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 كي بي إم جي لوار جلف لیمتد 
 ۲ور ، نیشن تا۱۹الطابق 

 ظبي، أبوظبي كورنیش أبو
 +۹۷۱) ۲( ٦۳۲۷٦۱۲: فاكس، + ۹۷۱) ۲(  ٤۰۱٤۸۰۰ھاتف: 

 

۲ 
 للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشیونال ، عضو في شبكة كي بي إم جيلیمتدكي بي إم جي لوار جلف 

 .وق محفوظةسویسریة. كافة الحق كوبریتف ("كي بي إم جي انترناشیونال")، شركة
 ركة أجنبیة بموجب قوانین دولة اإلمارات العربیة المتحدة.لشي إم جي لوار جلف لیمتد مسجلة ومرخصة كفرع كي ب

 
 

 
 

 المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة  البیاناتتقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة 
 
 

 .م.ع. ش ابوظبي االولبنك مساھمي السادة إلى 
 

 مقدمة  
 

") البنكش.م.ع. (" ابوظبي االوللبنك  المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة المرفقةالبیانات لقد قمنا بمراجعة 
 تتألف مما یلي:التي و ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في  ")المجموعةبـ" ینمجتمع م(یشار إلیھ عةوشركاتھ التاب

 

  ؛۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في د بیان المركز المالي المرحلي الموجز الموح •

  ؛۲۰۲۰مارس  ۳۱في  ةالمنتھی الثالثة أشھر ةلفترالمرحلي الموجز الموحد  األرباح أو الخسائربیان  •

   ؛۲۰۲۰مارس  ۳۱في  ةالثالثة أشھرالمنتھی ةلفتر الموجز الموحد يحللمرا الشامل الدخلبیان  •

 ؛۲۰۲۰مارس  ۳۱في  المنتھیةثالثة أشھراللفترة بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموجز الموحد  •

 و ؛۲۰۲۰مارس  ۳۱في  أشھر المنتھیة ثالثةاللفترة المرحلي الموجز الموحد النقدیة بیان التدفقات  •

 الموجزة الموحدة. المالیة المرحلیةالبیانات حول  تحاإیضا •

 
المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة وفقاً للمعیار المحاسبي البیانات ن إعداد وعرض ھذه ولة عارة مسؤإن اإلد

البیانات ، "التقاریر المالیة المرحلیة". تنحصر مسؤولیتنا في التعبیر عن استنتاجنا حول ھذه ۳٤الدولي رقم 
  .لتي قمنا بھاالمرحلیة الموجزة الموحدة بناًء على أعمال المراجعة اة یلالما

 
 نطاق المراجعة 

 
، "مراجعة المعلومات المالیة ۲٤۱۰لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم 

مرحلیة الموجزة الموحدة على ال ةیالمالالبیانات المرحلیة من قبل مدقق حسابات مستقل للمنشأة". تنطوي مراجعة 
المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، والقیام بإجراءات تحلیلیة   ة من األشخاصاستفسارات، بصورة رئیسی

وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبیر من نطاق التدقیق الذي یتم القیام بھ وفقاً للمعاییر 
رایة بكافة األمور سنكون على د الدولیة للتدقیق وبالتالي فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول على تأكیدات بأننا

 الھامة التي یمكن التعرف علیھا من خالل التدقیق. وبالتالي، فإننا ال نبدي رأیاً تدقیقیاً.
 







        
  

٥  

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

  
  فترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  مارس ٣١    
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

   ٦٫٠٨٢٫٨٤٢  ٥٫٦٤٥٫٣١٨    إيرادات الفوائد
   )٢٫٩٦٨٫٥٩٣(  )٢٫٥٨٤٫٥٥٩(    مصروفات الفوائد

    ----------------------------  ----------------------------  
   ٣٫١١٤٫٢٤٩  ٣٫٠٦٠٫٧٥٩    صافي إيرادات الفوائد

        
  ١٫١٩٠٫١٧٢  ١٫٢٢٤٫٨٨٤    إيرادات الرسوم والعموالت

  )٣٧٤٫٠٠٢(  )٣٨٥٫٩٦٨(    والعموالتمصروفات الرسوم 
    ----------------------------  ----------------------------  

  ٨١٦٫١٧٠  ٨٣٨٫٩١٦    صافي إيرادات الرسوم والعموالت
        

  ٦٤٧٫٠٠٥  ٥٨٣٫٦٥٦  ٢٣  ةاألجنبي صرف العمالتصافي أرباح 
   ٣٨٫٢٨٧ ٣٢٤٫٠٢٥  ٢٤  صافي أرباح االستثمارات والمشتقات

  ٤٠٫٧٠٨  ٤٤٫٥٢٩  ٢٥  إيرادات تشغيلية أخرى
    ----------------------------  ----------------------------  

  ٤٫٩٤٢٫١٥٧  ٤٫٥٦٦٫١٤٧    اإليرادات التشغيلية
        
        
  )١٫٣١٣٫٨٩١(  )١٫٣٥٢٫٥٠٩(  ٢٦  مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات تشغيلية أخرى 
    ------------------------------  ------------------------------  

        األرباح قبل صافي 
  ٣٫٦٢٨٫٢٦٦  ٣٫٢١٣٫٦٣٨    مخصص انخفاض القيمة والضريبة   
        

  )٤٠٧٫٤٦١(  )٧٣٨٫١٨٦(  ٢٧  صافي مخصص انخفاض القيمة
    ------------------------------  ------------------------------  

  ٣٫٢٢٠٫٨٠٥  ٢٫٤٧٥٫٤٥٢    األرباح قبل الضريبة
        

  )٧١٫٤٤٩(  )٧٦٫٦٠٧(    مصروف ضريبة الدخل الخارجية
    ----------------------------  ----------------------------  

  ٣٫١٤٩٫٣٥٦  ٢٫٣٩٨٫٨٤٥    أرباح الفترة
    ===========  ===========  
        

        األرباح منسوبة إلى:
  ٣٫١٠٦٫٦٥٣  ٢٫٤٠٨٫٢٦١    البنكمساهمي    
  ٤٢٫٧٠٣  )٩٫٤١٦(    الحصص غير المسيطرة   
    ----------------------------  ----------------------------  
    ٣٫١٤٩٫٣٥٦  ٢٫٣٩٨٫٨٤٥  
    ===========  ===========  
        

  ٠،٢٧  ٠،٢٠  ٢٨  ربحية السهم األساسية (بالدرهم)
    =====  =====  

  ٠،٢٧  ٠،٢٠  ٢٨  )بالدرهم(ة ضربحية السهم المخفّ 
    =====  =====  
        
  

  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. جزءً  ٣١إلى  ١تشكل اإليضاحات من 
  .٣و  ٢الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين  حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية ينالحسابات المستقل يتقرير مدققإن 

    



        
  

٦  

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

  
  فترة الثالثة أشهر المنتهية في    

  مارس ٣١    
    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٣٫١٤٩٫٣٥٦  ٢٫٣٩٨٫٨٤٥    أرباح الفترة
        

       خر الشامل األ  الدخل
        

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

        
  )١٫٧٤٠(  )١١٠٫٦٠١(    عند تحويل العمليات األجنبية فروق صرف العمالت األجنبية

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

 القيمة العادلة المتوقعة)
  

)٨٨٥٫٧٦٧  )٧٫٨٧٠٫٠٤٥  
        

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

  
    

        
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات الملكية المصنفة 

  اإليرادات الشاملة األخرى /(الخسائر) بالقيمة العادلة من خالل 
  

)٢٦٫٧٣٠  )١٤٦٫٢٩٦  
        

  )٤٢٥(  ١٫٧٣٦    إعادة قياس التزامات المكافآت المحددة 
    ------------------------  ------------------------  

  ٩١٠٫٣٣٢  )٨٫١٢٥٫٢٠٦(    اإليرادات الشاملة األخرى للفترة /(الخسائر) 
    ------------------------  ------------------------  

  ٤٫٠٥٩٫٦٨٨  )٥٫٧٢٦٫٣٦١(    للفترة ةالشامل اإليرادات (الخسائر) / إجمالي
    ==========  ==========  

       إلى: ةالمنسوب ةالشامل اإليرادات
  ٤٫٠١٦٫٩٧٨  )٥٫٧١٠٫٥٦١(   البنكمساهمي    
  ٤٢٫٧١٠  )١٥٫٨٠٠(   الحصص غير المسيطرة   
   ------------------------  ------------------------  

  ٤٫٠٥٩٫٦٨٨  )٥٫٧٢٦٫٣٦١(    للفترة ةالشامل اإليرادات /(الخسائر)  اجمالي
   ==========  ==========  
        
  
  
  

  جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٣١إلى  ١تشكل اإليضاحات من 
  .٣و  ٢الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين  حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية ينالحسابات المستقل يتقرير مدققإن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        
  

٧  

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

  
  إيضاح

  
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  
  ٢٠١٩ مارس ٣١

  ألف درهم  درهمألف     
        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  ٣٫٢٢٠٫٨٠٥  ٢٫٤٧٥٫٤٥٢    األرباح قبل الضريبة
        تعديالت لـ:
  ١٤٦٫٦٧٥  ١٧٠٫٤٥٩    واإلطفاءاالستهالك 
  )٢٢(  ١٢١    األصول الثابتةأرباح بيع 

  ٤٥٨٫١٥٦  ٧٨٩٫٨٠٣    انخفاض القيمة خسائرصافي 
  ١٥٫٥٨٦  ١٨٠٫٠٥٧    فوائد متراكمة

  ١٫٦٣٤  )٤٠٠٫٣٨٠(    تعديالت تحويل العمالت األجنبية
  )٢٫٣٨٨(  -    برنامج خيارات األسهم

  )٧٣٢٫٦٣٧(  ١٫٠٥٥٫٣٣٧    التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٥٫٩٤٤٫٧٨٥  )٣٫٢٧٧٫٠١٨(    التغير في المبالغ المستحقة من البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المالية

  )٨٫١٥٣٫٠٥٠(  ٦٢٥٫١٠٨    التغير في اتفاقيات إعادة الشراء العكسي 
  )٦٫٤٧٦٫٤٩٣(  ٢٥٫٣٣٣٫٣١٠    ُسلفالتغير في القروض وال

  )٨٧٫٧٢٣(  ١٫٧١٢٫١٩٨    التغير في الموجودات األخرى
  ٥٫٨٣٦٫١٨٨  ٢٣٫٩٢٢٫٦١٨    التغير في المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية

  ١٢٫٨٠٧٫٠٨٥  ٩٫٥٤٦٫٧٥٥    التغير في اتفاقيات إعادة الشراء
  )٣٢٫٤٣٩٫٦٨٠(  )٢٢٫٠٣٥٫٣٢٩(    التغير في حسابات العمالء والودائع األخرى

  )١٤٥٫٥٥٤(  ٣٫٤٦٧٫٧٣٢    التغير في األدوات المالية المشتقة
  ٣٣٩٫٢٧٩  )٢٫٤٩١٫٣١٦(    التغير في المطلوبات األخرى

    --------------------------------  --------------------------------  
    ١٩٫٢٦٧٫٣٥٤(  ٤١٫٠٧٤٫٩٠٧(  

  )٩٦٫١١٩(  )٦٠٫٥٦٧(    المدفوعة، صافي من المبالغ المستردةالخارجية ضريبة الدخل 
  )٥٤٫٧٥٠(  )٥٤٫٧٥٠(    مكافأة أعضاء مجلس االدارة المدفوعة

    --------------------------------  -------------------------------------  
  )١٩٫٤١٨٫٢٢٣(  ٤٠٫٩٥٩٫٥٩٠    األنشطة التشغيلية المستخدم في /من النقدصافي 

        
        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  )٢٠٫٠٨٠٫٦٤٦(  )٧٫٢١٤٫٢٩٨(    ستثمارات لغير أغراض المتاجرة اال من شراءالصافي 
  )٨٤٫٠٣٦(  )٨٣٦٫٥٣٦(    شراء عقارات استثمارية

