٫٠٣٢  ٦٤٢٫٦٢٢  ٣١٥٫٩٠٨  ٢٨٠٫٦٠١  )٣٥٤٫٦٥٧(  ٢٢٨٫٢٦٥ ١٫٣٦١٫٢٩٣  ٢٠٢٠يناير  ١كما في 
  )٨٫١٢٠٫٥٥٨(  -  -  -  )١٠٤٫٢١٧(  -  )٨٫٠١٦٫٣٤١(  الخسائر الشاملة األخرى للفترة

  ----------------------------------  -------------------------  ---------------------------  ------------------------  -------------------------  -------------------------  ---------------------------------  
  )٥٫٦٤٦٫٥٢٦(  ٦٤٢٫٦٢٢  ٣١٥٫٩٠٨  ٢٨٠٫٦٠١  )٤٥٨٫٨٧٤(  ٢٢٨٫٢٦٥ )٦٫٦٥٥٫٠٤٨(  ٢٠٢٠مارس  ٣١الرصيد في 

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



        
  

٢١  

  :)(تابعإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 

  
  المالسندات الشق األول من رأس   ١٧

  (مدققة)  (غير مدققة)    
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١ مارس ٣١    
  ألف درهم  ألف درهم  العملة  
         

  سندات حكومة أبوظبي
درهم 
  ٠٠٠٫٠٠٠٫٨  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠  إماراتي

        ٪ سنوياً)٢ .٣أشهر زائداً  ٦(إيبور لمدة   

  مليون دوالر أمريكي  ٧٥٠سندات بقيمة 
دوالر 
  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠  أمريكي

٪ معدل ثابت سنوياً ثم يتم إعادة تحديده في أول تاريخ ٤ .٥٠(  
ثم كل ست سنوات على أساس إجمالي الهامش ومعدل الست 
        سنوات ذات الصلة بتاريخ تحديد السندات بالدوالر األمريكي)

    -------------------------  -----------------------  
    ٧٥٠٫٧٥٤٫١٠  ١٠٫٧٥٤٫٧٥٠  
    ===========  ===========  

  

 
 
 

من رأس المال هي سندات دائمة ثانوية غير مضمونة وتنطوي على عائد يتم سداده على أساس نصف  ١سندات الشق 
ال يحق لحامل تلك السندات المطالبة بالعائد، وال  .يحتفظ البنك بحق عدم سداد أي عائد بناًء على تقديره الخاص .سنوي

يعد اختيار البنك عدم سداد العائد حالة من حاالت العجز عن السداد، عالوة على تلك الحاالت التي ال يُسمح فيها للبنك 
  .بسداد العائد في أي تاريخ دفع معين

  
إنه ال يحق له: (أ) اإلعالن عن أو دفع أي توزيعات في حال اختار البنك عدم السداد أو وقع حدث يستوجب عدم السداد، ف

أو أرباح، أو (ب) استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو االستحواذ بأي وسيلة كانت على أي جزء من رأس المال أو 
لى اإللزام أي أوراق مالية من المجموعة تكون مساوية للسندات أو أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها ع

بالتعويض أو التحويل إلى حقوق الملكية، في كل الحاالت إال إذا تم، أو لحين أن يتم، سداد دفعتين متتاليتين كاملتين من 
  .العوائد

  
  .ألف درهم)  ١٩٢٫٨٠٦: ٢٠٢٠مارس  ٣١(درهم ألف  ١١٩٫٧١٨الفترة، اختار البنك سداد عوائد بقيمة خالل 

  
   األسهم الدفع على أساس برنامج  ١٨

  
بإطالق برنامج سداد يرتكز على خيارات أسهم ("البرنامج") لنخبة من الموظفين بفترة  ٢٠٠٨قامت المجموعة في عام 

والشرط الرئيسي  .استحقاق ثالث سنوات، ويمكن ممارسة هذه الخيارات خالل الثالث سنوات الالحقة لفترة االستحقاق
يسقط حق استخدام الخيارات  .عمله لدى المجموعة حتى نهاية فترة االستحقاقلالستحقاق هو أن يستمر حامل الخيار في 

  .بعد مضي ست سنوات من تاريخ المنح، بصرف النظر عما إذا كان قد تمت ممارسة الخيار أم ال
  

تعامل هذه األسهم  .قامت المجموعة بتأسيس شركة تابعة إلصدار أسهم عند ممارسة الخيار المكتسب من قبل الموظف
   .معاملة أسهم الخزينة لحين ممارستها من قبل حاملي خيارات األسهم

  
 ٥٩٥أسهم الخزينة بمبلغ  تم تعديل ، وبالتاليألف أسهم) ١٤٥: ٢٠٢٠مارس  ٣١(ألف سهم  ٥٩٥منح  ، تمخالل الفترة
 مارس ٣١(ألف درهم  ٤٫٩٦٠وتم تعديل عالوة إصدار األسهم بمبلغ  ألف درهم) ١٤٥: ٢٠٢٠مارس  ٣١ألف درهم (

  .ألف درهم) ١٫٤٩٩: ٢٠٢٠
 

 



        
  

٢٢  

  :(تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 
  

  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ١٩
  

التي تتطلب التعهد ببعض االلتزامات مثل تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بإبرام العديد من المعامالت 
  .االعتمادات المستندية والضمانات والتزامات بقروض غير مسحوبة

  

الناشئة في االلتزامات لم تكن هناك تغيرات جوهرية أخرى في االرتباطات وااللتزامات المحتملة خالل الفترة بخالف تلك 
   .االعتيادية األعمالسياق 

  (مدققة)  (غير مدققة)  
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١ مارس ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٦١٫٤٠٦٫٤٦٩  ٥٧٫٦٣٠٫٧٩١  خطابات االعتماد
  ١٠٥٫٢١٦٫٤٦٧  ٩٨٫٦٤١٫٧٤٥  خطابات الضمان
  ١٢٩٫٩٤٠  ٥٢٥٫١٢٧  الضمانات المالية

  ٧٤٫٥٨٢٫٣٤١  ٧٤٫٣٩٨٫٦٥٩  التزامات تقديم تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة وغير قابلة لإللغاء
  ٥٣٦٫٥٧١  ٩١٥٫٤٧٩  التزامات حقوق الملكية الخاصة

  --------------------------  --------------------------  
  ٢٤١٫٨٧١٫٧٨٨  ٢٣٢٫١١١٫٨٠١  
  =============  =============  

 
 
 
  

 النقد وما يعادله  ٢٠
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٢٨٫٠٠٩٫١٤٨  ٢٥٠٫١٤٠٫٩٨٩  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
  ٢٧٫٤٣٠٫٧٩٢  ٢١٫٤٩٩٫٩٠٨  مستحق من البنوك والمؤسسات مالية

  --------------------------  --------------------------  
  ٢٥٥٫٤٣٩٫٩٤٠  ٢٧١٫٦٤٠٫٨٩٧  

 ً : األرصدة لدى البنوك المركزية التي تستحق بعد ناقصا
  )١٦٫١٠٣٫٧٣٤(  )٤٫٠٠٤٫٦١٨(  أشهر من تاريخ اإليداعثالثة 

 ً : األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية التي ناقصا
  )١٤٦٫٩٦٩(  )٣٣٠٫٥٨١(  تستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع

  --------------------------  --------------------------  
  ٢٣٧٫١٨٩٫٢٣٩  ٢٦٧٫٣٠٥٫٦٩٨  
  ============  =============  
 

يشتمل النقد وما يعادله على األوراق النقدية والعمالت النقدية الموجودة واألرصدة غير المشروطة المحتفظ بها لدى البنوك 
المركزية وموجودات مالية عالية السيولة الموجودات ذات االستحقاقات األصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ 

 .االستحواذ عليها
 
 
 
  
 



        
  

٢٣  

  :(تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  

  صافي أرباح صرف العمالت األجنبية  ٢١
  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

  ٢٠٢١مارس  ٣١

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

 ٢٠٢٠مارس  ٣١
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  أرباح المتاجرة وإعادة تحويل العمالت األجنبية 
  ٣٨١٫٨٦٠  ١٥٣٫٤٥٠  ٢و١والمشتقات ذات الصلة   

  ٢٠١٫٧٩٦  ١٦٥٫٣٧٢  ٣ تعامالت مع العمالء
  --------------------------  --------------------  
  ٥٨٣٫٦٥٦  ٣١٨٫٨٢٢  
  ============  ==========  

  
  

نظراً الستراتيجيات التحوط الفعالة، ينعكس تأثير مقاصة أدوات التحوط في صافي األرباح من بيع االستثمارات غير  ١
  .التجارية

  
ناتج عن ودائع لدى  مليون درهم) ٦٩ .٤: ٢٠٢٠مارس  ٣١(درهم  مليون  ١٢٠٫٨تشتمل إيرادات فائدة سالبة بمبلغ  ٢

  .البنك األوروبي المركزي
   

تمت إعادة بيان أرقام المقارنة لتشمل محافظ العمالء والتي كانت مدرجة سابقاً ضمن أرباح المتاجرة وإعادة تحويل  ٣
  .العمالت األجنبية والمشتقات ذات الصلة

 
 
  
 صافي أرباح االستثمارات والمشتقات  ٢٢

  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

  ٢٠٢١مارس  ٣١

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

 ٢٠٢٠مارس  ٣١
  ألف درهم  ألف درهم 
      

صافي األرباح المحققة وغير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة 
  )٢٧٥٫٦٧٨(  )١٦٫٠٨٠(  من خالل األرباح أو الخسائر والمشتقات