  )٤٢٫٢٠٧(  )٢٩٤٫١٥١(    شراء ممتلكات ومعدات، صافية من االستبعادات
    --------------------------------  --------------------------------  

  )٢٠٫٢٠٦٫٨٨٩(  )٨٫٣٤٤٫٩٨٥(    األنشطة االستثمارية الناتج منالمستخدم في صافي النقد 
    --------------------------------  --------------------------------  

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  ٢٢٦٫١٣٩  ١٫٦٤٤    متحصالت من إصدار أسهم ضمن برنامج خيارات األسهم

  )٧٫٥١٤٫٣٦٤(  )٧٫٥١٣٫٥٤٩(    توزيعات األرباح المدفوعة
  ٣٫٠٦٩٫٩٣٥  )٤٫٦٧٤٫٤١٧(    صافي حركة األوراق التجارية 

  ٥٫٨٤٥٫١٠٥  ٧٫٢٥٧٫٩٠٩    إصدار قروض ألجل
  )٣٫١٢٥٫٥٧٧(  )٦٫٤٨٤٫٠٣٤(    سداد قروض ألجل

  )٢٠٩٫١٣٤(  )١٩٢٫٨٠٦(     المال رأسمن  دفعات سندات الشق األول
    --------------------------------  ------------------------------  

  )١٫٧٠٧٫٨٩٦(  )١١٫٦٠٥٫٢٥٣(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    --------------------------------  ------------------------------  
        

  )٤١٫٣٣٣٫٠٠٨(  ٢١٫٠٠٩٫٣٥٢    في النقد وما يعادله (النقص) / الزيادةصافي 
  ١٧٥٫٦٧٧٫٣٧٦  ١٥١٫٣٤٤٫٩٣٤    يناير ١النقد وما يعادله في 

    --------------------------------  --------------------------------  
  ١٣٤٫٣٤٤٫٣٦٨  ١٧٢٫٣٥٤٫٢٨٦    مارس ٣١النقد وما يعادله في 

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

  
  

  جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٣١إلى  ١تشكل اإليضاحات من 
  .٣و  ٢الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين  حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية ينالحسابات المستقل يتقرير مدققإن 



  

٨  

 المرحلي الموجز الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  

  المنتهيةالثالثة أشهر لفترة 

  
  

  أسهم خزينة  عالوة إصدار  رأس المال
احتياطيات قانونية 

  أخرى اتاحتياط  وخاصة
  سندات الشق األول

  من رأس المال
  برنامج خيارات 

  أرباح محتجزة  األسهم
الملكية المنسوبة إلى  صصح

  مساهمي المجموعة

  
  

  المجموع  غير مسيطرة حصص
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                        

  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 السنة

  )٨٫١٢٥٫٢٠٦(  )٦٫٣٨٤(  )٨٫١١٨٫٨٢٢(  ١٫٧٣٦  -  -  )٨٫١٢٠٫٥٥٨(  -  -  -  -  فترةالشاملة األخرى لل الخسائر
                        المعامالت مع ُمّالك المجموعة

  ٤٥٥  -  ٤٥٥  ٤٥٥  -  -  -  -  -  -  -  الزكاة

  ١٫٦٤٤  -  ١٫٦٤٤  -  -  -  -  -  ١٤٥  ١٫٤٩٩  -  )٢٠(إيضاح  ممارسةخيارات أسهم 

  )٨٫٠٦٦٫٩٤٧(  -  )٨٫٠٦٦٫٩٤٧(  )٨٫٠٦٦٫٩٤٧(  -  -  -  -  -  -  -  للسنة (صافي من أسهم الخزينة)توزيعات األرباح 
(إيضاح من رأس المال دفعات سندات الشق األول 

١٩٢٫٨٠٦(  -  )١٩٢٫٨٠٦(  )١٩٢٫٨٠٦(  -  -  -  -  -  -  -  )١٩(  

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

  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 

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

                        

  ١٠١٫٩٧٣٫٠٠٠  ٣٦١٫٧٢٢  ١٠١٫٦١١٫٢٧٨  ١٧٫٠٨٣٫٨٦٨  ٢٦٦٫٨٤١  ١٠٫٧٥٤٫٧٥٠  )٣٧٫٤٧٧(  ٩٫٤٨٣٫٢٣٨  )٢٥٫٥٣٠(  ٥٣٫١٨٨٫٠٤٣  ١٠٫٨٩٧٫٥٤٥  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد المعاد بيانه في 

  ٣٫١٤٩٫٣٥٦  ٤٢٫٧٠٣  ٣٫١٠٦٫٦٥٣  ٣٫١٠٦٫٦٥٣  -  -  -  -  -  -  -  الفترةأرباح 

  ٩١٠٫٣٣٢  ٧  ٩١٠٫٣٢٥  )٤٢٥(  -  -  ٩١٠٫٧٥٠  -  -  -  -  فترةاإليرادات الشاملة األخرى لل
                        المعامالت مع ُمّالك المجموعة

  )٢١(  -  )٢١(  )٢١(  -  -    -  -  -  -  الزكاة

  ٢٢٦٫١٣٩  -  ٢٢٦٫١٣٩  -  -  -  -  -  ٢٤٫٠٣١  ٢٠٢٫١٠٨  -  )٢٠(إيضاح  ممارسة خيارات أسهم 

  )٨٫٠٦٣٫٠١٨(  -  )٨٫٠٦٣٫٠١٨(  )٨٫٠٦٣٫٠١٨(  -  -  -  -  -  -  -  للسنة (صافي من أسهم الخزينة)توزيعات األرباح 

  )٢٫٣٨٨(  -  )٢٫٣٨٨(  -  )٢٫٣٨٨(  -  -  -  -  -  -  خيارات أسهم ممنوحة للموظفين
(إيضاح  من رأس المالدفعات سندات الشق األول 

٢٠٩٫١٣٤(  -  )٢٠٩٫١٣٤(  )٢٠٩٫١٣٤(  -  -  -  -  -  -  -  )١٩(  
من المعايير  ٩الحركة في احتياطي تطبيق المعير رقم 

  -  -  -  )٤٥٫٥٨١(  -  -  ٤٥٫٥٨١  -  -  -  -  الدولية إلعداد التقارير المالية
العادلة غير محقق من بيع استثمارات بالقيمة أرباح 

  -  -  -  ٢٫٣٢٤  -  -  )٢٫٣٢٤(  -  -  -  -  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

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

  ٩٧٫٩٨٤٫٢٦٦  ٤٠٤٫٤٣٢  ٩٧٫٥٧٩٫٨٣٤  ١١٫٨٧٤٫٦٦٦  ٢٦٤٫٤٥٣  ١٠٫٧٥٤٫٧٥٠  ٩١٦٫٥٣٠  ٩٫٤٨٣٫٢٣٨  )١٫٤٩٩(  ٥٣٫٣٩٠٫١٥١  ١٠٫٨٩٧٫٥٤٥  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  
  

  
  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. جزءً  ٣١إلى  ١تشكل اإليضاحات من 

  .٣و  ٢الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين  حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية ينالحسابات المستقل يتقرير مدققإن 
  

  
  
  



        
  

٩  

  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  ١
  

بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع وبنك الخليج األول ش.م.ع علی دمج ، وافق مساهمو ٢٠١٦إنه في السابع من ديسمبر لعام 
بشأن  ٢٠١٥) لعام ٢) من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (١( ٢٨٣البنكين بموجب المادة رقم 

طني مقابل كل سهم جديد لبنك أبوظبي الو ١،٢٥٤الشركات التجارية (القانون). تم تنفيذ عملية الدمج من خالل إصدار 
، وعقب ذلك تم شطب أسهم بنك الخليج األول ٢٠١٧مارس  ٣٠يوم  سهم واحد في بنك الخليج األول عند انتهاء العمل

اسم البنك ، وافق مساهمو بنك أبوظبي الوطني على مقترح تغيير ٢٠١٧أبريل  ٢٥من سوق أبوظبي لألوراق المالية. في 
ظبي األول، مجمع خليفة ان المسجل للبنك هو مبنى بنك أبوبنك"). إن العنوظبي األول" ("الالمدمج ليصبح "بنك أبو

  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. ٦٣١٦القرم، صندوق بريد رقم  ١لألعمال 
  

البنك وشركاته  ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في وللفترة المنتهية في  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتتضمن هذه 
"المجموعة"). تعمل المجموعة بشكل رئيسي في األنشطة المصرفية المتعلقة بالشركات ـ(يشار إليهم مجتمعين بالتابعة 

األنشطة وواألفراد، واألنشطة المصرفية الخاصة واالستثمارية، والخدمات اإلدارية، واألنشطة المصرفية اإلسالمية، 
كاتبها التمثيلية المتواجدة في حلية واألجنبية وشركاتها التابعة وموتباشر المجموعة أعمالها من خالل فروعها المالعقارية، 

والمملكة العربية  والهند وهونغ كونغوالصين ومصر وفرنسا  والبرازيل وجزر كايمانمارات العربية المتحدة والبحرين اإل
دان وسويسرا المملكة المتحدة سولوا وكوريا الجنوبيةوقطر وسنغافورة  وعمان وماليزياوليبيا ولبنان  والكويت السعودية

  .والواليات المتحدة األمريكية
  

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

  ).FABأسهم البنك مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية (الرمز: 
  

عند الطلب في مقر  وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في تتوفر البيانات المالية الموحدة للمجموعة 
  ..combankfabhttp://www. البنك المسجل أو على الموقع اإللكتروني 

  
  التوافقبيان   ٢

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

هذه البيانات "التقارير المالية المرحلية" وأحكام القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ال تتضمن  ٣٤
 تعين، ويوفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالكاملة  الموحدة السنويةالمعلومات الالزمة للبيانات المالية  المالية كافة

  .وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة 
  

دولة اإلمارات العربية المتحدة ("قانون الشركات للشركات التجارية في  ٢، صدر القانون االتحادي رقم ٢٠١٥أبريل  ١في 
.إن البنك ملتزم مع األحكام السارية لقانون ٢٠١٥يوليو  ١") بتاريخ تفعيل ٢٠١٥لدولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 

  .المالية كما في تاريخ هذه البيانات ٢٠١٥الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 
  

 بريلأ ٢٧بتاريخ والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ههذتماد تم اع
٢٠٢٠.  

  

  السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

إن السياسات المحاسبية المطبقة بواسطة المجموعة في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة هي نفس السياسات 
وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ،  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١بواسطة المجموعة على بياناتها المالية الموحدة كما في المطبقة 

  .٢٠٢٠يناير  ١باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التالية اعتباراً من 
 

ات المالية المرحلية الموحدة طار الحالي من قبل المجموعة في إعداد هذه البيانت التالية على المعايير واإلالتم تطبيق التعدي
  الموجزة. إن تطبيق ما يلي لم ينتج عنه تغيرات في صافي الربح أو حقوق الملكية المعلنة سابقاً للمجموعة.

 
  التفصيل  فعال إعتبارا من

    
  ٨ لمعيار المحاسبي الدولي رقمو ا ١لمعيار المحاسبي الدولي رقم اتعديل على  -عريف المادة ت  ٢٠٢٠يناير  ١
  ٣ إلعداد التقارير المالية رقمتعديل على المعيار الدولي  -تعريف األعمال   ٢٠٢٠يناير  ١
  إلعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي  تعديل مراجع اإلطار المفاهيمي في معايير  ٢٠٢٠يناير  ١



        
  

١٠  

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

  أساس التوحيد
 

ي منشآت تخضع لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركات المستثمر بها إذا استوفت فالشركات التابعة  تتمثل
 أكثر منعامل أو في تغيرات  طرأت سيطرة، في حالت تتمتع بإعادة تقييم ما إذا كانبمعايير السيطرة. تقوم المجموعة 

من خاللها أتصبح حقوق الحصانة حقوق جوهرية على نحو من . يتضمن هذا التقييم الظروف التي يمكن عوامل السيطرة
يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في هذه على الشركة المستثمر بها. من ممارسة نفوذها المجموعة  شأنه تمكين

  اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة إلى تاريخ انتهاء تلك السيطرة. الموحدة  المرحلية البيانات المالية
  

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

  
  نسبة الملكية  األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  االسم القانوني

      ٢٠٢٠  
        

  ٪١٠٠  األعمال المصرفية  كوراساو   إن فياألول الواليات المتحدة األمريكية بنك أبوظبي 
  ٪١٠٠  الوساطة المالية  اإلمارات العربية المتحدة  المالية ذ.م.م. األول لألوراقشركة أبوظبي 

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

  ٪١٠٠  األعمال المصرفية   سويسرا الخاص (سويس) أس آيه األولبنك أبوظبي 
  ٪١٠٠  التمويل اإلسالمي  اإلمارات العربية المتحدة  للتمويل اإلسالمي ش.م.خ. األولشركة أبوظبي 

  ٪٩٦  الوساطة المالية  مصر  المالية مصرأبوظبي للوساطة 
  ٪١٠٠  األعمال المصرفية  ماليزيا  ١بنك أبوظبي الوطني ماليزيا بيرهاد

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

  ٪١٠٠  التأجير  فرنسا  ١ماجيالن ١٠اس اي اس 
  ٪١٠٠  مكتب تمثيلي  البرازيل  أبوظبي الوطني ريبريزنتاسويز المحدود بنك

  ٪١٠٠  مؤسسة مالية  جزر الكيمان  بنك أبوظبي الوطني لألسواق المالية (كيمان) المحدود
  ٪١٠٠  خدمات  اإلمارات العربية المتحدة  ذ.ذ.م واحدال الشخصشركة  – نواه للخدمات اإلدارية

  ٪١٠٠  استثمارات عقارية  اإلمارات العربية المتحدة  (مسماك)  ذ.م.مشركة مسماك العقارية 
  ٪٦٧  استثمارات عقارية  اإلمارات العربية المتحدة  (تابعة لشركة مسماك) ذ.م.مشركة مورا العقارية 

  ٪١٠٠  استثمارات عقارية  اإلمارات العربية المتحدة  ذ.م.مالشركة التجارية الدولية األولى 
(تابعة  ذ.م.مشركة أبوظبي األولى لخدمات التوظيف 

  ٪١٠٠  خدمات الموارد  اإلمارات العربية المتحدة  )ذ.م.ملشركة التجارية الدولية األولى ل
(تابعة  ذ.م.مبنك أبوظبي األول لخدمات التوريد 

  ٪١٠٠  خدمات الموارد  اإلمارات العربية المتحدة  )ذ.م.مالتجارية الدولية األولى  لشركةل
  ٪١٠٠  خاصة أغراضشركة ذات   جزر الكيمان  بي صكوك كومباني ليمتد إيهإف 

  ٪٥٠  خدمات مصرفية  ليبيا  ٢مصرف الخليج األول الليبي
  ٪١٠٠  مؤسسة مالية  جزر الكيمان  أف جي بي لألسواق الدولية كيمان المحدودة

  اإلمارات العربية المتحدة  ذ.م.ماألول للعقارات  أبوظبي بنك
 والوساطة فياإلدارة 

  ٪١٠٠  الممتلكات العقارية
  ٪١٠٠  تمويل إسالمي  اإلمارات العربية المتحدة  .١أصيل للتمويل ش.م.خ

  ٪١٠٠  بطاقات التمويل االئتماني  اإلمارات العربية المتحدة  .١دبي فيرست ش.م.خ
  ٪١٠٠  المعلوماتخدمات تقنيات   اإلمارات العربية المتحدة  الخليج األول لتقنيات المعلومات ذ.م.م

بنك أبوظبي األول لالستثمار المملكة العربية السعودية 
  ٪١٠٠  مؤسسة مالية  المملكة العربية السعودية  )ذ.م.م (شركة مساهم واحد

        
  

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

  الحتفاظه بأغلبية األصوات في مجلس اإلدارة. نظراً تابعة حيث يمارس البنك سيطرة على الجهة المستثمر فيها 
 
 



        
  

١١  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  
  استخدام التقديرات واألحكام  ٤

  
من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةيتطلب إعداد 

قد تختلف النتائج الفعلية عن . مصروفاتلمطلوبات وااليرادات والالسياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات وا
  هذه التقديرات.

  
حلية الموحدة الموجزة ، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات عند إعداد هذه البيانات المالية المر

كما في المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقدير وعدم التأكد هي نفسها كتلك المطبقة على البيانات المالية الموحدة 
يناير  ١من  اً الية التي تنطبق اعتبارديرات واألحكام التباستثناء التق وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠.  
  

ت التقديرات المحاسبية في الفترة العتراف بتعديالتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر. يتم ات
  تتأثر بتلك التعديالت.وفي أي فترات مستقبلية  فيهاتعديلها التي يتم 

  
  ١٩كوفيد تأثير تفشي فيروس 

  
لتفشي فيروس  نظراً . كوباء عالمي ١٩رسمياً عن فيروس كوفيد ، أعلنت منظمة الصحة العالمية  ٢٠٢٠مارس  ١١في 

عدم شديدة وحاالت االقتصادات والقطاعات اضطرابات مختلف في جميع أنحاء العالم، واجهت  بشكل متسارع ١٩كوفيد 
  الفيروس. تفشي الحد منجموعة من التدابير الحتواء أو مالسلطات الحكومات وجوهري. في هذا السياق، اتخذت  يقين

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

دون تكلفة  احة للمنشأةتكون متإلى معلومات معقولة وداعمة  باالستنادفي مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان المتوقعة 
، ال سيما تدابير الدعم الهامة التي ١٩يتعين مراعاة أثار تفشي فيروس كوفيد . عند تقييم الظروف المتوقعة، زائدأو جهد 
 تدابير الدعم بشكل واضح وكذلك ١٩استنباط أثار تفشي فيروس كوفيد الحكومة. من الصعب في الوقت الحالي  تتخذها

  على أساس معقول وداعم. الحكومة التي تتخذها
  

 ً الدعم  خطة في إطار، مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزيالتنظيمية العالمية األخرى، قام  الجهاتمع  تماشيا
على القروض القائمة لكافة شركات  ائدة/ الربحالفأو  /توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين و، الموجهاالقتصادي 

باإلضافة إلى ذلك،  بشروط محددة. والعمالء األفرادالمتضررة، ال سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة القطاع الخاص 
 تسهيل قدرة اإلقراض والسيولة اإلضافية للبنوك، من خالل تخفيف احتياطيات رأس المال والسيولة،إلى  تهدف الخطة

  والتي تم شرحها بمزيد من التفصيل في األقسام أدناه.
  

التي قامت اإلدارة بتطبيقها عند واألحكام  ١٩فيروس كوفيد  الخطوات التي اتخذها البنك لتقدير تأثير اإليضاحيبين هذا 
  .٢٠٢٠مارس  ٣١كما في تقدير قيم الموجودات والمطلوبات 

  
  إدارة مخاطر االئتمان  )١

  
ت هناك زيادة جوهرية في مخاطر تقييم ما إذا كانيتمثل في في تحديد خسائر االئتمان المتوقعة  العنصر الرئيسيإن 

تمت . شهر ١٢ية التعثر عن السداد على المدى الزمني أو على مدى أم ال، وبالتالي ما إذا كان يتم تطبيق احتمال االئتمان
الدعم االقتصادي الموجة خطة اإلمارات العربية المتحدة، بما في ذلك  دولة حكومةالتي تتخذها دعم التدابير  مراعاة

خضع هي تو ،، ضمن هذا التقييم الذي يشمل معايير كمية ونوعية على حد سواءمن قبل المصرف المركزي الموضوعة
من المعايير الدولية العداد  ٩عيار رقم للاللجنة التوجيهية  .١٩هامة نظراً لسرعة تغير تبعات فيروس كوفيد ألحكام 
، هي المسؤولة في المقام األول عن اإلشراف على نماذج للمجموعةلجنة المخاطر المالية، التي تقدم تقاريرها إلى  التقارير

على محفظة البنك  ١٩فيروس كوفيد تأثير  راقبة عن كثببالمهذه اللجنة تقوم وحسابات خسائر االئتمان المتوقعة للبنك. 
  بالتنسيق الوثيق مع اللجنة التنفيذية لالئتمان.

  
على الرغم من أنه من المتوقع أن وي يواجهها كل قطاع في هذه المرحلة على الرغم من صعوبة تقييم درجة التأثير الت

 على معظم االقتصاد إلى حد ما. ومع ذلك، فإن الصناعات الرئيسية التي تأثرت بشكل ١٩فيروس كوفيد أزمة  تؤثر
   إلضافة إلى ذلك،النقل وتجار التجزئة ووسائل اإلعالم. با / مباشر هي الضيافة والسياحة والترفيه وشركات الطيران

  



        
  

١٢  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  
  استخدام التقديرات واألحكام (تابع)  ٤

  
  (تابع) ١٩تأثير تفشي فيروس كوفيد 

  
  (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  )١

  
تجارة الجملة. وبالمثل، فإن  سوف تعاني بعض الصناعات األخرى بشكل غير مباشر مثل المقاوالت والعقارات و

  االنخفاض الحاد في أسعار النفط سيؤثر على صناعة النفط والغاز ككل.
  

البيانات المالية السنوية الموحدة المدققة  حول(أ)  ٥يضاح اإل االئتمان على النحو الوارد فيإلى إدارة مخاطر  باإلضافة
فيروس  تفشي في أعقابوقائية  تدابير، اتخذ البنك ذلك التاريخوللسنة المنتهية في  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للمجموعة كما في 

على أساس  تأجيل السدادتخفيض االكتتاب بشكل كبير للشركات في القطاعات المتأثرة؛  تضمنت هذه التدابير. ١٩كوفيد 
ارات مصرف اإلمخطة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع قطاع كل حالة على حدة في القطاع الخاص و
لنسبة القروض ؛ والمراجعات المتكررة ذي الصلةعلى تقييم االئتمان ، واالعتماد العربية المتحدة المركزي لتخفيف العبء

  األوراق المالية المحتفظ بها مقابل التسهيالت. من إلى القيمة
  

  إدارة مخاطر السيولة  )٢
  

البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للمجموعة  حول(ب)  ٥يضاح اإلعن إدارة البنك لمخاطر السيولة في  اإلفصاحتم 
  .ذلك التاريخ وللسنة المنتهية في ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

  
التمويل من محفظة نظام الخدمات المصرفية، وتتم مراقبتها السيولة ومخاطر على ١٩تفشي فيروس كوفيد  تتطور آثار

  اآلثار السلبية لألزمة. لتخفيف العبء والحد من، حيث تتدخل الحكومات في جميع أنحاء العالم وتقييمها بشكل مستمر
  

 للتصديمليار درهم في محاولة  ٢٥٦المركزي عن حزمة تحفيز نقدي بقيمة  مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدةأعلن 
، بدولة اإلمارات العربية المتحدةالقطاع المصرفي  المذكورة أعاله وتخفيف قيود السيولة في ١٩تفشي فيروس كوفيد آلثار 
. تتضمن حزمة التحفيز ما الحرجةفترة ال هذه االقتصاد المحلي خاللدعم لتمكين البنوك المحلية من دعم عمالئها ووذلك 
  يلي:

  
 حصول ، والسماح للبنوك بالتقدم بطلب لل٢٠٢٠حتى ديسمبر  الدفعاتتأجيل  من خاللمؤقت لبعض العمالء  تخفيف

  على تمويل بدون تكلفة من البنك المركزي؛
  رأس المال  الحفاظ على ٪ من احتياطي٦٠السماح باستخدام  من خاللمنح تمديد لتخفيف احتياطي رأس المال

خطة للبنوك المشاركة في  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١حتى المحلي  الهامة على مستوى النظام البنوك٪ من احتياطي ١٠٠و
  ؛الموجةالدعم االقتصادي 

 إلى ١٤لجميع البنوك من  معدل الموجودات السائلة المؤهلةتخفيض متطلبات االحتياطي للودائع تحت الطلب و ٪
  ٪ على التوالي؛ و٨٪ إلى ١١٪ ومن ٧

  ٢٠٢١مارس  ٣١إلى  ٣بازل  بحسب اتفاقيةلبعض متطلبات رأس المال المحددة  التطبيق المزمعتأجيل.  
  