  ٢٦٣٫٠٤٥  ٣٦٦٫٦٩١  صافي األرباح من بيع استثمارات لغير غرض المتاجرة
  ٣٢٫٠٧٢  ٧٫٤٤٨  إيرادات توزيعات األرباح

  --------------------------  ------------------------  
  ١٩٫٤٣٩  ٣٥٨٫٠٥٩  
  ============  ============  

 
 
 
  
 
  



        
  

٢٤  

  :(تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  

  اإليرادات التشغيلية األخرى  ٢٣
  مدققة)(غير   (غير مدققة)  

  

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

  ٢٠٢١مارس  ٣١

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

 ٢٠٢٠مارس  ٣١
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٥٠  ١٫٤١٢  إيرادات العقارات االستثمارية
  ٣٣٫٩٢٨  ٢٩٫٣٦٢  إيرادات اإليجار

  ٤٦  ٢٩٤٫٢٤١  أرباح بيع ممتلكات ومعدات
  ٨٫٥٨١  ٣٨٫١٧٢  إيرادات أخرى

  --------------------------  -------------------  
  ٤٢٫٦٠٥  ٣٦٣٫١٨٧  
  ============  =========  

  

  المصروفات العمومية واإلدارية والمصرفات التشغيلية األخرى  ٢٤
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

  ٢٠٢١مارس  ٣١

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

 ٢٠٢٠مارس  ٣١
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٧٥٥٫٢٣٧  ٦٩١٫٦٧٩  تكاليف الموظفين
  ٤٠٤٫٠٩٦  ٣٩٣٫٢٥٦  مصروفات عمومية وإدارية أخرى

  ١٢٠٫٤٢٨  ١٦٩٫٣٥٦  االستهالك 
  ٥٠٫٠٣١  ٤٩٫٦١٧  إطفاء الموجودات غير الملموسة

  ٢٢٫٦٣٨  ١٣٫٩١٥  رسوم رعاية وتبرعات
  ------------------------  ----------------------  
  ١٫٣٥٢٫٤٣٠  ١٫٣١٧٫٨٢٣  
  ============  ===========  

 
 
  

    صافي مخصص انخفاض القيمة  ٢٥
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

  ٢٠٢١مارس  ٣١

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

 ٢٠٢٠مارس  ٣١
  ألف درهم  ألف درهم  
      

      مخصص/ (عكس) انخفاض قيمة 
  ٧١٢٫٣٦٩  ٤٢٧٫١٦٥  القروض والُسلف -
  ٢٩٫٧٠٦  )٢٨٫٤٠٨(  الموجودات المالية األخرى -
  ٢٢٫١٦٧  ١٥١٫١٧٥  أدوات أخرى غير المالية -

  )٥١٫٦١٧(  )١٠٤٫٠٣٦(  االستردادات
  ٢٥٫٥٦١  ٢٤٫٣٨٦  شطب موجودات مالية تعرضت النخفاض في القيمة

  -------------------------  ----------------------  
  ٧٣٨٫١٨٦  ٤٧٠٫٢٨٢  
  ============  ===========  

  

  



        
  

٢٥  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  

  ربحية السهم  ٢٦
  

  
من رأس المال على المتوسط  يتم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي أرباح الفترة بعد اقتطاع دفعات سندات الشق األول

  المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل الفترة كما هو موضح أدناه:
  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

  ٢٠٢١مارس  ٣١

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

 ٢٠٢٠مارس  ٣١
      ربحية السهم األساسية:

  ٢٫٤٠٨٫٢٦١  ٢٫٤٧٥٫٦٢٧  صافي أرباح الفترة (ألف درهم) 
  )١٩٢٫٨٠٦(  )١١٩٫٧١٨(  ناقصاً: دفعات سندات الشق األول من رأس المال (ألف درهم)

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

  من رأس المال (ألف درهم)  
٢٫٣٥٥٫٩٠٩  

  
٢٫٢١٥٫٤٥٥  

  ============  ============  
      المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية:

  ١٠٫٩٠١٫١٣٦  ١٠٫٩١١٫٠٢٠  )باآلالفعدد األسهم المصدرة / المفترضة اعتباراً من بداية السنة (
  المتوسط المرجح لعدد األسهم الممارسة ضمن برنامج خيارات 

  األسهم (باآلالف)    
٦١  ١٩٢  

  ============  ============  
  ١٠٫٩٠١٫١٩٧  ١٠٫٩١١٫٢١٢  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باآلالف)

  ===========  ===========  
  ٠ .٢٠  ٠٫٢٢  ربحية السهم األساسية (بالدرهم)

  =======  =======  
      ربحية السهم المخفضة:

  صافي األرباح بعد خصم دفعات سندات الشق األول 
  من رأس المال (ألف درهم)  

٢٫٢١٥٫٤٥٥  ٢٫٣٥٥٫٩٠٩  

  ١٠٫٩٠١٫١٩٧  ١٠٫٩١١٫٢١٢  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باآلالف)
المتوسط المرجح لعدد األسهم المخفضة ضمن برنامج 

  ١٫٤٥٤  ١٫١٠٦  خيارات األسهم (باآلالف)
  ------------------------  ------------------------  

  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة لغرض 
  احتساب ربحية السهم المخفضة (باآلالف) 

١٠٫٩١٢٫٣١٨  
  

١٠٫٩٠٢٫٦٥١  
  ============  ============  

  ٠٫٢٠  ٠٫٢٢  (بالدرهم) ربحية السهم المخففة
  =======  =======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



        
  

٢٦  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  

 معلومات القطاعات  ٢٧
     

يتألف الهيكل التشغيلي من أربع قطاعات أعمال رئيسية موزعة على قطاعات جغرافية أساسية تدفع وتحرك استراتيجية 
وبناء عالقة مع العمالء باإلضافة إلى دعم األداء األعمال، والعروض القيمة للعمالء، وتطوير المنتجات وقنوات التواصل، 

  .المالي للمجموعة
  

  قطاعات األعمال
  

  الخدمات المصرفية للشركات واالستثمارات
من خالل قطاعات عمالء متخصصة الشركات الصغيرة والمتوسطة يخدم هذا القطاع العمالء من الشركات والمؤسسات و

لمصرفية للمؤسسات، والخدمات المصرفية التجارية، ومجموعة العمالء (الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات ا
يقدم هذا القطاع التسهيالت االئتمانية وخدمات المعامالت العالمية  .)واألعمال المصرفية المتميزين والمؤسسات المالية

  .ي والدوليوتمويل الشركات والتمويل اإلسالمي ومنتجات األسواق العالمية للعمالء على المستوى المحل
  

ً الخدمات المصرفية للشركات واالستثمارات نموذج عمل متنوع مدعوًما بعروض تكميلية مقدمة عبر  تتضمن أيضا
العقارات وخدمات إدارة الممتلكات من خالل الشركات التابعة المملوكة جزئيًا أو كليًا للمجموعة، وهي بنك أبوظبي األول 

  .وشركة مسماك العقارية قاراتللعقارات و شركة أبوظبي الوطنية للع
  

  الخدمات المصرفية لألفراد
ً  ألحكام الشريعة اإلسالميةيخدم هذا القطاع األفراد واألثرياء والعمالء من ذوي الثروات الكبيرة و  .تمويل المستهلكين وفقا

ل الحسابات الجارية يقدم هذا القطاع مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل منتجات الخدمات المصرفية اليومية مث
يوفر  .والودائع وبطاقات االئتمان والقروض وحلول االستثمارات المبتكرة ومنتجات وخدمات الوساطة واألوراق المالية

هذا القطاع العديد من قنوات التوزيع والمبيعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية من خالل الجوال واإلنترنت والفروع 
ين من خالل الشركات المصرفية التابعة التي تشمل دبي فيرست، وأصيل، وشركة أبوظبي األول ووكالء المبيعات المباشر

  .وشركة أبوظبي األول لألوراق المالية اإلسالميللتمويل 
  

 الشركات التابعة
  .يضم هذا القطاع الشركات التابعة المملوكة جزئياً من قبل المجموعة، وتشمل مصرف الخليج األول الليبي

  
  المركز الرئيسي 

توفر المجموعة الدعم المركزي من خالل أقسام الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والعمليات والتمويل وعالقات 
المستثمرين وإدارة المخاطر وإدارة االئتمان واالتصاالت المؤسسية والشؤون القانونية وااللتزام والتدقيق الداخلي 

  .ومكتب الدعم اإلداري لكافة وحدات األعمال بالمجموعةوالمشتريات وعمليات الخزينة 
  

  القطاعات الجغرافية
  

تقوم المجموعة بإدارة مختلف قطاعات األعمال المختلفة لديها من خالل شبكة الفروع والشركات التابعة ومكاتب التمثيل 
تم تقسيم األعمال على المستوى الدولي إلى قطاعين جغرافيين محددة وهما أوروبا  .على مستوى المحلي والدولي

   .واألمريكتان والشرق األوسط وأفريقيا، وأسيا والمحيط الهادي
  
 أوروبا واألمريكتان والشرق األوسط وأفريقيا  

ا من خالل حضورها في تزاول شبكة بنك أبوظبي األول أعمالها في أوروبا واألمريكتان والشرق األوسط وأفريقي
الواليات المتحدة األمريكية والبرازيل والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وسلطنة عمان والبحرين وقطر ومصر 