متطلبات السيولة  كافةاستعان البنك بخطة طوارئ السيولة واستمر في مراقبة ، ١٩في أعقاب تفشي فيروس كوفيد 
ظروف السوق الحالية  مدى التحمل بحسب سيناريوهات اختبار موائمة. يواصل البنك واالستجابه لهاوالتمويل المقدمة 

سيولة ما يزال يحفتظ البنك بمركز ، التقرير. كما في تاريخ ظل الضغوط الشديدة الحاليةتقييم األثر على البنك في  بغرض
  .ه الظروفستيعاب وإدارة آثار هذال ةجيد البنك مكانة، كما يتبوأ وتمويل قوي

  
  
  
  
  
  
  
  



        
  

١٣  

  
 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)

  
  استخدام التقديرات واألحكام (تابع)  ٤

  
  (تابع) ١٩تأثير تفشي فيروس كوفيد 

  
  استخدام التقديرات واألحكام  ) ٣

  
األخرى لم تعكس بشكل  والجهات يناالقتصاديالخبراء  يتم نشرها بواسطةيرى البنك أن البيانات االقتصادية الحالية التي 
السلطات  تمارسهوالتدخل االقتصادي والمالي الذي  ١٩تفشي فيروس كوفيد معقول آثار االضطراب االقتصادي الناجم عن 

متطلبات ب في إطار االلتزامخسائر االئتمان المتوقعة في الفترة الحالية قيمة  استخالصذلك، عند  بالرغم منالمختصة. 
، قام البنك بتحليل البيانات ذات الصلة ووضع أفضل التقديرات من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩رقم  المعيار

  :حول المنهجية المطبقةنظرة عامة فيما يلي . اإلدارية المصفوفاتمن خالل  التأثير المالي الستخالص
  

  في مخاطر االئتمان الجوهريةالزيادة   أ)
  

البيانات المالية  حول(أ)  ٥ اإليضاحلبنك في دى االحالية ل في مخاطر االئتمان الجوهريةتم اإلفصاح عن معايير الزيادة 
  .في ذلك التاريخ وللسنة المنتهية ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الموحدة السنوية المدققة للمجموعة كما في 

  
من العناصر ، والتي تعد من القروضكافية في الوقت المناسب لتحديث تصنيفات مخاطر االئتمان البيانات ال توفرعدم ل نظراً 

 بمراعاة، قام البنك ٢٠٢٠ لسنةالربع األول  تقرير، لغرض إعداد مخاطر االئتماناألساسية في تقييم الزيادة الجوهرية في 
 التعرضاتعلى  الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان مجموعة متنوعة من العوامل لتحديد التأثير المحتمل. لتطبيق معايير

 فئتين من المقترضين:محفظته إلى في صدد تقسيم البنك  فإن، ١٩ر تفشي فيروس كوفيد في ضوء تأثي
  
  ١٩بتفشي فيروس كوفيد و/ أو بشكل بسيط  بشكل مؤقت) العمالء المتأثرون ١
  

زيادة جوهرية في  بما يكفي إلحداث ائتماني شديدتدهور لم يتعرضوا لالفرعي المقترضين الذين  القطاعهذا  يتضمن
تعطل األعمال/  نتيجة على المدى القصيرولة سيفي ال. من المتوقع أن يواجه هؤالء العمالء مشاكل مخاطر االئتمان

  تخفيض المرتبات ومن المتوقع أن يتعافوا بسرعة بمجرد استقرار البيئة االقتصادية.
  
  ١٩تفشي فيروس كوفيد ) العمالء الذين من المتوقع أن يتأثروا بشكل كبير ب٢
  

السيولة، مع  مشاكل، ويتجاوز ومتواصل شديدتدهور ائتمان ل نيتعرضوهذا القطاع الفرعي المقترضين الذين  يتضمن
  فترة استرداد ممتدة.

  
الزيادة تحديد  عندامتيازات البنك  طلبواالبنك المبادئ التوجيهية المذكورة أعاله بشأن المقترضين الذين تعثروا و/ أو  يطبق

  على النحو الموجز أدناه: الجوهرية في مخاطر االئتمان
  
 ، ستؤديالمتأثر بشدة" القطاعئدة المقدمة للعمالء أو مجموعة كاملة من العمالء في "والفا أصل الديناالمتيازات على  •

 و ؛زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان إحداثإلى 
  

ً  "بسيطالمتأثر بشكل  القطاعفي " ١٩تفشي فيروس كوفيد  بسببالمقترضون  تأخر • لن يؤدي  ،المتوقع تنظيمه قريبا
  .االئتمانزيادة جوهرية في مخاطر  إلى

  
  ) عوامل االقتصاد الكليأ

  
متعددة للعمليات.  المتعلقة بتخصصاتيستخدم البنك مجموعة من عوامل االقتصاد الكلي في تقييم خسائر االئتمان المتوقعة 

البيانات المالية السنوية الموحدة المدققة للمجموعة كما في  حول(أ)  ٥يضاح اإلالعوامل في تم اإلفصاح عن هذه في 
يقوم مختارة والقتصادية اال السلسلة. يقوم البنك بشكل دوري بمراجعة وتحديث ٢٠١٩ديسمبر  ٣١وللسنة المنتهية في 
  .التقديرات المعقولة واالستشرافية بتطبيق أحكام لتحديد

  



        
  

١٤  

الموجزة الموحدة (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية   
  
  استخدام التقديرات واألحكام (تابع)  ٤

  
  (تابع) ١٩تأثير تفشي فيروس كوفيد 

  
  (تابع) استخدام التقديرات واألحكام  ) ٣

  
 (تابع) ) عوامل االقتصاد الكليأ

  
السلسلة االقتصادية (على سبيل المثال، تغير سعر النفط لمدة عام  قام البنك بمراجعة، ٢٠٢٠ سنةبالنسبة للربع األول من 

٪). استخدم البنك اآللية للتأكيد على أوزان ٩٣٫٥٧عند  لمدة عام في اإلمارات أسعار اإلسكان٪ ، ومؤشر ٥٧٫٩٤عند 
) %٤٠الى  %٣٠من ازداد سيناريو الهبوط و %٣٠الى  %٤٠من انخفض السيناريو األساسي سيناريوهات االحتمالية (

مقارنة مع أوزان السيناريوهات  ١٩تفشي فيروس كوفيد اإلضافية بسبب  نموذج خسائر االئتمان المتوقعةلتقدير متطلبات 
 جزء من البنك استخلص، ٢٠٢٠مارس  ٣١على هذا النحو، بالنسبة للفترة المنتهية في  .٢٠١٩المستخدمة في ديسمبر 

 ضمن صافي انخفاض القيمة مليون درهم ٧٣٨ إدراج مبلغوتم  ١٩ي فيروس كوفيد تفشتأثير بسبب  داريةاالمصفوفات ال
  فترة.لل
  

  ) تقديرات التعرضب
  

ً ١٩تفشي فيروس كوفيد  أعقابفي  . تعثرالتعرض عند الإجمالي و الخسائر المحتملة عند التعثرتقييم بشكل محكم  ، تم أيضا
إمكانية مصادرة عدة جوانب، بما في ذلك الوضع النقدي للعمالء، وقيمة الضمانات و بعين االعتبار هذا التقييم يأخذ

  الضمانات. 
  
تفشي فيروس  في أعقابفي جودة االئتمان قد يحدث الستيعاب أي تدهور مكانة جيدة البنك  يتبوأأعاله،  جاءالرغم مما ب

البنك  يتبوأ، قوة مركزه الرأسمالي ومركز السيولة لديه ىإل استناداً  .أي خسائر ائتمان متوقع تنشأ نتيجة لذلكو ١٩كوفيد 
مصدر عالي  يعتبررئيسي لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة والقطاع العام الذي المقرض رموقة كونه المكانة م

المؤقتة لمتطلبات  االحتياطياتالمركزي في  دولة اإلمارات العربية المتحدةالدعم من قبل مصرف والجودة لنمو األصول 
  رأس المال والسيولة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



        
  

١٥  

  
 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)

  
  إدارة المخاطر المالية  ٥
  

  مخاطر االئتمان 
  

ألغراض المتاجرة فيما يلي تركيزات مخاطر االئتمان لدى المجموعة من حيث الطرف المقابل لألوراق المالية 
  :واالستثمارات لغير أغراض المتاجرة

  
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل   

  استثمارات لغير أغراض المتاجرة  األرباح أو الخسائر

      
  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  
          

 ٥٨٫١٥١٫٦٢١  ٥٣٫٢٨٨٫٣٩٨  ٧٫٩٧٣٫٠٧٠  ٦٫٧٥٩٫٨٨٠  القطاع الحكومي
  ١٫٨٠٦٫٦٤٦   ٩٠٤٫٨٧٢   ١٫٨٥١٫٨٢١  ١٫٥٧٢٫٨٧٧  المؤسسات الدولية

  ٢٣٫٩٥٣٫٥٦٠   ٢٣٫٢٣٦٫٠٧١   ١٫٤٤٢٫٤٩١  ١٫٠١٥٫٢٧٥  القطاع العام
  ٢٣٫٠٤٩٫٢١٥   ٢٨٫٥٤٨٫٧٦٦   ٦٫٧١٨٫٥٧١  ٧٫٤٦٩٫٤٥٤  القطاع المصرفي

  ٧٫٦٨٤٫٤٠٠   ٧٫٨٤٧٫٧٩١   ٢٫١١٣٫٢٢٨  ٢٫٠٢٠٫٥١٠  قطاع الشركات/ القطاع الخاص
  ----------------------------  ---------------------------  ------------------------------  ------------------------------  
  ١١٤٫٦٤٥٫٤٤٢  ١١٣٫٨٢٥٫٨٩٨  ٢٠٫٠٩٩٫١٨١  ١٨٫٨٣٧٫٩٩٦ 

مخصص انخفاض القيمة ناقصا: 
(خسائر االئتمان المتوقعة) لألوراق 

  )١٫٠٢٠(  )٨٢٦(     -  -  المالية بالتكلفة المطفأة
  ----------------------------  ---------------------------  ------------------------------  ------------------------------  
  ١١٤٫٦٤٤٫٤٢٢  ١١٣٫٨٢٥٫٠٧٢  ٢٠٫٠٩٩٫١٨١  ١٨٫٨٣٧٫٩٩٦  
  ===========  ============  ============  =============  
 

 
  

  : أغراض المتاجرةفيما يلي التصنيفات االئتمانية الخارجية لألوراق المالية ألغراض المتاجرة واالستثمارات لغير 
  

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل   
  استثمارات لغير أغراض المتاجرة  األرباح أو الخسائر

      
  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

AAA  ١٦٫٢٣٧٫٣٠١  ١٢٫٩٤٥٫٦١١  ٤٫٠٧٦  ١١١٫٣٦٤  

AA  إلىA ٧١٫٩٢١٫٧٥١  ٧٣٫١٢٩٫٣٤٠  ٩٫٠٣٠٫١٤٩  ٨٫٥٦٥٫٤٨٣  

BBB ٢١٫٥١٤٫٣٢٦  ٢٣٫١٥٦٫٦٦٨  ٦٫٥٧٧٫٦٢٢  ٤٫٣٣٤٫٤١٥  أقل و  

  ٤٫٩٧٢٫٠٦٤  ٤٫٥٩٤٫٢٧٩  ٤٫٤٨٧٫٣٣٤  ٥٫٨٢٦٫٧٣٤  غير مصنّفة

  ----------------------------  ---------------------------  ------------------------------  ------------------------------  
  ١١٤٫٦٤٥٫٤٤٢  ١١٣٫٨٢٥٫٨٩٨  ٢٠٫٠٩٩٫١٨١  ١٨٫٨٣٧٫٩٩٦  
  ===========  ===========  ============  ===========  

  

على استثمارات في أدوات ملكية واستثمارات في صناديق  العادلة من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة تشتمل االستثمارات 
  . )٨(ايضاح ائتمان  مخاطرالتي ال تنطوي على الملكية الخاصة 



        
  

١٦  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥

  
   (تابع) مخاطر االئتمان

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

  القيمة الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان. 
  

            ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 
  

  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة 
أصالً النخفاض  مشتراة أو تعرضت

   القيمة
  اإلجمالي

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  مخصص  تعرض  مخصص  تعرض  مخصص  تعرض  مخصص  تعرض  مخصص  تعرض  
                      

  المركزية بنوكاألرصدة لدى ال
  

١٧٠٫٩٩٥٫٦١١  
  

٢٧٫٥٩٨  
  

٣٫٤٥٧٫٢٢٢   
 

١١٥٫٠٥٦   
  

-    
 

-  
  

-    
 

-  
  

١٧٤٫٤٥٢٫٨٣٣  
  

١٤٢٫٦٥٤  
المستحق من البنوك والمؤسسات 

  المالية
  

٣٤٫٣٥٩٫٠٦٠  
  

١٦٫٦٧٦  
  

٧٦٣٫٧٩٩  
 

٥١٫٥٩٠  
  

-    
 

-  
  

-    
 

-  
  

٣٥٫١٢٢٫٨٥٩  
  

٦٨٫٢٦٦  

  اتفاقيات إعادة الشراء العكسي
  

٢٤٫٠٥٣٫٦٨١  
  

١٫٩٢٠  
  

-    
 

-  
  

-    
 

-  
  

-    
 

-  
  

٢٤٫٠٥٣٫٦٨١  
  

١٫٩٢٠  

  ١١٫٥٨٢٫٩٢٧  ٣٩٦٫٥٦٤٫٨١٥  ١٫٤٦٨٫٣٧٧  ٤٫٨٣٧٫٤٢٥  ٤٫٨٥٠٫٦٤٩  ١٢٫٣٦٩٫٢٠٧  ٣٫٢٠٠٫٢٩١  ١٨٫٧٢٩٫٢٣٧  ٢٫٠٦٣٫٦١٠  ٣٦٠٫٦٢٨٫٩٤٦  ١ ُسلفالقروض وال

                      استثمارات لغير أغراض المتاجرة
  ٨٢٦  ٤٫٢٦٣٫٢٦٩     -     -     -     -     -     -  ٨٢٦  ٤٫٢٦٣٫٢٦٩  التكلفة المطفأة

 دين بالقيمة العادلة من خالل
  ٢اإليرادات الشاملة األخرى 

١٦٨٫٤٥٥  ١٠٩٫٠٢٢٫٣٥٧     -     -     -     -  ٢٫٣٣٦  ٢٢٫١٧٧  ١٦٦٫١١٩  ١٠٩٫٠٠٠٫١٨٠  

  ٧٣٫٣٨٦  ١٢٫٣٩٤٫٤٠١     -     -   ٢٠١    ١٫٦٠١   ٢٫٧٥٣  ١٢٥٫٥٨٩  ٧٠٫٤٣٢  ١٢٫٢٦٧٫٢١١  ٣موجودات أخرى 

  ٦٢٣٫١٠٢  ٢٢٧٫٨٩٣٫٧٧٠     -     -  ٢٩١٫٨٤٣  ١٫٣٧٠٫٢١٦  ١٢٩٫٤٢٤  ٥٫٥٨٣٫١١٧  ٢٠١٫٨٣٥  ٢٢٠٫٩٤٠٫٤٣٧  التعرضات غير الممولة

  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  
  ١٢٫٦٦١٫٥٣٦  ٩٨٣٫٧٦٧٫٩٨٥  ١٫٤٦٨٫٣٧٧  ٤٫٨٣٧٫٤٢٥  ٥٫١٤٢٫٦٩٣  ١٣٫٧٤١٫٠٢٤  ٣٫٥٠١٫٤٥٠  ٢٨٫٦٨١٫١٤١  ٢٫٥٤٩٫٠١٦  ٩٣٦٫٥٠٨٫٣٩٥  
  ============  ============  ============  ============  ============  ============  ============  ============  ============  ============  

  
  . ُسلفيمثل التعرض إجمالي القروض وال ١
  احتياطي القيمة العادلة. ضمن شاملة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة المصنفة على أنها  األدوات الماليةمخصص بيان م يت ٢
  .١جزء من المرحلة يتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة من بعض الموجودات التي تشكل جزء من الموجودات األخرى استناداً إلى منهجية مبسطة ويتم بيانها ك ٣
  مليون درهم كقيمة معادلة للقروض المتعثرة. ٦٦٧٫٤قامت المجموعة، بناًء على تقييمها الداخلي لجودة االئتمان باحتساب مبلغ  ٤

  



        
  

١٧  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

   (تابع) مخاطر االئتمان
  

            ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
  

  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة 
أصالً النخفاض  مشتراة أو تعرضت

  القيمة
  اإلجمالي

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  مخصص  تعرض  مخصص  تعرض  مخصص  تعرض  مخصص  تعرض  مخصص  تعرض  
                      

  ١٥٣٫١٦٧  ١٦٧٫٨٦٣٫٦٦٧  -  -  -  -  ١١٢٫٤٧٣  ٣٫٥٢٠٫٠١٨  ٤٠٫٦٩٤  ١٦٤٫٣٤٣٫٦٤٩  المركزية بنوكال األرصدة لدى
  ٤٧٫٩٦٩  ١٧٫٠٧٤٫٤٧١  -  -  -  -  ٣٧٫٦٥٩  ٨٨٧٫٩٣٠  ١٠٫٣١٠  ١٦٫١٨٦٫٥٤١  المستحق من البنوك والمؤسسات المالية

  ٤١٤  ٢٤٫٦٧٨٫٧٨٩  -  -  -  -  -  -  ٤١٤  ٢٤٫٦٧٨٫٧٨٩  اتفاقيات إعادة الشراء العكسي

  ١ ُسلفالقروض وال
١١٫٠٢٨٫١٤٣  ٤٢١٫٧٣٠٫٣٢٨  ١٫٤٧٨٫٩٧٥  ٤٫٧٣٥٫٧٥٣  ٤٫٥٨١٫١٧٣  ١١٫٧٦٨٫٥٦٧  ٣٫٢٢٨٫٥٧٧  ١٩٫٦٤٢٫٥٨٥  ١٫٧٣٩٫٤١٨  ٣٨٥٫٥٨٣٫٤٢٣  

                      استثمارات لغير أغراض المتاجرة
  ١٫٠٢٠  ٥٫٣٨٧٫٠٨٧  -  -  -  -  -  -  ١٫٠٢٠  ٥٫٣٨٧٫٠٨٧  التكلفة المطفأة

 دين بالقيمة العادلة من خالل
  ١٦١٫٢٨٣  ١٠٨٫٥٩٨٫٨٧٠  -  -  -  -  ١٫٨٠٦  ٢٢٫٥٨٢  ١٥٩٫٤٧٧  ١٠٨٫٥٧٦٫٢٨٨  ٢اإليرادات الشاملة األخرى 

  ٦٣٫٦١١  ١٣٫٣٣١٫٩٧٧  -  -  ٤٨٦  ٣٫٧٩١  ١٫٣٦٣  ٤٦٫١٧٦  ٦١٫٧٦٢  ١٣٫٢٨٢٫٠١٠  ٣موجودات أخرى 

  ٦٠١٫٧٦١  ٢٠٧٫٣٦٤٫١٢٨  -  -  ٣٠٤٫٢٧٢  ١٫٥٣٢٫٥٦٤  ١٠٦٫٩٨٥  ٥٫٣٤١٫٢١٨  ١٩٠٫٥٠٤  ٢٠٠٫٤٩٠٫٣٤٦  التعرضات غير الممولة
  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  
  ١٢٫٠٥٧٫٣٦٨  ٩٦٦٫٠٢٩٫٣١٧  ١٫٤٧٨٫٩٧٥  ٤٫٧٣٥٫٧٥٣  ٤٫٨٨٥٫٩٣١  ١٣٫٣٠٤٫٩٢٢  ٣٫٤٨٨٫٨٦٣  ٢٩٫٤٦٠٫٥٠٩  ٢٫٢٠٣٫٥٩٩  ٩١٨٫٥٢٨٫١٣٣  
  ============  ============  ============  ============  ============  ============  ============  ============  ============  ============  

  
  . ُسلفيمثل التعرض إجمالي القروض وال ١
  . ةم بيان مخصص األدوات المالية المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى شاملة ضمن احتياطي القيمة العادليت ٢
  .١جزء من المرحلة يتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة من بعض الموجودات التي تشكل جزء من الموجودات األخرى استناداً إلى منهجية مبسطة ويتم بيانها ك ٣
درهم كقيمة معادلة للقروض المتعثرة. مليون ٦٠٥٫٤قامت المجموعة، بناًء على تقييمها الداخلي لجودة االئتمان باحتساب مبلغ  ٤



  

١٨  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

   (تابع) مخاطر االئتمان
 

  فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة خالل الفترة:
  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  
أشهر فترة الثالثة 
  المنتهية في

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

  ٢٠١٩مارس  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٢٫٧٦٩٫٢١٠  ١٢٫٠٥٧٫٣٦٨  الرصيد في بداية الفترة
  ٤١٠٫٦٣٨  ٧٦٤٫٢١٩  صافي مخصص انخفاض قيمة األدوات المالية 

  )٢٦٤٫١٧٤(  )١٦٠٫٠٥١(  المبالغ المشطوبة والتعديالت األخرى
  -------------------------  -------------------------  

  ١٢٫٩١٥٫٦٧٤  ١٢٫٦٦١٫٥٣٦  الرصيد في نهاية الفترة
  ===========  ===========  

  
  الموجودات والمطلوبات المالية  ٦

  
   النظام المتدرج لقياس القيمة العادلة –األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

  
بحسب المستوى الذي تم في إطاره نهاية فترة التقرير، في يبين الجدول أدناه تحليل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

  :قياس القيمة ضمن النظام المتدرج لقياس القيمة العادلة
  

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

          (غير مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 
         

 وأالقيمة العادلة من خالل األرباح االستثمارات ب
  ١٨٫٨٣٧٫٩٩٦  ١٫٥٨٣٫٨٠٥  ٥٫٢٨٢٫٠٢٣  ١١٫٩٧٢٫١٦٨  الخسائر

عادة إمع  -الخسائر  وأالقيمة العادلة من خالل األرباح 
  ١٠٩٫٠٢٢٫٣٣١     -  ٣٫٦٢٨٫٠٨٤  ١٠٥٫٣٩٤٫٢٤٧  تحويلها إلى األرباح أو الخسائر

 دون -الخسائر  وأالقيمة العادلة من خالل األرباح 
  ٤٧٦٫٨٣٨  ٢٢٫٤٤٧     -  ٤٥٤٫٣٩١  تحويلها إلى األرباح أو الخسائرعادة إ

  ٣٤٫٥٧٠٫٠١٤     -  ٣٤٫٣٤٩٫٣٢٩  ٢٢٠٫٦٨٥  أدوات مالية مشتقة (موجودات)
  -----------------------------  ----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  
  ١٦٢٫٩٠٧٫١٧٩  ١٫٦٠٦٫٢٥٢  ٤٣٫٢٥٩٫٤٣٦  ١١٨٫٠٤١٫٤٩١  
  ============  ===========  ============  ============  

  ٣٧١٫٧٥٥  -  ٣٧١٫٧٥٥  -  قروض ألجل
  ٤٠٫٣٣١٫٩٧٦  -  ٤٠٫٢٣٥٫٥٦٨  ٩٦٫٤٠٨  أدوات مالية مشتقة (مطلوبات)

  -----------------------------  ----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  
  ٤٠٫٧٠٣٫٧٣١     -  ٤٠٫٦٠٧٫٣٢٣  ٩٦٫٤٠٨  
  =============  ===========  ============  =============  
  

   



  

١٩  

 الموجزة الموحدة (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  
  (تابع)المالية  الموجودات والمطلوبات  ٦

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

          (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
  ٢٠٫٠٩٩٫١٨١  ١٫٤٨٠٫٢٢٢  ٣٫٤٦٨٫٦٧٨ ١٥٫١٥٠٫٢٨١  الخسائر وأالقيمة العادلة من خالل األرباح االستثمارات ب

عادة إمع  -الخسائر  وأالقيمة العادلة من خالل األرباح 
  تحويلها إلى األرباح أو الخسائر

١٠٨٫٥٩٨٫٨٧٠     -  ٤٫٧٦٦٫٥٢٠  ١٠٣٫٨٣٢٫٣٥٠  

عادة إ دون -الخسائر  وأالقيمة العادلة من خالل األرباح 
  تحويلها إلى األرباح أو الخسائر

٥٩٦٫٠٨٦     ٢٢٫٤٨٥     -  ٥٧٣٫٦٠١  

  ١٥٫٩١٧٫٣٢١  -  ١٥٫٩١١٫٩٢٨  ٥٫٣٩٣  أدوات مالية مشتقة (موجودات)
  ---------------------------------  --------------------------------  --------------------------------  -----------------------------------  
  ١٤٥٫٢١١٫٤٥٨  ١٫٥٠٢٫٧٠٧  ٢٤٫١٤٧٫١٢٦  ١١٩٫٥٦١٫٦٢٥  
  ============== ============= ============= ============== 

  ٣٩٩٫٠٢٥     -  ٣٩٩٫٠٢٥     -  قروض ألجل
  ١٩٫٢٢٨٫٥٤١     -  ١٩٫١٦٣٫٠٢٣  ٦٥٫٥١٨  أدوات مالية مشتقة (مطلوبات)

  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------------- 
  ١٩٫٦٢٧٫٥٦٦  -  ١٩٫٥٦٢٫٠٤٨  ٦٥٫٥١٨  
  ============  ============  ============  ============  
  

قيمة العادلة ألي موجودات أو مطلوبات مالية فيما عدا فيما بين مستويات النظام المتدرج لقياس الهناك تحويالت  كنتلم 
 بقيمة ١الى المستوى  ٢من المستوى  في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر اتم تحويله أربعة أوراق مالية

 تنمالي تينورق فيما يتعلق باألدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تم تحويل .مليون درهم ١٫٣٢٤،٦
   مليون درهم. ٧٤،٤بقيمة  ١إلى المستوى  ٢من المستوى 

  
األساليب  تلكل مشابهةإن أساليب التقييم والمعطيات المستخدمة في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

   .وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في لمجموعة من قبل االمستخدمة  والمعطيات
  

  رصدة لدى البنوك المركزيةاألو النقد  ٧
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٫٩٩١٫٥٠٨  ١٫٦٤٠٫٣٢٤  نقد في الصندوق
      البنك المركزي لدولة االمارات العربية المتحدة

  ٢٩٫٧٩٦٫١٧٢  ٣١٫٢١٧٫٣٣٩  يالنقداالحتياطي ودائع 
  ٢١٫٩٨٩٫١٣٥  ١٨٫٠٠٧٫٢٣٨  إيداعشهادات 

  ٨٨٣٫٦٦٢  ٥١٥٫٥٨٢  أرصدة أخرى
  ١١٥٫١٩٤٫٦٩٨  ١٢٤٫٧١٢٫٦٧٤  أرصدة لدى البنوك المركزية األخرى

  -------------------------  -------------------------  
  ١٦٩٫٨٥٥٫١٧٥  ١٧٦٫٠٩٣٫١٥٧  

  )١٥٣٫١٦٧(  )١٤٢٫٦٥٤(  ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة
  -------------------------  -------------------------  
  ١٦٩٫٧٠٢٫٠٠٨  ١٧٥٫٩٥٠٫٥٠٣  
  ===========  ===========  

    
  لعمليات اليومية للمجموعة.ا ال يجوز استخدام ودائع االحتياطي النقدي في

 
   



  

٢٠  

 (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
  استثمارت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ٨
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٦٫٣٨٠   ٦٫٠٢٠   استثمارات في محافظ مدارة
  ١٫٥٩١٫٠٧٤   ١٫٦٤٣٫٥٤٤   في أسهم خاصة اتاستثمار

  ١٫١١٦٫٤٧٧   ٥٨٦٫٨١٦   استثمارات في أسهم
  ١٧٫٣٨٥٫٢٥٠   ١٦٫٦٠١٫٦١٦   سندات دين

  ------------------------------  -------------------------  
  ٢٠٫٠٩٩٫١٨١   ١٨٫٨٣٧٫٩٩٦  
  ==============  ===========  
  

  ُسلفالروض والق  ٩
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  درهم ألف  ألف درهم  
      

  ٤٢١٫٧٣٠٫٣٢٨  ٣٩٦٫٥٦٤٫٨١٥  إجمالي القروض والُسلف
 ً   )٢٫٧٩٩٫١٥٧(  )٣٫١٤٨٫٤٧٧(  : الفوائد المعلقةناقصا
 ً   )١١٫٠٢٨٫١٤٣(  )١١٫٥٨٢٫٩٢٧(  خسائر االئتمان المتوقعة: ناقصا

  -----------------------------------  ----------------------------------  
  ٤٠٧٫٩٠٣٫٠٢٨  ٣٨١٫٨٣٣٫٤١١  والُسلفصافي القروض 

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

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١    

  ألف درهم  ألف درهم  
      حسب الطرف المقابل:

  ٦٦٫٣٨٧٫٤١٥  ٣٦٫٥٠٢٫٤٦٧  القطاع الحكومي
  ٧٧٫٠٧٧٫٠٤٦  ٧٦٫٥٢١٫٥٠٩  القطاع العام

  ٢٤٫٦٨١٫٣٤٩  ٢٣٫٨٢٣٫٧٥٣  القطاع المصرفي
  ١٨٠٫٩٥٠٫٠٨٩  ١٨٦٫٧٤٧٫٤٦٩  قطاع الشركات/ القطاع الخاص

  ٧٢٫٦٣٤٫٤٢٩  ٧٢٫٩٦٩٫٦١٧  قطاع األفراد/ التجزئة
  -------------------------------------------  ----------------------------------  

  ٤٢١٫٧٣٠٫٣٢٨  ٨١٥٫٥٦٤٫٣٩٦  إجمالي القروض والُسلف
  =============  =============  
  

   



  

٢١  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  

  (تابع) ُسلفالروض والق  ٩
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  

      حسب المنتج:
 ٦٤٢٫٦٥٢٫٢٤  ٢١٩٫٤٠٨٫٢٥  سحوبات على المكشوف

  ٤٩٧٫٥٤٥٫٣٢٤  ٣٢٥٫٥٧٦٫٢٩٨  قروض ألجل
  ٢٦٥٫٧٧٨٫٣٣  ٣١٢٫٦٨٤٫٣٣  قروض التمويل التجاري 

  ٦٨٩٫٤٩٣٫٣١  ٢٤٠٫٨٣١٫٣١  قروض شخصية
  ٠٢٧٫٠١٩٫٦  ٩٠٨٫٧٩٣٫٥  بطاقات ائتمان

  ٢٠٨٫٢٤١٫١  ٨١١٫٢٧٠٫١  قروض تمويل المركبات
  ----------------------------------  ----------------------------------  

  ٣٢٨٫٧٣٠٫٤٢١  ٣٩٦٫٥٦٤٫٨١٥  والُسلفإجمالي القروض 
  =============  ============= 
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  

     :قطاع العملالتركزات حسب 
  ٨٩٨٫٦٦٧   ١٢٦٫٤٧٧  الزراعة

   ٣٥٫٩٤٦٫٣٨٦   ٠٣٦٫٤٨٠٫٣٥ الطاقة
   ٢٣٫٨٥٩٫٤٧٩   ٩٦٤٫٤٠٣٫٢٤ الصناعة

   ١٠٫٢١٢٫٤٤٥   ٧٨٤٫٤٨٨٫١٠ اإلنشاءات
   ٨١٫٢٨٣٫٢٦٢   ٩٩٨٫٩٨٢٫٨١ العقارات
   ٢٥٫٢٨٨٫٤٥٩   ٤٦١٫٨٧٤٫٢٥ التجارة

   ٢٥٫٥٣٤٫٩٤٩   ١٨٢٫٩٤٥٫٢٦ المواصالت واالتصاالت
   ٢٤٫٦٨١٫٣٤٩   ٧٥٣٫٨٢٣٫٢٣ البنوك

   ٣٣٫٩٤٣٫٣٣٦   ٦٤٥٫٨٣٥٫٣٥ المؤسسات المالية األخرى
   ٢١٫٠٦٣٫٣٥٢   ١٩٩٫٧٢٩٫٢١ الخدمات
   ٦٦٫٣٨٧٫٤١٥   ٤٦٧٫٥٠٢٫٣٦  الحكومة
   ٥٣٫٨٢٦٫٠٥٨   ٢٣٨٫٢٠١٫٥٣ وبطاقات االئتمانشخصية قروض 

   ١٨٫٨٠٨٫٣٧١   ٣٧٩٫٧٦٨٫١٩  رهن شخصي لألفراد
   ٢٢٧٫٥٦٩   ٧٩١٫٥٠    أخرى

  --------------------------------------------  ---------------------------------  
  ٣٢٨٫٧٣٠٫٤٢١  ٣٩٦٫٥٦٤٫٨١٥  
  =============  ============= 

  
   



  

٢٢  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  

  استثمارات لغير أغراض المتاجرة  ١٠
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  

      األخرى:القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
  ١٠٨٫٥٩٨٫٨٧٠  ١٠٩٫٠٢٢٫٣٥٧  معاد تحويلها إلى األرباح أو الخسائر (استثمارات في دين)

  ٥٩٦٫٠٨٦  ٤٧٦٫٨١٢  غير معاد تحويلها إلى األرباح أو الخسائر (استثمارات في أسهم)
  ٥٫٣٨٧٫٠٨٧  ٤٫٢٦٣٫٢٦٩  التكلفة المطفأة

  ٦٣٫٣٩٩  ٦٣٫٤٦٠  استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة
  --------------------------------  -----------------------------  
  ٤٤٢٫٦٤٥٫١١٤  ١١٣٫٨٢٥٫٨٩٨  

 ً   )٠٢٠٫١(  )٨٢٦(  : خسائر االئتمان المتوقعة ناقصا
  ---------------------------------  -----------------------------  
  ٤٢٢٫٦٤٤٫١١٤  ١١٣٫٨٢٥٫٠٧٢  
  ===========  ===========  

  
  فيما يلي تحليل االستثمارات لغير أغراض المتاجرة من حيث نوعها كما في تاريخ التقرير:

  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١   
  ألف درهم  ألف درهم  
  ---------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------  
  المجموع  غير مدرجة  مدرجة  المجموع  غير مدرجة  مدرجة  
              

٣٩١٫٤٥٤ استثمارات في صناديق الملكية الخاصة  ٩٠٦٫٨٥  ٢٩٧٫٥٤٠  ٦٥٩٫٤٨٥  ١٣٦٫٠٨٤ ٥٢٣٫٤٠١  
٦٠٥٫١٢٨٫١١٢  استثمارات الدين  ٩٩٦٫١٥٦٫١  ٦٠١٫٢٨٥٫١١٣  ١١٣٫٩٨٥٫٩٥٧  ٩٢٠٫٩٣٩  ١١٣٫٠٦٥٫٠١٨  

  -------------------------------  ----------------------------- -------------------------------  --------------------------------  -----------------------------  ---------------------------------  
  ٩٩٦٫٥٨٢٫١١٢  ٩٠٢٫٢٤٢٫١  ٨٩٨٫٨٢٥٫١١٣  ١١٤٫٦٤٥٫٤٤٢  ١٫٠٥٧٫٠٢٣ ١١٣٫٥٨٨٫٤١٩  

)٨٠٤(  اً: خسائر االئتمان المتوقعةناقص  )٢٢(  )٨٢٦(  )١٫٠٢٠(  )١٨(  )١٫٠٠٢(  
  --------------------------------  -----------------------------  ---------------------------------  --------------------------------  -----------------------------  ---------------------------------  

  ١٩٢٫٥٨٢٫١١٢  ٨٨٠٫٢٤٢٫١  ٠٧٢٫٨٢٥٫١١٣  ١١٤٫٦٤٤٫٤٢٢  ١٫٠٥٧٫٠٠٥  ١١٣٫٥٨٧٫٤١٧  
  ============  ===========  ============  ==============  =============  ==============  
  