   .والسودان والكويت ولبنان واألردن والمملكة العربية السعودية
  

 أسيا والمحيط الهادي  
هونج /يط الهادي من خالل حضورها في سنغافورا والصينتزاول شبكة بنك أبوظبي األول أعمالها في إقليم أسيا والمح

  .والهند البوانكونج و



        
  

٢٧  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
  (تابع)معلومات القطاعات   ٢٧

  

  
  القطاع الجغرافي  قطاع األعمال  
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

  

  
قطاع الخدمات 

المصرفية للمؤسسات 
والشركات وقطاع 

  االستثمار

  
  

الخدمات مجموعة 
  الشركات التابعة  المصرفية لألفراد

  
  
  

  المركز الرئيسي

  
  
  

  اإلجمالي

  
  

اإلمارات العربية 
  المتحدة

  
  

 واألمريكتانأوروبا 
والشرق األوسط 

  وأفريقيا

  
  
  
  

 آسيا والمحيط الهادئ

  
  
  

  اإلجمالي
  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
                  (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١في 

   ٢٫٦٧٩٫٣١٧    ١١١٫١٣٧    ٥٢٨٫٨٠١    ٢٫٠٣٩٫٣٧٩    ٢٫٦٧٩٫٣١٧   )٤٦٫٩٦٥(    ٤٥٧    ١٫١٨٤٫٨٥٨    ١٫٥٤٠٫٩٦٧   صافي إيرادات الفوائد
   ١٫٧٠٢٫٨٨٦    ٣٦٫٩٠٧    ١٣٥٫١٨٩    ١٫٥٣٠٫٧٩٠    ١٫٧٠٢٫٨٨٦   )٣٧٫٢٢٦(    ٩٫٦٩٠    ٢٥٥٫٠٧٥    ١٫٤٧٥٫٣٤٧   صافي اإليرادات باستثناء الفوائد

                    
   ٤٫٣٨٢٫٢٠٣    ١٤٨٫٠٤٤    ٦٦٣٫٩٩٠    ٣٫٥٧٠٫١٦٩    ٤٫٣٨٢٫٢٠٣   )٨٤٫١٩١(    ١٠٫١٤٧    ١٫٤٣٩٫٩٣٣   ٣٫٠١٦٫٣١٤  اإليرادات التشغيلية

  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============    
  مصروفات عمومية وإدارية 

   ١٫٣١٧٫٨٢٣    ٤٨٫٧٢٧    ٢٢٠٫٨٤٧    ١٫٠٤٨٫٢٤٩    ١٫٣١٧٫٨٢٣    ٦٦٫٥٥٤    ٣٫٢٥١    ٦٣٢٫٩٧٢    ٦١٥٫٠٤٦   ومصروفات تشغيلية أخرى  
                    

   ٤٧٠٫٢٨٢    ٣٦٫٩٣٧   )٣٦٫٨٨٨(    ٤٧٠٫٢٣٣    ٤٧٠٫٢٨٢   )٤٫٠٤٧(   )١٫٥٩٦(    ٢٣٧٫٥٦٨    ٢٣٨٫٣٥٧   صافي مخصص انخفاض القيمة
  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============    

   ٢٫٥٩٤٫٠٩٨    ٦٢٫٣٨٠    ٤٨٠٫٠٣١    ٢٫٠٥١٫٦٨٧    ٢٫٥٩٤٫٠٩٨   )١٤٦٫٦٩٨(    ٨٫٤٩٢    ٥٦٩٫٣٩٣    ٢٫١٦٢٫٩١١   األرباح قبل الضريبة
  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============    

   ١١٤٫٨٦٦    ١٨٫٨٦٢    ٩٤٫٦٩٦    ١٫٣٠٨    ١١٤٫٨٦٦    ١٫١٨٤    ١٫٨١٥    ١٣٫٠٨٧    ٩٨٫٧٨٠   ضريبة خارجية
  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============    

   ٢٫٤٧٩٫٢٣٢    ٤٣٫٥١٨    ٣٨٥٫٣٣٥    ٢٫٠٥٠٫٣٧٩    ٢٫٤٧٩٫٢٣٢   )١٤٧٫٨٨٢(    ٦٫٦٧٧    ٥٥٦٫٣٠٦    ٢٫٠٦٤٫١٣١   صافي أرباح الفترة
  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============    
                    

  (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١كما في 
                    

  ١٫٠٥٧٫٦٥٩٫٨٥٠   ٤١٫٩٠٦٫٢٧٥    ٣٠٠٫٥٣٦٫٠١٨   ٧١٥٫٢١٧٫٥٥٧    ٩٩٠٫٨٧٢٫٤٩٠    ٨١٫٩٩٤٫١٠٤    ٢٫٠٢٥٫٦٠٦    ١٠٣٫٢٩٤٫٦١٠    ٨٠٣٫٥٥٨٫١٧٠   إجمالي موجودات القطاع
  =================  ================  ===============  ================    ================  =================  ================    

  )١١٦٫٩١٣٫٤٢٠(        )٥٠٫١٢٦٫٠٦٠(          أرصدة فيما بين القطاعات
          -----------------------------------------------       -------------------------------------------  

  ٩٤٠٫٧٤٦٫٤٣٠        ٩٤٠٫٧٤٦٫٤٣٠          إجمالي الموجودات
          ================        ================  

  ٩٥٤٫٨٨٥٫٧٨٥  ٣٣٫٣٤٧٫٠٦٥  ٢٧٥٫٤٦٨٫٨٧٥  ٦٤٦٫٠٦٩٫٨٤٥  ٨٨٨٫٠٩٨٫٤٢٥  ١٢٦٫٧٩٢٫٢٠١  ١٫٩٤٩٫٠٤٧  ٨١٫٦٢٦٫٢٧٩  ٦٧٧٫٧٣٠٫٨٩٨  إجمالي مطلوبات القطاع
  =================  ===============  ===============  ===============    ================  ================  ===============    

  )١١٦٫٩١٣٫٤٢٠(        )٥٠٫١٢٦٫٠٦٠(          أرصدة فيما بين القطاعات
          ---------------------------------------------        -------------------------------------------  

  ٨٣٧٫٩٧٢٫٣٦٥        ٨٣٧٫٩٧٢٫٣٦٥          إجمالي المطلوبات
          =================       ================  

  
  



        
  

٢٨  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  

  (تابع)معلومات القطاعات   ٢٧
  

  الجغرافيالقطاع   قطاع األعمال  
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

  

  
قطاع الخدمات 

المصرفية للمؤسسات 
والشركات وقطاع 

  االستثمار

  
  

مجموعة الخدمات 
  الشركات التابعة  المصرفية لألفراد

  
  
  

  المركز الرئيسي

  
  
  

  اإلجمالي

  
  

اإلمارات العربية 
  المتحدة

  
  

أوروبا واألمريكتان 
والشرق األوسط 

  وأفريقيا

  
  
  
  

 آسيا والمحيط الهادئ

  
  
  

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

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
                  (غير مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١في 

  ٣٫٠٧٩٫٦٠٧  ٩٦٫٠٢١  ٤٠٧٫٢٦٦  ٢٫٥٧٦٫٣٢٠  ٣٫٠٧٩٫٦٠٧  ٢٩١٫٧٠٦  ١٫٦٨٠  ١٫٢٤٣٫٢٨٢  ١٫٥٤٢٫٩٣٩  صافي إيرادات الفوائد
  ١٫٤٨٦٫٥٤٠  ٥٩٫٨٥٨  ١٦٥٫٠١٣  ١٫٢٦١٫٦٦٩  ١٫٤٨٦٫٥٤٠  )١٩٫٨٤٢(  ١٠٫٨٣٥  ٣٩٩٫٨٨٤  ١٫٠٩٥٫٦٦٣  صافي اإليرادات باستثناء الفوائد

                    
  ٤٫٥٦٦٫١٤٧  ١٥٥٫٨٧٩  ٥٧٢٫٢٧٩  ٣٫٨٣٧٫٩٨٩  ٤٫٥٦٦٫١٤٧  ٢٧١٫٨٦٤  ١٢٫٥١٥  ١٫٦٤٣٫١٦٦  ٢٫٦٣٨٫٦٠٢  اإليرادات التشغيلية

  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============    
  مصروفات عمومية وإدارية 

  ١٫٣٥٢٫٤٣٠  ٥٩٫٧٠٢  ٢١٢٫٧٤٠  ١٫٠٧٩٫٩٨٨  ١٫٣٥٢٫٤٣٠  ٤٧٫٥٩١  ٨٫٦٢٢  ٦٧٧٫٠٥٣  ٦١٩٫١٦٤  ومصروفات تشغيلية أخرى  
                    

  ٧٣٨٫١٨٦  ٣١٫٣٥٤  ٧٣٫٨٠٥  ٦٣٣٫٠٢٧  ٧٣٨٫١٨٦  ٣٫٣٩٣  ٢٢٫٢٤٦  ٤٤٨٫٣٨٢  ٢٦٤٫١٦٥  صافي مخصص انخفاض القيمة
  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============    

  ٢٫٤٧٥٫٥٣١  ٦٤٫٨٢٣  ٢٨٥٫٧٣٤  ٢٫١٢٤٫٩٧٤  ٢٫٤٧٥٫٥٣١  ٢٢٠٫٨٨٠  )١٨٫٣٥٣(  ٥١٧٫٧٣١  ١٫٧٥٥٫٢٧٣  األرباح قبل الضريبة
  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============    

  ٧٦٫٦٨٦  ٢٢٫٨٣١  ٥٣٫٥٨٧  ٢٦٨  ٧٦٫٦٨٦  ٦٫١٥٨  ٧٨٥  ٢٣٫٤٨٧  ٤٦٫٢٥٦  ضريبة خارجية
  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============    