 ما قيمته استثمارات لغير أغراض المتاجرة بند المدرجة تحتاتفاقيات إعادة الشراء  بموجبالدين  أدواتبلغت قيمة 
  ).مليون درهم ٢٨٫٤٢٨ :٢٠١٩ديسمبر  ٣١(مليون درهم   ٣٤٫٣٦٢

  

  عقاريةالستثمارات اال  ١١
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  درهمألف   ألف درهم  
      

  ٧٫٣٨٨٫٤٩٣  ٧٫٩٥٦٫٨٥٤  الرصيد في بداية الفترة 
  ٥٨٣٫٧٨٩  ٨٣٦٫٥٣٦  التحويالت من الممتلكات والمعدات / اإلضافات
  )٨٫٧٢٩(  -  الى الممتلكات والمعدات التحويالت /تاالستبعادا

  )٦٫٦٩٩(  -  تعديل القيمة العادلة
 -------------------------  -------------------------  

  ٨٥٤٫٩٥٦٫٧  ٨٫٧٩٣٫٣٩٠ في نهاية الفترة الرصيد 
 ==========  ==========  

  

ديسمبر  ٣١كما في  تم تحديد القيمة العادلة للعقارات بناًء على التقييمات التي تم القيام بها بواسطة شركات تقييم خارجية
 .العادلةللقيمة لقياس من النظام المتدرج  ٣، وتقع جميعها ضمن المستوى ٢٠١٩



  

٢٣  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  

  ملموسةالوجودات غير ال  ١٢
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  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  األساسيةالودائع 
  ٣٦٨٫٧٠٠  ٣٦٨٫٧٠٠  الرخصة التجارية
  ٢٢٫٠٠٠  ٢٢٫٠٠٠  العالمة التجارية

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

  )٦٣٠٫٩١٣(  )٦٨٠٫٩٤٤(  المتراكم اإلطفاء
  -----------------------------  -----------------------------  
 ١٩٫٤٩٨٫٠٨٧  ١٩٫٤٤٨٫٠٥٦  
 =============  ============  

  

  ماليةالمؤسسات اللبنوك ولمستحقة المبالغ ال  ١٣
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  

  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  

  ١٧٥٫٩٤٦٫١٦  ٢٠٫٧٣٨٫٨١٧  البنوك والمؤسسات المالية
  ١٩٫٠٦١٫٧٠٠  ٣٩٫١٩١٫٦٧٦  المصارف المركزية

  ------------------------  ------------------------  
  ٣٦٫٠٠٧٫٨٧٥  ٥٩٫٩٣٠٫٤٩٣  
  ===========  ==========  

  

  تجاريةالوراق األ  ١٤
  

لدى البنك "برنامج . مليار دوالر أمريكي ١٠ ،٥إلى  سقفهمايصل مجموع لدى البنك برنامجي أوراق تجارية باليورو 
  .أمريكي مليارات دوالر ٥ يصل سقفهأوراق تجارية بالدوالر األمريكي" 

  
مليون درهم) ولها فترة  ٢١٫٢٣٧: ٢٠١٩مليون درهم ( ١٦٫٥٦٣بلغت األوراق المالية القائمة في نهاية تاريخ التقرير 

  .شهراً  ١٢استحقاق أقل من 
  

المال أو المصالح أو غيرها من االنتهاكات فيما يتعلق ببرامج األوراق التجارية لم يكن لدى المجموعة أي تقصير في رأس 
    .٢٠٢٠ مارس ٣١حتى 



  

٢٤  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  

  حسابات العمالء وودائع أخرى  ١٥
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  درهمألف   ألف درهم  

      حسب نوع الحساب:
  ١٦٣٫٦٦١٫٧٦٧  ١٧٠٫٣١٧٫٨٥٤  حسابات جارية
  ١٠٫٣٣٨٫٠٠٢  ١٠٫٧٠٥٫٣١٨  حسابات توفير

  ٢٫٩٢١٫٢٠٢  ٢٫٨٧٤٫٧٠٨  حسابات الهامش
  ٣١١٫٤٤١٫٥٩٧  ٢٩٢٫٥١٧٫٩٦٧  ألجلودائع ودائع بإشعار و

  ------------------------------  ------------------------------  
  ٤٨٨٫٣٦٢٫٥٦٨  ٤٧٦٫٤١٥٫٨٤٧  

  ٣٠٫٧٩٩٫٢٨٩  ٢٠٫٧١٠٫٢٩٠  شهادات إيداع
  ------------------------------  ------------------------------  
  ٥١٩٫١٦١٫٨٥٧  ٤٩٧٫١٢٦٫١٣٧  
  =============  =============  
  

  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  

      الطرف المقابل:حسب 
  ١٥٢٫٣٧٤٫٤٠٦  ١٠٥٫٠٦٢٫٥٣٧  القطاع الحكومي

  ٨٨٫٨٠٣٫٠٧٦  ٨٩٫٩١٧٫٢٣٤  القطاع العام
  ١٦٦٫٥٨٤٫٤٨٩  ٢٠٣٫٩١٧٫٣٢٥  قطاع الشركات/ القطاع الخاص

  ٨٠٫٦٠٠٫٥٩٧  ٧٧٫٥١٨٫٧٥١  قطاع األفراد/ التجزئة
  ------------------------------  ------------------------------  
  ٥٦٨٫٣٦٢٫٤٨٨  ٤٧٦٫٤١٥٫٨٤٧  

  ٢٨٩٫٧٩٩٫٣٠  ٢٠٫٧١٠٫٢٩٠  شهادات إيداع
  ------------------------------  ------------------------------  
  ٨٥٧٫١٦١٫٥١٩  ٤٩٧٫١٢٦٫١٣٧  
  =============  =============  



  

٢٥  

  الموحدة (تابع)يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة إ
  

  روض ألجلالق  ١٦
  

  (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    (غير مدققة) ٢٠٢٠مارس  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  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  معدل الفائدة  العملة
                              

  ٩٦٫٦٧٧  ٩٢٫٩٨٨  ٣٫٦٨٩  -  -  -     ٨٤٫٥٦٦    ٨١٫٢٤٨    ٣٫٣١٨      -      -      -   ٪ سنوياً ٤،٢٠٪ إلى٤،٠٠معدل ثابت من   درهم إماراتي
  ١٥٦٫٢٧١  -  -  ٧٨٫٤٦٨  ٧٧٫٨٠٣  -     ١٣٥٫٧٢٧      -      -    ٦٨٫٣٤٨      -    ٦٧٫٣٧٩   ٪ سنوياً ٣،٣٧٪ إلى٣،١٧معدل ثابت من   دوالر أسترالي
  ١٤١٫٩٦٠  ٧٧٫٥٥٧     -  ٦٤٫٤٠٣  -  -     ٩٠٤٫٠٠٥    ٦٦٫٧٩١    ٧٨١٫٣٦٢    ٥٥٫٨٥٢      -      -   ٪ سنوياً ٠،٩إلى + AUD BBSW  أشهر ٣  دوالر أسترالي

  ٣٫٩٧٠٫٢١٤  ١٫١١٨٫٠٤٥  ٢٫٠٨٩٫٧٩٤  ٧٦٢٫٣٧٥  -  -     ٣٫٩٩٠٫٠٤٠    ١٫١٢٥٫٩٢٤    ٢٫١٠٠٫٩٩٣    ٧٦٣٫١٢٣      -      -   ٪ سنوياً ٠،٦٢٥٪ إلى ٠،١٦معدل ثابت من   فرانك سويسري
ً ٤،٨٠٪ إلى ٤،٠٠معدل ثابت من   رنمينبي صيني   ٣٫٠٣٠٫٠٢٩     -  ١٫٤٠٦٫١١٢  ١٫٤٥٩٫٤٠٧  ٥٨٫٧٥٠  ١٠٥٫٧٦٠     ٣٫٠١٧٫٢٩١      -    ١٫٥١٢٫٦٧٩    ٩٦٨٫٩١٩    ٥٣٥٫٦٩٣      -   ٪ سنويا

  ٨٣٣٫٨٥٤  ٦٢٩٫٢٨٦  ١٠١٫٣٦٦     -  ١٠٣٫٢٠٢     -     ٨٦٩٫٥٢٦    ٦٦٨٫٩٧٩    ٩٩٫٧٩٢      -      -    ١٠٠٫٧٥٥   ٪ سنوياً ٣،٠٠٪ إلى٠،٥١٦معدل ثابت من   يورو
  ٢٤٦٫٦٩٩     -     -     -  ٢٤٦٫٦٩٩     -     ٢٤١٫٣٦٦      -      -      -    ٢٤١٫٣٦٦      -   ٪ سنوياً ٠،٦٩٩أشهر يوريبور +  ٣  يورو

     ٢٫٣٦٤٫٩٥٦    ٢٢٥٫٣٦٩      -    ٢٫١٣٩٫٥٨٧      -      -   ٪ سنوياً ٢،٢٠٥٪ إلى١ ،٦٦معدل ثابت بواقع   جنيه إسترليني  
                    

-     
-     ٣٥٥٫٣٠٨  ٢٣٣٫٤١١     -  ١٢١٫٨٩٧  

  ١٫٧٦٨٫٤٥٨     -     -  ١٢١٫٠١٢  ١٫٦٤٧٫٤٤٦     -     ١٫٦٦٠٫٨٣٩      -      -    ١١٣٫٦٨٦      -    ١٫٥٤٧٫١٥٣  ٪ سنوياً ٠،٧٤٧+ إلى  جنيه استرليني أشهر ليبور ٣  جنيه إسترليني  
  ١٫٥٥٨٫٥٥٤  ٢٣١٫٢٠٣  ٤٨٢٫٨٣٧  ٥٩٩٫٤٣٥  ١٦٩٫٧٠١  ٧٥٫٣٧٨     ١٫٥٣٤٫١٧٥    ٢٥٠٫١٧٨    ٤٩٩٫٠٦٢    ٥٣٧٫٥٧٤    ٧٦٫٧٧٥    ١٧٠٫٥٨٦   ٪ سنوياً ٤،١٨٪ إلى ٢،٣٧معدل ثابت من   دوالر هونج كونج

  ٣٥٧٫٣١٥  ٣٥٧٫٣١٥  -  -  -     -     ٣٦٠٫٠٢٨    ٣٦٠٫٠٢٨      -      -      -      -   ٪ سنوياً ٢،٦٠معدل ثابت بواقع   ين ياباني
  ٣٫٠١٠  ٣٫٠١٠  -     -     -     -     ٦٩١    ٦٩١      -      -      -      -   ٪ سنوياً ٠،٥٠ معدل ثابت بواقع  بيسو مكسيكي

  ٤٥٠٫٤٢٨  -  -  -  ٤٥٠٫٤٢٨     -     ٤٢٨٫٦٤٦      -      -      -    ٤٢٨٫٦٤٦      -   ٪ سنوياً ٤،٩٠معدل ثابت بواقع   رينغيت ماليزي
  ٣٠٫٥٠٢٫٨٣٣  ١٤٫٤٣٤٫٢١٣  ٧٫٧٧٠٫٤١٦  ٢٫٣٥٤٫٩٩١  ٧٢٫٥١٩  ٥٫٨٧٠٫٦٩٤     ٢٩٫٠٤٨٫٣٠٩    ١٦٫٧٥١٫٢٤٥    ٧٫١٦٥٫٤٢١    ٤٫٩٨٦٫٣٠٢    ١٣٦٫١٦٠    ٩٫١٨١   ٪ سنوياً ٥،٢٠٧معدل ثابت إلى   دوالر أمريكي
  ١٢٫٢٨٠٫٢٠٩  ١٨٣٫٦٥٠  ٥٫٧٥٣٫١١٠  ٤٫٦٢٨٫٣٢٨  ١٫٣٦٨٫٧١١  ٣٤٦٫٤١٠     ١٢٫٥٦٦٫١٨٤    ١٨٣٫٦٥٠    ٥٫٨٨٦٫٦٦٦    ٥٫١٢٦٫٩١٥    ١٩٣٫٥٧٩    ١٫١٧٥٫٣٧٤  ٪ سنوياً ١،٩٠٩أشهر ليبور + إلى  ٣  دوالر أمريكي