  ٢٫٣٩٨٫٨٤٥  ٤١٫٩٩٢  ٢٣٢٫١٤٧  ٢٫١٢٤٫٧٠٦  ٢٫٣٩٨٫٨٤٥  ٢١٤٫٧٢٢  )١٩٫١٣٨(  ٤٩٤٫٢٤٤  ١٫٧٠٩٫٠١٧  صافي أرباح الفترة
  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============    
                    

  ( مدققة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١كما في 
                    

  ١٫٠٢٩٫٦٨٢٫٩٤٤  ٣٩٫٩٤٧٫١٨٢  ٢٧٥٫٨٧٦٫٨٣٥  ٧١٣٫٨٥٨٫٩٢٧  ١٫٠٠١٫٣١٣٫٨٠١  ٨٤٫٩١٠٫٩٤٣  ٣٫٨٤٣٫٨٣٨  ١٠٢٫٩٧٢٫٣٧٠  ٨٠٩٫٥٨٦٫٦٥٠  إجمالي موجودات القطاع
  =================  ================  ===============  ================    ================  =================  ================    

  )١١٠٫٦٢٢٫٤١٢(        )٨٢٫٢٥٣٫٢٦٩(          أرصدة فيما بين القطاعات
          -----------------------------------------------       -------------------------------------------  

  ٩١٩٫٠٦٠٫٥٣٢        ٩١٩٫٠٦٠٫٥٣٢          إجمالي الموجودات
          ================        ================  

  ٩٢٠٫٦٤٣٫٩٥٢  ٣٠٫٧٩٣٫٩١٦  ٢٤٤٫٨٩٠٫٢٨٤  ٦٤٤٫٩٥٩٫٧٥٢  ٨٩٢٫٢٧٤٫٨٠٩  ١٥٣٫٢٩٠٫٩٨٤  ٣٫١١١٫٨٦٤  ٨٢٫٥٠٨٫٨١٢  ٦٥٣٫٣٦٣٫١٤٩  إجمالي مطلوبات القطاع
  =================  ===============  ===============  ===============    ================  ================  ===============    

  )١١٠٫٦٢٢٫٤١٢(        )٨٢٫٢٥٣٫٢٦٩(          أرصدة فيما بين القطاعات
          ---------------------------------------------        -------------------------------------------  

  ٨١٠٫٠٢١٫٥٤٠        ٨١٠٫٠٢١٫٥٤٠          إجمالي المطلوبات
          =================       ================  

  



        
  

٢٩  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
  األطراف ذات العالقة  ٢٨

  
تعتبر األطراف أطرافاً ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام 

تشتمل األطراف ذات العالقة على المساهمين األساسيين وأعضاء مجلس  .عليه عند اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية
يتألف موظفي اإلدارة الرئيسيين من أعضاء اللجنة التنفيذية بالمجموعة  .اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين بالمجموعة

مجموعة باعتماد شروط هذه تقوم إدارة ال .الذين يشاركون في عملية التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرارات بالمجموعة
  .المعامالت مع األطراف ذات العالقة، ويتم تنفيذها وفقاً للشروط المتفق عليها من قبل مجلس اإلدارة أو اإلدارة

 
  

  فيما يلي تفاصيل تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:
  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠٢٠مارس  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٠٢٥٫٢٩  ٣٠٫٢٧٩  وامتيازات أخرىرواتب 
  ===========  ===========  

  
  .عالقةال اتذ األطرافلم يتم تحميل خسائر ائتمان متوقعة خالل السنة على أرصدة 

  
 
  

  

  
   ٢٠٢١مارس  ٣١
  (غير مدققة) 

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  (مدققة)

 

كبار موظفي اإلدارة 
  والجهات ذات العالقة

  ألف درهم

  المساهمين  
  الرئيسيين

  درهمألف 
  اإلداراة العليا
  ألف درهم

  اإلجمالي
  ألف درهم

  اإلجمالي
  ألف درهم

            
  فيما يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة بتاريخ التقرير:  
            

  ٤١٤٫٦٠٨٫٧٣  ٦٠٫٤٦٠٫٧٠٢  ٢٢٫٢٣٢  ٥٠٫٧٧٠٫٢٠٤  ٩٫٦٦٨٫٢٦٦  موجودات مالية
  ============  ============  ============  ============  ===========  

  ٧٧٥٫١٣٠٫٦٥  ٦٣٫٧١٠٫٢٩٨  ٤٨٫٥٤٣  ٢٩٫٨٢٣٫١٨٠  ٣٣٫٨٣٨٫٥٧٥  مطلوبات مالية
  ============  ============  ============  ============  ===========  

  ٩٦٩٫٦٧٥٫١٩  ٣٢٫٠٠١٫٦٦٦  -  ٢٩٫١٢٨٫١٢٩  ٢٫٨٧٣٫٥٣٧  التزامات محتملة
  ============  ============  ============  ============  ===========  
            
  فيما يلي المعامالت المبرمة خالل فترة الثالثة أشهر مع األطراف ذات العالقة:  
            

      
  

  
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (غير مدققة)
            

  ٠٨٩٫٤٧٨  ٣٨٤٫١٦٧  ١٠٠  ٣١١٫٧١٥  ٧٢٫٣٥٢  إيرادات الفوائد
  ========  =========  =========  ========  ========  

  ١٤١٫١٠٨  ١٠٣٫٤٣٩  ٩٢  ٩٫٨٩١  ٩٣٫٤٥٦  مصروفات الفوائد
  ========  =========  =========  ========  ========  



        
  

٣٠  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
  إدارة المخاطر المالية  ٢٩

  
  مخاطر االئتمان

  
  االئتمان المتوقعةوخسائر  ١٩-كوفيد

  
ً عن فيروس كورونا كوباء عالمي٢٠٢٠مارس  ١١في  نظراً لتفشي فيروس  .، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا

كورونا بشكل متسارع في جميع أنحاء العالم، واجهت مختلف االقتصادات والقطاعات اضطرابات شديدة وحاالت عدم 
  .ات والسلطات مجموعة من التدابير الحتواء أو الحد من تفشي الفيروسفي هذا السياق، اتخذت الحكوم .يقين جوهري

  
، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية إرشادات توجيهية تنص على ضرورة تقييم الزيادة الجوهرية ٢٠٢٠مارس  ٢٧في 

ديسمبر  ٣١تهية في (أ) من البيانات المالية الموحدة للسنة المن ٤٣كما هو موضح في اإليضاح في مخاطر االئتمان، 
وقياس خسائر االئتمان المتوقعة باالستناد إلى معلومات معقولة وداعمة تكون متاحة للمنشأة دون تكلفة أو جهد  ٢٠٢٠
عند تقييم الظروف المتوقعة، يتعين مراعاة أثار تفشي فيروس كورونا، ال سيما تدابير الدعم الهامة التي تتخذها  .زائد

الوقت الحالي استنباط أثار تفشي فيروس كورونا بشكل واضح وكذلك تدابير الدعم التي تتخذها من الصعب في  .الحكومة
  .الحكومة على أساس معقول وداعم

  
ً مع الجهات التنظيمية العالمية األخرى، قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، في إطار خطة الدعم  تماشيا

من دفعات أصل الدين و/ أو الفائدة/ الربح على القروض القائمة لكافة شركات  االقتصادي الموجه، توفير إعفاء مؤقت
باإلضافة إلى  .القطاع الخاص المتضررة، ال سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والعمالء من األفراد بشروط محددة

تياطيات رأس المال والسيولة، ذلك، تهدف الخطة إلى تسهيل قدرة اإلقراض والسيولة اإلضافية للبنوك، من خالل تخفيف اح
  .والتي تم شرحها بمزيد من التفصيل في األقسام أدناه

  
إن العنصر الرئيسي في تحديد خسائر االئتمان المتوقعة يتمثل في تقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر 

تمت  .شهر ١٢على مدى عمر األداة أو على مدى االئتمان أم ال، وبالتالي ما إذا كان يتم تطبيق احتمالية التعثر عن السداد 
مراعاة تدابير الدعم التي تتخذها حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة، بما في ذلك خطة الدعم االقتصادي الموجة 
الموضوعة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، ضمن هذا التقييم الذي يشمل معايير كمية ونوعية على 

تقوم المجموعة عن كثب بمراقبة تأثير  .سواء، وهي تخضع ألحكام اإلدارة نظراً لسرعة تغير تبعات فيروس كوروناحد 
  .على محفظة البنك ١٩-كوفيدتفشي 

  
 .١٩-جائحة كوفيدأعاله، اتخذ البنك تدابير وقائية في أعقاب تفشي  المبينباإلضافة إلى إدارة مخاطر االئتمان على النحو 

تضمنت هذه التدابير تخفيض االكتتاب بشكل كبير للشركات في القطاعات المتأثرة؛ تأجيل السداد على أساس كل حالة 
على حدة في القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع خطة مصرف اإلمارات العربية 

  .تمان ذي الصلةالمتحدة المركزي لتخفيف العبء، واالعتماد على تقييم االئ
  

المتأثرين باالقتصاد الكلي، وبالتالي اتخذت المجموعة  عالوة على ذلك، قامت المجموعة بإجراء مراجعة شاملة لعمالئها
إجراءات استباقية لتقسيم العمالء المستفيدين في إطار خطة الدعم االقتصادي الموجه ضمن فئتين رئيسيتين وفقاً لمتطلبات 

  ية المتحدة المركزي:مصرف اإلمارات العرب
  

: هم العمالء الذين ال يتوقع أن يواجهوا تغيير جوهري في جدارتهم االئتمانية بما يتجاوز مشكلة السيولة ١المجموعة 
  .١٩-كوفيد جائحةالتي أسفرت عنها 

  
تأجيل  قبل الخضوع إلى ٢أو المرحلة  ١من الممكن تصنيف العمالء في هذا القطاع الفرعي في األصل في المرحلة 

من المتوقع بقاء هؤالء العمالء ضمن المرحلة األصلية الخاصة بهم في حال أثر الوباء على أعمالهم مالم تتسبب  .السداد
ال تشير هذه الحسابات إلى وجود تدهور في  .عوامل أخرى ليست ذات صلة بفيروس كورونا في حدوث تدهور ائتماني

  .لى مرحلة أخرى، وربما يتم االستقرار في نفس المستوىجودة االئتمان على نحو يستدعى االنتقال إ
   
  



        
  

٣١  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٢٩

  
   (تابع)مخاطر االئتمان 

  
  (تابع) وخسائر االئتمان المتوقعة ١٩-كوفيد

 
  .١٩-كوفيد جائحة: العمالء الذين من المتوقع أن يتأثروا بشكل كبير في أعقاب ٢المجموعة 

  
قبل الخضوع إلى تأجيل  ٢أو المرحلة  ١من الممكن تصنيف العمالء في هذا القطاع الفرعي في األصل في المرحلة 

يشمل هذا القطاع الفرعي المقترضين الذين يواجهوا تدهور ائتماني أكثر شدة وفترة أطول، بما يتجاوز مشكلة  .السداد
، قد يكون التدهور في مخاطر االئتمان كبيراً جداً ٢بالنسبة للعمالء ضمن المجموعة  .السيولة، مع امتداد فترة االسترداد

في ظروف استثنائية من الممكن  .الشهر الذي يلي عملية تأجيل الدفعاتفي  ٢لدرجة أنه يستدعي االنتقال إلى المرحلة 
بسبب التصفية / اإلفالس الناتج عن أحداث غير مالية أو اضطرابات جوهرية تهدد االستدامة  ٣االنتقال إلى المرحلة 

  .طويلة األجل لنماذج األعمال الخاصة بالعمالء
  

التحليالت الكمية واألحكام الموضوعة من قبل الخبراء المتخصصين في مجال العمل تم تجميع العميل بناًء على مزيج من 
  .داخل البنك

  
  عوامل االقتصاد الكلي

  
يستخدم البنك مجموعة من العوامل االقتصادية الكلية في تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة ذات الصلة بمناطق قضائية 

ديسمبر  ٣١(أ) من البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٤٣اإليضاح  في متعددة للعمليات والتي تم اإلفصاح عنها
يقوم البنك بشكل دوري بمراجعة وتحديث سلسلة اقتصادية مختارة ويطبق األحكام في تحديد ما يمثل تقديرات  .٢٠٢٠

  .معقولة وتطلعية
   

بعين  تالمجموعة بتحديث توقعاتها لالقتصاد الكلي أخذفي ضوء عدم اليقين المرتبط بالبيئة االقتصادية الحالية، قامت 
   .االعتبار تأثير خسائر االئتمان المتوقعة

  
  العمالء المستفيدين من تأجيل الدفعات بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجه وغيرها من الخطط بحسب قطاع العمل:

  
    :٢٠٢١مارس  ٣١: معلومات حول تأجيل السداد كما في ١ الجدول

  
  (مدققة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١             

  المجموعة  المرحلة  القطاع
  المبالغ 
  المؤجلة

التعرض في 
  حالة التعثر

مخصص انخفاض 
  المبالغ المؤجلة  القيمة

التعرض في 
  حالة التعثر

مخصص 
  انخفاض القيمة

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

  ٢٧٫٩٢٩  ١٫٧٤٤٫٣٢٨  ٦٤٫٤٧٦  ٣٧٫٦٤٤  ١٫٩٦٢٫٩٧١  ٧٨٫١٨٥  ١المجموعة   ١المرحلة   الخدمات المصرفية لألفراد
  ٨٢٧  ٢٥٫٩٣١  ٩٢٣  ٥٣٠  ١٣٫١٨٩  ٨٩٤  ٢المجموعة     
                  
  ٩٦٠  ١٣٨٫٢٤٠  ١٠٫٣٨١  ٥٥٦  ١٥٫٢٨٣  ٨٨٦  ١المجموعة   ٢المرحلة   
  ١٫٨٩٩  ١٣٣٫٩٥١  ٦٫٤٥٩  ٣٨٠  ٨٫٨٣٥  ١٫٢٩٦  ٢المجموعة     
      ------------------------  -------------------------  -----------------------------  ------------------------  -----------------------------  ---------------------------  

  ٣١٫٦١٥  ٢٫٠٤٢٫٤٥٠  ٨٢٫٢٣٩  ٣٩٫١١٠  ٢٫٠٠٠٫٢٧٨  ٨١٫٢٦١      اإلجمالي
      ==========  ==========  ===========  ========  ==========  ==========  

  
  
  
 
  
  
 
 

  



        
  

٣٢  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٢٩
  

   (تابع)مخاطر االئتمان 
  

 (تابع)وخسائر االئتمان المتوقعة  ١٩-كوفيد
 

العمالء المستفيدين من تأجيل الدفعات بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجه وغيرها من الخطط بحسب قطاع العمل 
  : (تابع)

 
  (مدققة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١             

  المجموعة  المرحلة  القطاع
  المبالغ 
  المؤجلة

التعرض في 
  حالة التعثر

مخصص انخفاض 
  المبالغ المؤجلة  القيمة

التعرض في 
  حالة التعثر

مخصص 
  انخفاض القيمة

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

الخدمات المصرفية 
  ٢٨٥٫٩٤٢  ٣٥٫٤٣٨٫٩٠٧  ٣٫٢٨٣٫٦٠٨  ١٨٤٫١٣٨  ٢٦٫٥٦٤٫٢٧١  ٣٫٠٩٣٫٠٦٨  ١المجموعة   ١المرحلة   للشركات

                  
  ١٫١٣٠  ١٦٧٫٦٣٥  ٢٢٫٧٣٢  ٢٠٫٨٢٥  ٤٥٢٫٧٧٣  ٤٨٫٢٢١  ١المجموعة   ٢المرحلة   
  ٧١٥٫٤٠١  ٤٫٧٩٥٫٨٥٣  ٨٦١٫٠٠١  ٨٣٥٫١٥٤  ٤٫٣٦٤٫٠٥٧  ١٫٥٧٣٫٣٤٠  ٢المجموعة     
                  
  ٥٫٠٥٩  ٢١٫٧٢٥  ٦٫٧٥٨  ٤٣٫٦٣٢  ٩١٫٦٢٦  ١٤٫٢٦٤  ٢المجموعة   ٣المرحلة   
      --------------------------  ---------------------------  ----------------------------  ----------------------------  --------------------------------  -----------------------------  

  ١٫٠٠٧٫٥٣٢  ٤٠٫٤٢٤٫١٢٠  ٤٫١٧٤٫٠٩٩  ١٫٠٨٣٫٧٤٩  ٣١٫٤٧٢٫٧٢٧  ٤٫٧٢٨٫٨٩٣      اإلجمالي
      ==========  ==========  ===========  ==========  ===========  ===========  

 
 

  خسائر االئتمان المتوقعة منذ بداية السنة حتى تاريخه (تدفق): تغير ٢الجدول 
  

  تعرضت النخفاض ائتماني     لم تتعرض النخفاض ائتماني  
  اإلجمالي  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          (غير مدققة): ٢٠٢١مارس  ٣١

          لألفراد: الخدمات المصرفية
  ٤٢٫٨٧٧  ١٤٧  ٢٫١٧٩  ٤٠٫٥٥١ مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في بداية السنة

  )١١(  -  ٣  )١٤(  بطاقات االئتمان
  )١٠(  -  ٤٥  )٥٥(  قروض السكن

  )٣٫١٣٩(  )١٤٧(  )٤١٢(  )٢٫٥٨٠(  قروض شخصية
  ٥٩  -  ١٤  ٤٥  قروض السيارات

 )٦٦٦( - )٨٩٣( ٢٢٧  أخرى
  --------------------  --------------------  -------------------  --------------------  

  ٣٩٫١١٠  -  ٩٣٦  ٣٨٫١٧٤ الفترةمخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في نهاية 
  =========  =========  =========  =========  

  
  تعرضت النخفاض ائتماني   لم تتعرض النخفاض ائتماني   
  اإلجمالي  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١ المرحلة 
          (غير مدققة): ٢٠٢١مارس  ٣١

          الخدمات المصرفية للشركات:
  ٩٨٢٫٨٩٤  ٥٫٠١٠  ٧٢٦٫٥٩٥  ٢٥١٫٢٨٩  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في بداية السنة

  )١٨١(  -  -  )١٨١(  حكومة اإلمارات
المنشآت ذات الصلة بالحكومة (التي تزيد فيها حصة 

  -  -  -  -  )٪٥٠الحكومة عن 
  ١٠٤٫٤٧٢  ٣٦٫٢١١  ١٢٨٫١٢٩  )٥٩٫٨٦٨(  الشركات األخرى

  ٣١٤  -  -  ٣١٤  األشخاص من ذوي الثروات
  )٣٫٧٥٠(  ٢٫٤١١  ١٫٢٥٥  )٧٫٤١٦(  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

  --------------------  ---------------------  --------------------  ----------------------  
  ١٫٠٨٣٫٧٤٩  ٤٣٫٦٣٢  ٨٥٥٫٩٧٩  ١٨٤٫١٣٨  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في نهاية الفترة

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



        
  

٣٣  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٢٩

  
   (تابع)مخاطر االئتمان 

  
  (تابع)وخسائر االئتمان المتوقعة  ١٩-كوفيد

 
   :(تابع)العمالء المستفيدين من تأجيل الدفعات بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجه وغيرها من الخطط بحسب قطاع العمل 

  
      تعرضت النخفاض ائتماني  لم تتعرض النخفاض ائتماني  

  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   

الموجودات المالية المشتراة 
أو الناشئة التي تعرضت 

  اإلجمالي  النخفاض ائتماني
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١
  

التعرض في 
  حالة التعثر

مخصص 
  انخفاض القيمة

التعرض في 
  حالة التعثر

مخصص 
انخفاض 
  القيمة

التعرض في 
  حالة التعثر

مخصص 
انخفاض 
  القيمة

التعرض في 
  حالة التعثر

مخصص 
انخفاض 
  القيمة

التعرض في 
  حالة التعثر

مخصص 
انخفاض 
  القيمة

                      الخدمات المصرفية لألفراد:
    ٤٢٫٨٧٧    ٢٫٠٤٩٫٩٦٢  -  -  ١٤٧    ٢٢٢    ٢٫١٧٩    ١٧٢٫٢٧٣    ٤٠٫٥٥١  ١٫٨٧٧٫٤٦٧  ٢٠٢١يناير  ١كما في 

  -  -  -  -  -  -  ٣٦٧  ٩٫٦٤١  )٣٦٧(  )٩٫٦٤١(  ٢إلى المرحلة  ١االنتقال من المرحلة 
  -  -  -  -  -  -  )١٫٥٠٩(  )١٥٧٫٥٦٧(  ١٫٥٠٩  ١٥٧٫٥٦٧  ١إلى المرحلة  ٢االنتقال من المرحلة 
 ٢إلى المرحلة  ٣االنتقال من المرحلة 

  ١والمرحلة 
-     -     ١٤٧(  )٢٢٢(  ١٤٧      ٢٢٢(  -  -  -  -  

  )٣٫٧٦٧(  )٤٩٫٦٨٤(  -  -  -  -  )٢٤٨(  )٤٥١(  )   ٣٫٥١٩(  )٤٩٫٢٣٣(  الحركات األخرى
  ---------------------------  -------------------  ----------------------  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  --------------------------  -------------------  

  ٣٩٫١١٠  ٢٫٠٠٠٫٢٧٨  -  -  -  -  ٩٣٦  ٢٤٫١١٨  ٣٨٫١٧٤  ١٫٩٧٦٫١٦٠  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في نهاية 
  ==========  =========  =========  =========  =========  =========  =========  =========  ==========  =========  
                      

                      الخدمات المصرفية للشركات:
  ٩٨٢٫٨٩٤  ٣٢٫١٥٩٫٠٤٩  -  -  ٥٫٠١٠  ٢١٫٥٧٤  ٧٢٦٫٥٩٥  ٤٫٧٤٨٫١٢٦  ٢٥١٫٢٨٩  ٢٧٫٣٨٩٫٣٤٩  ٢٠٢١يناير  ١كما في 

    -    -  -  -     -     -  ١٩٫٧٣٤  ٢٩٤٫٩٢٢  )١٩٫٧٣٤(  )٢٩٤٫٩٢٢(  ٢إلى المرحلة  ١االنتقال من المرحلة 
    -    -  -  -     -     -  )٤٤٩(  )٩٫٨٨٩(  ٤٤٩  ٩٫٨٨٩  ١إلى المرحلة  ٢االنتقال من المرحلة 
    -    -  -  -  ٦٧٦  ٦٩٫٩٦٢  )٦٣٤(  )٦٨٫٧٢٠(  )٤٢(  )١٫٢٤٢(  ٣إلى المرحلة  ٢و  ١االنتقال من المرحلة 
    -    -  -  -  )١٣(  )٢٤(  ١٣  ٢٤  -  -  ٢إلى المرحلة  ٣االنتقال من المرحلة 

  ١٠٠٫٨٥٥  )٦٨٦٫٣٢٢(  -  -  ٣٧٫٩٥٩  ١١٤  ١١٠٫٧٢٠  )١٤٧٫٦٣٣(  )٤٧٫٨٢٤(  )٥٣٨٫٨٠٣(  األخرىالحركات 
  ------------------------------  ----------------------  ---------------------------  -----------------------  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  -----------------------------  --------------------------  

  ١٫٠٨٣٫٧٤٩  ٣١٫٤٧٢٫٧٢٧  -  -  ٤٣٫٦٣٢  ٩١٫٦٢٦  ٨٥٥٫٩٧٩  ٤٫٨١٦٫٨٣٠  ١٨٤٫١٣٨  ٢٦٫٥٦٤٫٢٧١  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في نهاية 
  ============  =========  ===========  =========  =========  =========  =========  =========  ============  ===========  

  
 



        
  

٣٤  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٢٩

  
   (تابع) مخاطر االئتمان

  
لألوراق المالية ألغراض المتاجرة واالستثمارات ز مخاطر االئتمان لدى المجموعة من حيث الطرف المقابل يفيما يلي ترك

  لغير أغراض المتاجرة:
  

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل   
  األرباح أو الخسائر

  استثمارات لغير أغراض المتاجرة  

      
  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

 ٦٨٫٠٠١٫٢٥٢  ٧٩٫٢٦٤٫٨٦٦  ١١٫٥٣٨٫٨٣٢  ١٣٫٣١٩٫٩٨٢  القطاع الحكومي
  ٨٧٩٫٧٧٤  ٨٢٢٫٦١٠  ٢٫٠٦٢٫٠٦٣  ٨١١٫٩٠٩  المؤسسات الدولية

  ٢٤٫٣٣٠٫٧٥٨  ٢١٫٤١١٫٩٤٢  ٥٢٤٫١٤٠  ١٫٣٢٠٫٤٨٩  القطاع العام
  ٣١٫٦٢١٫٣٨٧  ٢٩٫١٨٧٫٩٨٨  ٥٫٠١٢٫٥٩٩  ٤٫٦٢٤٫٨٦٣  القطاع المصرفي

  ٦٫٧٤٠٫٩٣٦  ٦٫٦٠٣٫٦٩٧  ٢٫١٢٨٫٦٠٩  ٢٫١٩٩٫٣٨٨  قطاع الشركات/ القطاع الخاص
  -------------------------  -------------------------  ---------------------------  -----------------------------  
  ١٣١٫٥٧٤٫١٠٧  ١٣٧٫٢٩١٫١٠٣  ٢١٫٢٦٦٫٢٤٣  ٢٢٫٢٧٦٫٦٣١ 

مخصص انخفاض القيمة ناقصا: 
(خسائر االئتمان المتوقعة) لألوراق 

  )٣٤٥(  )٣٠٦(   -  -  المالية بالتكلفة المطفأة
  --------------------------  --------------------------  ----------------------------  ---------------------------  
  ١٣١٫٥٧٣٫٧٦٢  ١٣٧٫٢٩٠٫٧٩٧  ٢١٫٢٦٦٫٢٤٣  ٢٢٫٢٧٦٫٦٣١  
  ===========  ===========  ============  ============  

  

  فيما يلي التصنيفات الخارجية لألوراق المالية ألغراض المتاجرة واالستثمارات لغير أغراض المتاجرة:   
  

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل   
  األرباح أو الخسائر

  استثمارات لغير أغراض المتاجرة

      
  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

AAA  ١٩٫٨٥١٫٠٢١  ٢٠٫٣٩٨٫٢٤٣  ٥٦٥٫٤٢١  ٢٨٫١٦٥  
AA  إلىA ٨١٫٨١١٫٤٤٥  ٨٥٫٤٠١٫٨٣٧  ١٠٫٢٩١٫٧٧٠  ٩٫٣١٥٫١٤٣  

BBB ٢٦٫٠٤٧٫٨٨٠  ٢٧٫٣٨٤٫٠٧٨  ٦٫٦٤٨٫٥٥٨  ٩٫٢٤٣٫٠٠٠  و أقل  
CCC ٧٧٫٦٧٦  ٨١٫٢٠٦  -  - فأقل  

  ٣٫٧٨٦٫٠٨٥  ٤٫٠٢٥٫٧٣٩  ٣٫٧٦٠٫٤٩٤  ٣٫٦٩٠٫٣٢٣  غير مصنفة
  ----------------------------  -------------------------  ------------------------------  ----------------------------  
  ١٣١٫٥٧٤٫١٠٧  ١٣٧٫٢٩١٫١٠٣  ٢١٫٢٦٦٫٢٤٣  ٢٢٫٢٧٦٫٦٣١  
  ----------------------------  ---------------------------  ------------------------------  ------------------------------  

  ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة 
  (خسائر االئتمان المتوقعة) لألوراق   
  -  المالية بالتكلفة المطفأة  

  
  
-  

  
  
)٣٠٦(  

  
  
)٣٤٥(  

  ----------------------------  ---------------------------  ------------------------------  -----------------------------  
  ١٣١٫٥٧٣٫٧٦٢ ١٣٧٫٢٩٠٫٧٩٧ ٢١٫٢٦٦٫٢٤٣ ٢٢٫٢٧٦٫٦٣١ 
  ============  ============  =============  =============  

  

تشتمل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على استثمارات في أدوات ملكية واستثمارات في صناديق 
.)٦يضاح راجع اإل(ائتمان  الملكية الخاصة التي ال تنطوي على مخاطر



        
  

٣٥  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٢٩

  
   (تابع)مخاطر االئتمان 

  
تمثل  .ائد المعلقة وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدتتقوم المجموعة أيضاً بقياس تعرضها لمخاطر االئتمان استناداً إلى القيمة الدفترية اإلجمالية ناقصاً المبالغ التي تتم مقاصتها والفو

   .تعرض لمخاطر االئتمانللقصى الحد األالقيمة الدفترية للموجودات المالية 
  

مارس  ٣١كما في 
٢٠٢٠  

  (غير مدققة) 
  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة 

مشتراة أو تعرضت أصالً 
  اإلجمالي   ٤ائتمانيالنخفاض 

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  مخصصال  تعرضال  مخصصال  تعرضال  مخصصال  تعرضال  مخصصال  تعرضال  مخصصال  تعرضال  
                      

األرصدة لدى البنوك 
  المركزية

١٣٥٫٩٥٢  ٢٤٨٫٢١٥٫٧٩٠  -  -  -  -  ١١٨٫٠٦٥  ١٫٤٣٥٫١٥٢  ١٧٫٨٨٧  ٢٤٦٫٧٨٠٫٦٣٨  

المستحق من البنوك 
  والمؤسسات المالية

٦٣٫٤١٨  ٢١٫٤٩٩٫٩٠٨  -  -  -  -  ٤٠٫٦٢٣  ٧٢٥٫٤٢٨  ٢٢٫٧٩٥  ٢٠٫٧٧٤٫٤٨٠  

اتفاقيات إعادة الشراء 
  العكسي

٢٧٫٠٦٦  ٥٦٫٠٩٦٫٨٢٢  -  -  -  -  -  -  ٢٧٫٠٦٦  ٥٦٫٠٩٦٫٨٢٢  

 ١٢٫٣٩٣٫٦٦٨  ٣٩٤٫٩١٥٫٧٢١  ٦٥٢٫٤٣١  ٥٫٠٨٨٫٤٦٩  ٦٫٠٣٠٫٠٣٩ ١٥٫٢٧٢٫٤٣٩  ٣٫٢٣٦٫٤١٢ ٢٠٫٠٣٦٫٤٦٣ ٢٫٤٧٤٫٧٨٦  ٣٥٤٫٥١٨٫٣٥٠  ١القروض والُسلف 
لغير أغراض  استثمارات
                      المتاجرة

  ٣٠٦  ٣٫٣٤٥٫٠٩٩  -  -  -  -  -  -  ٣٠٦  ٣٫٣٤٥٫٠٩٩  التكلفة المطفأة  
دين بالقيمة العادلة من   

خالل اإليرادات 
  ٢الشاملة األخرى 

١٣١٫٩٤٠  ١٣٣٫٠٧٠٫٤٢١  - -  -  -  ١٧٫٧٤٨  ١٤١٫٨٨٨  ١١٤٫١٩٢  ١٣٢٫٩٢٨٫٥٣٣  

  ٦٦٫٠٨٩  ١١٫٢٣٩٫٠٨٢  -  -  ٤٢٦  ٦٦٧  ٣٠٧  ٢٥٫٨٦١  ٦٥٫٣٥٦  ١١٫٢١٢٫٥٥٤  ٣موجودات أخرى 
  ٨٦٠٫٠٤٩  ٢٣١٫١٩٦٫٣٢٢  -  -  ٣٠٨٫٥٦٠  ١٫٠٩٩٫٨٢٣  ٣٣٠٫١١٣  ٥٫٦٢٤٫١٥٤  ٢٢١٫٣٧٦  ٢٢٤٫٤٧٢٫٣٤٥  تعرض غير ممول

  -------------------------  ----------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  
  ١٣٫٦٧٨٫٤٨٨ ١٫٠٩٩٫٥٧٩٫١٦٥  ٦٥٢٫٤٣١  ٥٫٠٨٨٫٤٦٩  ٦٫٣٣٩٫٠٢٥ ١٦٫٣٧٢٫٩٢٩  ٣٫٧٤٣٫٢٦٨ ٢٧٫٩٨٨٫٩٤٦ ٢٫٩٤٣٫٧٦٤ ١٫٠٥٠٫١٢٨٫٨٢١ 
  ==========  =========  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  
  

  
  .التعرض يمثل إجمالي القروض والُسلف ١
  .بعد تسويته مقابل احتياطي القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى المخصص لألدوات المالية المصنفة على أنها بالقيمة العادلة ٢
  .١تم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بطريقة مبسطة لبعض الموجودات المدرجة كجزء من الموجودات األخرى، وتم بيانها كجزء من المرحلة  ٣
  .هم على قدم المساواة مع القروض المتعثرةمليون در  ٩٢٩٫٤قامت المجموعة، بناًء على تقييمها الداخلي لجودة االئتمان باحتساب مبلغ  ٤

  



        
  

٣٦  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٢٩

  
   (تابع)مخاطر االئتمان 

  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة    ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١كما في 
مشتراة أو تعرضت أصالً 

  إجمالي                ٤ائتمانيالنخفاض 
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  المخصص  التعرض  المخصص  التعرض  المخصص  التعرض  المخصص  التعرض  المخصص  التعرض  
                      

 ١٣٦٫٥٥٦ ٢٢٦٫٠٧٥٫٧٩٢ - - - - ١٢٠٫٦٦٧ ٣٫٤٤١٫٣٩٧ ١٥٫٨٨٩ ٢٢٢٫٦٣٤٫٣٩٥  األرصدة لدى البنوك المركزية
المستحق من البنوك والمؤسسات 

 ٧٣٫١٥٣ ٢٧٫٤٣٠٫٧٩٢ - - - - ٣٧٫٣٢٥ ٧٣٠٫٣٩٣ ٣٥٫٨٢٨ ٢٦٫٧٠٠٫٣٩٩  المالية
 ١٩٫٥١٥ ٤٤٫٠٨٨٫٧٥٦ - - - - - - ١٩٫٥١٥ ٤٤٫٠٨٨٫٧٥٦  اتفاقيات إعادة الشراء العكسي

 ١٢٫٤٣٨٫٤١٥ ٤٠٣٫٢٨٨٫٧٤٦ ٦٩٥٫٤٧٤ ٥٫٠٦٧٫٣٣٢ ٦٫٠١٣٫٦٥٧ ١٥٫١٦٦٫٥٣٩ ٣٫١٣٦٫٤٧٣ ٢٠٫٢٧٥٫٩١٠ ٢٫٥٩٢٫٨١١ ٣٦٢٫٧٧٨٫٩٦٥  ١القروض والُسلف 
            االستثمارات لغير أغراض المتاجرة

 ٣٤٥ ٣٫٣٥٢٫٩٧٧ - - - - - - ٣٤٥ ٣٫٣٥٢٫٩٧٧  التكلفة المطفأة   
دين بالقيمة العادلة من خالل    

 ١٣٣٫٠٤٠ ١٢٧٫٦٠٩٫٤١٥ - - - - ٢١٫١٦٨ ١٥٣٫٥٦٨ ١١١٫٨٧٢ ١٢٧٫٤٥٥٫٨٤٧  ٢اإليرادات الشاملة األخرى 
 ٩١٫٢٠٨ ١٠٫٧٨٤٫٣٨٣ - - ٤٥٦ ٧٠٩ ٤٥١ ٢٥٫٢٢١ ٩٠٫٣٠١ ١٠٫٧٥٨٫٤٥٣  ٣موجودات أخرى 
  ٧٠٩٫٤٣٢ ٢٤١٫٣٣٥٫٢١٧ - - ٢٩٤٫٧٧٧ ١٫١٣٢٫٥٥٢ ١٣٠٫٢٩٠ ٥٫٣٧٩٫٣٥٦ ٢٨٤٫٣٦٥ ٢٣٤٫٨٢٣٫٣٠٩  تعرض غير ممول

  -----------------------------------  --------------------------  ----------------------------  ---------------------------  ----------------------------  -------------------------  -------------------------  --------------------  ------------------------------------  ---------------------------  
  ١٣٫٦٠١٫٦٦٤ ١٫٠٨٣٫٩٦٦٫٠٧٨ ٦٩٥٫٤٧٤ ٥٫٠٦٧٫٣٣٢ ٦٫٣٠٨٫٨٩٠ ١٦٫٢٩٩٫٨٠٠ ٣٫٤٤٦٫٣٧٤ ٣٠٫٠٠٥٫٨٤٥ ٣٫١٥٠٫٩٢٦ ١٫٠٣٢٫٥٩٣٫١٠١  
  ==============  ==========  ============  ===========  ============  ==========  ==========  =========  ===============  ============  

  
  

  .التعرض يمثل إجمالي القروض والُسلف ١
  .بعد تسويته مقابل احتياطي القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى المخصص لألدوات المالية المصنفة على أنها بالقيمة العادلة ٢
  .١ت األخرى، وتم بيانها كجزء من المرحلة تم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بطريقة مبسطة لبعض الموجودات المدرجة كجزء من الموجودا ٣
.مليون درهم على قدم المساواة مع القروض المتعثرة ٨٨٥٫٤قامت المجموعة، بناًء على تقييمها الداخلي لجودة االئتمان باحتساب مبلغ  ٤



  

٣٧  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٢٩

  
   (تابع)مخاطر االئتمان 

 
  فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة خالل الفترة:

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  
فترة الثالثة أشهر 

  المنتهية في
فترة الثالثة أشهر 

  المنتهية في
  ٢٠٢٠مارس  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٢٫٠٥٧٫٣٦٨  ١٣٫٦٠١٫٦٦٤  الرصيد في بداية الفترة
  ٧٦٤٫٢١٩  ٥٤٩٫٩٣٢  صافي مخصص انخفاض قيمة األدوات المالية 

  )١٦٠٫٠٥١(  )٤٧٣٫١٠٨(  مبالغ مشطوبة وتعديالت أخرى
  ------------------------  -----------------------  

  ١٢٫٦٦١٫٥٣٦  ١٣٫٦٧٨٫٤٨٨  الرصيد في نهاية الفترة
  ===========  ===========  

  
  الموجودات والمطلوبات المالية  ٣٠

  
  النظام المتدرج لقياس القيمة العادلة  –األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

  
المتدرج المستوى في النظام حسب ألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير، ل الجدول أدناه تحليالً  يقدم

  للقيمة العادلة الذي يتم في إطاره تصنيف قياسات القيمة العادلة:
  

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١كما في 
         

  ٢٢٫٢٧٦٫٦٣١  ٥٫٨٢٩٫١٥٧  ٩٫٨٦٤٫٦٠٥  ٦٫٥٨٢٫٨٦٩  استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
مع إعادة  -القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  ١٣٣٫٠٧٠٫٤٢١  ٢٫٠١٣٫٣٦٨  ٢٢٫٨٤٨٫٧٤٧  ١٠٨٫٢٠٨٫٣٠٦  تحويلها إلى األرباح أو الخسائر
دون  -القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  ٨٢١٫٣٠٨  ٢٢٢٫٥٨٣  -  ٥٩٨٫٧٢٥  إعادة تحويلها إلى األرباح أو الخسائر
  ٢٨٫٢٧٠٫٧٤١  -  ٢٨٫٢٤٥٫٤٥٣  ٢٥٫٢٨٨  أدوات مالية مشتقة (موجودات)

  -----------------------------  ---------------------------  ------------------------  -----------------------------  
  ١٨٤٫٤٣٩٫١٠١  ٨٫٠٦٥٫١٠٨  ٦٠٫٩٥٨٫٨٠٥  ١١٥٫٤١٥٫١٨٨  
  ============  ===========  ==========  ============  

  ٤٦٩٫٨٢٨  -  ٤٦٩٫٨٢٨  -  قروض ألجل
  ٣٢٫٧٣٤٫٣٤٤  ١٤٥٫١  ٣٢٫٦٥٤٫٩٥٣  ٧٨٫٢٤٦  أدوات مالية مشتقة (مطلوبات)

  ------------------------  ----------------------------  -----------------------  -----------------------------  
  ١٧٢٫٢٠٤٫٣٣  ١٤٥٫١  ٣٣٫١٢٤٫٧٨١  ٧٨٫٢٤٦  
  ==========  ===========  ==========  ============  
  

   



  

٣٨  

 (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   ٣٠

  
  (تابع)النظام المتدرج لقياس القيمة العادلة  –األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
  ٢٤٣٫٢٦٦٫٢١  ٥٥٨٫٠٥٢٫٦  ٣٦٥٫٢٩٢٫٥  ٣٢٠٫٩٢١٫٩  استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
  ٤١٥٫٦٠٩٫١٢٧  ٤٤٦٫١٤٣٫٣  ٠٥٦٫٧٠٩٫١٢  ٩١٣٫٧٥٦٫١١١  األرباح أو الخسائر إعادة تحويلها إلى  مع –األخرى    

    –القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
  ٥٠٨٫٥٥٧  ٦٦٢٫٢٢  -  ٨٤٦٫٥٣٤  األرباح أو الخسائر  دون إعادة تحويلها إلى    

  ٨٨١٫٥٥٨٫٣٢  -  ٢٦١٫٥١١٫٣٢  ٦٢٠٫٤٧  أدوات مالية مشتقة (موجودات)
  -----------------------------  ----------------------------  -------------------------  ----------------------------  
  ٠٤٧٫٩٩٢٫١٨١  ٩٫٢١٨٫٦٦٦  ٥٠٫٥١٢٫٦٨٢  ٦٩٩٫٢٦٠٫١٢٢  
  ============  ============  ===========  ============  

  ٤٦٦٫٨٨١  -  ٤٦٦٫٨٨١  -  قروض ألجل
  ٣٨٫٨٣٢٫٠٠٤  ٣٫٠٤٥  ٣٨٫٧٢٠٫٨٠٦  ١٠٨٫١٥٣  أدوات مالية مشتقة (مطلوبات)

  -----------------------  -----------------------------  -------------------------  ---------------------------  
  ٣٩٫٢٩٨٫٨٨٥  ٣٫٠٤٥  ٣٩٫١٨٧٫٦٨٧  ١٠٨٫١٥٣  
  ==========  ============  ===========  ============  

  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة: ما بين مستوياتفي التحويالتالجدول أدناه  يوضح

  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          (غير مدققة)  ٢٠٢١ مارس ٣١كما في 
          استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  ٣٨٧٫٩٢  -  ٣٨٧٫٩٢  -  ٢إلى المستوى  ١ ىاالنتقال من المستو
  ٣٨٣٫١٤٨  -  -  ٣٨٣٫١٤٨  ١إلى المستوى  ٢ ىاالنتقال من المستو
  ١٦٦٫٣  -  -  ١٦٦٫٣  ١إلى المستوى  ٣ ىاالنتقال من المستو
  ٨٠٥٫٤٠١  -  ٨٠٥٫٤٠١  -  ٣إلى المستوى  ٢ ىاالنتقال من المستو

          
         االستثمارات لغير أغراض المتاجرة

  ١٫٥٩٦٫٧٣٢  -  ١٫٥٩٦٫٧٣٢  -  ٢إلى المستوى  ١ ىاالنتقال من المستو
  ١٫٤٥٧٫٢٦٥  -  -  ٢٦٥٫٤٥٧٫١  ١إلى المستوى  ٢ ىاالنتقال من المستو
  ٥٥٫٠٤٩  -  -  ٠٤٩٫٥٥  ١إلى المستوى  ٣ ىاالنتقال من المستو
  ٢٥٢٫٢٠٠  -  ٢٥٢٫٢٠٠  -  ٣إلى المستوى  ٢ ىاالنتقال من المستو

  -------------------------  --------------------------  -------------------------  ---------------------------  
  ٤٫٠٠٦٫٩٨٧  -  ٢٫٣٤٣٫١٢٤  ١٫٦٦٣٫٨٦٣  
  ===========  ===========  ===========  ============  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٣٩  

 (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   ٣٠

  
  (تابع)النظام المتدرج لقياس القيمة العادلة  –األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

  
  

          (مدققة)  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
          استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  ٠٤٥٫١٥٢  -  ٠٤٥٫١٥٢  -  ٢إلى المستوى  ١ ىاالنتقال من المستو
  ٥٧٠٫٢٨٢  ٥٧٠٫٢٨٢  -  -  ٣إلى المستوى  ١ ىاالنتقال من المستو
  ٠٧٤٫١٢  ٠٧٤٫١٢  -  -  ٣إلى المستوى  ٢ ىاالنتقال من المستو

          
        االستثمارات لغير أغراض المتاجرة

  ٥٫١٦١٫٣٧٧  -  ٥٫١٦١٫٣٧٧  -  ٢إلى المستوى  ١ ىاالنتقال من المستو
  ٣٫٥٣٨٫٥٦٩  -  -  ٣٫٥٣٨٫٥٦٩  ١إلى المستوى  ٢ ىاالنتقال من المستو
  ١١٣٫٠٨٨  ٠٨٨٫١١٣  -  -  ٣إلى المستوى  ٢ ىاالنتقال من المستو

  -------------------------  --------------------------  ------------------------  ---------------------------  
  ٩٫٢٥٩٫٧٢٣  ٧٣٢٫٤٠٧  ٥٫٣١٣٫٤٢٢  ٣٫٥٣٨٫٥٦٩  
  ===========  ===========  ==========  ============  
  

اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها في البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  ترى
  .عن قيمتها العادلة بصورة جوهريةال تختلف 

  
ساليب األ تلكل مشابهةالمستخدمة في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  والمدخالتإن أساليب التقييم 

   .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١وللسنة المنتهية في المستخدمة من قبل المجموعة كما في  والمدخالت
  

  أرقام المقارنة  ٣١
  

مع العرض المتبع في هذه البيانات المالية المرحلية  لكي تتوافقتمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حيثما كان مناسباً 
  .الموجزة الموحدة

  
 حدث الحق  ٣٢

  
٪ من رأس مال بنك عوده ش.م.م (مصر)، فرع ١٠٠، وقع البنك اتفاقية نهائية مع بنك عودة لشراء ٢٠٢١يناير  ٢٠في 

، وافق البنك المركزي اإلماراتي  والبنك المركزي المصري على الصفقة ومن ٢٠٢١بنك عوده في مصر. في أبريل 
ة المقبلة. سيتم االنتهاء من تأثير هذه المعاملة على المتوقع االنتهاء من اإلجراءات األخرى في غضون األسابيع القليل

  البيانات المالية للمجموعة بعد إتمام عملية االستحواذ.
 