    ------------------------------------  -------------------------------------------  -----------------------------------------------  ---------------------------------------------  ------------------------------------  ------------------------------------------------    ------------------------------------  -----------------------------------------  ------------------------------------------  ------------------------------------  ------------------------------------  --------------------------------------  
     ٥٥٫٧٥١٫٨١٩  ١٧٫٣٦٠٫٦٧٨  ١٧٫٦٠٧٫٣٢٤  ١٠٫١٩٠٫٣١٦  ٤٫١٩٥٫٢٥٩  ٦٫٣٩٨٫٢٤٢     ٥٧٫٢٠٦٫٣٤٩    ١٩٫٧١٤٫١٠٣    ١٨٫٠٤٩٫٢٩٣    ١٤٫٧٦٠٫٣٠٦    ١٫٦١٢٫٢١٩    ٣٫٠٧٠٫٤٢٨  
    ==========  ===========  ===========  ===========  ==========  ===========    ==========  ==========  ==========  ==========  ============  ============  



        
  

٢٦  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  

  (تابع)روض ألجل الق  ١٦
  

  خالل الفترة: الحركة في القروض ألجلفيما يلي  .ت بمعدالت فائدة ثابتة ومتغيرةعدة سنداأصدر البنك خالل الفترة 
  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
 ٢٠١٩ ديسمبر ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٤٢٫٢٦٨٫١٧٣  ٥٥٫٧٥١٫٨١٩  بداية الفترةالرصيد في 
  ٢٣٫٩٠٦٫٢١٢  ٧٫٢٥٧٫٩٠٩  إصدارات جديدة

  )١٣٫٥٢٩٫٣٧٩(  )٦٫٤٨٤٫٠٣٤(  اتاسترداد
  ٣٫١٠٦٫٨١٣  ٦٨٠٫٦٥٥  وتعديالت أخرى تعديالت الصرفالقيمة العادلة، 

  ---------------------------  -------------------------  
  ٨١٩٫٧٥١٫٥٥  ٥٧٫٢٠٦٫٣٤٩  نهاية الفترة

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

  ثانويةالندات الس  ١٧
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

 استحقاقبتاريخ  ٤ ،٧٥معدل ثابت بنسبة ( ٢٠١٢ديسمبر  ١٠إصدار 
  ٣٨١٫٣٠٥  ٣٩٦٫٢٤١  )٢٠٢٧ديسمبر  ٩ في
  ==========  ==========  
  

السندات الثانوية. لم يكن  من هذهالعمالت األجنبية مخاطر لمخاطر معدالت الفائدة و اتالتعرض بشأنقام البنك بالتحوط 
األصلية أو الفوائد أو أي حاالت إخفاق أخرى متعلقة بالسندات الثانوية خالل  القيمةسداد  عن تعثرأي حاالت  البنكلدى 
  .٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في الثالثة أشهر فترة 

  
  واالحتياطات رأس المال  ١٨

  
  رأس المال

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

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

  ١٨٫٨٦٤  ١٨٫٧١٩  درهم للسهم  ١أسهم خزينة بواقع 
  =======  =======  
  

باعتماد توزيعات أرباح  ٢٠٢٠فبراير  ٢٥الذي عقد بتاريخ لجمعية العمومية االجتماع السنوي ل مساهمو البنك خالل قام
لكل درهم  ٠ ،٧٤: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ٨٫٠٨٠ اجمالي بلغ بمبلغدرهم لكل سهم عادي  ٠ ،٧٤نقدية بواقع 

   .مليون درهم) ٨٫٠٦٤ اجمالي بلغ بمبلغعادي سهم 
  
  
  



        
  

٢٧  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  

  (تابع) واالحتياطات رأس المال  ١٨
  

  ىاحتياطات أخر
  

  
  
  

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   
                

  ٢٫٤٧٤٫٠٣٢  ٦٤٢٫٦٢٢  ٣١٥٫٩٠٨  ٢٨٠٫٦٠١  )٣٥٤٫٦٥٧(  ٢٢٨٫٢٦٥  ١٫٣٦١٫٢٩٣  ٢٠٢٠يناير  ١كما في 
ى اآلخر ةالشامل (الخسائر) /الدخل 

  )٨٫١٢٠٫٥٥٨(  -  -  -  )١٠٤٫٢١٧(  -  )٨٫٠١٦٫٣٤١(  للفترة
  --------------------------- ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  

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

  )٣٧٫٤٧٧(  ٦٤٫٩٨٨  ٢٩٧٫٦٢١  ٢٨٠٫٦٠١  )٣١٠٫٩٣١(  ٢٢٨٫٢٦٥ )٥٩٨٫٠٢١(  ٢٠١٩يناير  ١كما في 
  ىاآلخر ةالشامل (الخسائر) /الدخل 

  ٩١٠٫٧٥٠  -  -  -  )١٫٧٤٧(  -  ٩١٢٫٤٩٧  للفترة    
من  ٩في احتياطي العيار رقم التغير 

  المعايير الدولية العداد التقارير
  ٤٥٫٥٨١  ٤١٫٦٠١  ٣٫٩٨٠  -  -  -  -  المالية    

األرباح المحققة من بيع استثمارات 
الدخل بالقيمة العادلة من خالل 

  )٢٫٣٢٤(  -  -  -  -  - )٢٫٣٢٤(  الشامل األخر
  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  

  ٩١٦٫٥٣٠  ١٠٦٫٥٨٩  ٣٠١٫٦٠١  ٢٨٠٫٦٠١  )٣١٢٫٦٧٨(  ٢٢٨٫٢٦٥ ٣١٢٫١٥٢  ٢٠١٩مارس  ٣١الرصيد في 
  ===========  ==========  ============  ==========  ==========  ===========  ===========  

   



        
  

٢٨  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  

   من رأس المال سندات الشق األول   ١٩
  

  (مدققة)  (غير مدققة)    
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١    
  ألف درهم  ألف درهم  العملة  
         

  ٠٠٠٫٠٠٠٫٨  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠  درهم إماراتي  سندات حكومة أبوظبي
        ٪ سنوياً)٢ ،٣ اً أشهر زائد ٦لمدة  (إيبور  

  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠ دوالر أمريكي  مليون دوالر أمريكي  ٧٥٠سندات بقيمة 
، ثم ٢٠٢٠سنة حتى  ٪٥ ،٢٥معدل ثابت بواقع (  

 ٪٣ ،٣٥ سنوات زائداً متوسط معدل المقايضة لخمس 
         )سنوياً 

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

  

من رأس المال هي سندات دائمة ثانوية غير مضمونة وتنطوي على عائد ثابت يتم سداده على أساس  األولسندات الشق 
بحق عدم سداد أي عائد بناًء على تقديره الخاص. ال يحق لحامل تلك  البنكحتفظ يخالل الفترة األولية.  نصف سنوي

عن السداد، عالوة على تلك الحاالت  التعثرعدم سداد العائد حالة من حاالت  البنكالسندات المطالبة بالعائد، وال يعد اختيار 
  تاريخ دفع معين. بسداد العائد في أي للبنكالتي ال يُسمح فيها 

 
: (أ) اإلعالن عن أو دفع أي توزيعات هعدم السداد أو وقع حدث يستوجب عدم السداد، فإنه ال يحق ل البنكفي حال اختار 

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

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

  
  .درهم) ألف ٢٠٩٫١٣٤ :٢٠١٩ مارس ٣١(مليون درهم   ١٩٢٫٨٠٦سداد عوائد بقيمة  البنكخالل الفترة، اختار 

  
  برنامج خيارات األسهم   ٢٠

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

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

  سنوات من تاريخ المنح، بصرف النظر عما إذا كان قد تم ممارسة الخيار أم ال. تسعمضي 
  

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

  
  

 األسهم خياراتمن قبل حاملي  )ألف خيار ٢٤٫٠٣١ :٢٠١٩ مارس ٣١(ألف خيار  ١٤٥، تمت ممارسة خالل الفترة
وعالوة إصدار األسهم  )ألف درهم ٢٤٫٠٣١ :٢٠١٩ مارس ٣١( ألف درهم ١٤٥مما أدى إلى زيادة رأس المال بمبلغ 

  . )ألف درهم ٢٠٢٫١٠٨ :٢٠١٩ مارس ٣١(ألف درهم  ١٫٤٩٩غ بمبل
   



        
  

٢٩  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  

  الطارئة رتباطاتلتزامات واالاال  ٢١
  

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

  
بخالف تلك الناشئة في سياق  الفترةأخرى في االرتباطات وااللتزامات المحتملة خالل  جوهريةلم تكن هناك تغيرات 

  االعمال االعتيادية. 
  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
 ٢٠١٩ ديسمبر ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٦٣٫٢٢٧٫٥٢٢  ٦٠٫٤٣٧٫٤٩١  خطابات االعتماد
  ١٠٢٫٦٧٣٫٧٠٧  ١٠٢٫٩٤٣٫٩٢٥  خطابات الضمان
  ٢٫٠٢٠٫٨٧٣  ٨٠٤٫١٥٢  الضمانات المالية

  ٣٩٫٤٤٢٫٠٢٦  ٦٣٫٧٠٨٫٢٠٢  لإللغاءغير قابلة والتزامات تقديم تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة 
  ٧٩٤٫٠٠١  ٦٧٦٫٣١٠  الخاصة التزامات حقوق الملكية

  --------------------------  --------------------------  
  ١٢٩٫١٥٨٫٢٠٨  ٢٢٨٫٥٧٠٫٠٨٠  
  ============  ============  
  

  النقد وما يعادله  ٢٢
  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
 ٢٠١٩ ديسمبر ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٦٩٫٨٥٥٫١٧٦  ١٧٦٫٠٩٣٫١٥٧  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
  ١٧٫٠٧٤٫٤٧١  ٣٥٫١٢٢٫٨٥٩  مستحق من البنوك والمؤسسات مالية

  --------------------------  --------------------------  
  ١٨٦٫٩٢٩٫٦٤٧  ٢١١٫٢١٦٫٠١٦  

 ً ثالثة  : األرصدة لدى البنوك المركزية التي تستحق بعدناقصا
  )٢١٫٤٩٣٫٥٠٨(  )١٣٫٣٢٧٫٥٠٦(  يداعاإل تاريخ من أشهر

 ً  : األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية التي تستحقناقصا
  )١٤٫٠٩١٫٢٠٥(  )٢٥٫٥٣٤٫٢٢٤(  يداعاإل تاريخ من أشهربعد ثالثة 

  --------------------------  --------------------------  
  ٩٣٤٫٣٤٤٫١٥١  ١٧٢٫٣٥٤٫٢٨٦  
  ============  ============  
  

األوراق النقدية والعمالت النقدية الموجودة واألرصدة غير المقيدة المحتفظ بها لدى البنوك  وما يعادلهيشمل النقد 
الموجودات ذات االستحقاقات األصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ  مالية عالية السيولةموجودات المركزية و
  .عليها االستحواذ

   



        
  

٣٠  

  الموحدة (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 
  

  األجنبية صافي أرباح صرف العمالت  ٢٣
  

  مدققة)غير (  (غير مدققة)  

  

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

  ٢٠٢٠مارس  ٣١

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

 ٢٠١٩مارس  ٣١
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  أرباح المتاجرة وإعادة تحويل العمالت األجنبية 
  ٥١٦٫٩٨٤  ٣٨٦٫٤٩٧  ٢،١والمشتقات ذات الصلة   

  ١٣٠٫٠٢١  ١٩٧٫١٥٩  ٣ تعامالت مع العمالء
  --------------------------  --------------------------  
  ٦٤٧٫٠٠٥  ٥٨٣٫٦٥٦  
  ============  ============  

  
  

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

  

لدى البنك  ناتج عن ودائع مليون درهم) ٨،٨٣: ٢٠١٩مارس  ٣١(مليون درهم  ٤،٦٩مبلغ بتشتمل إيرادات فائدة سالبة  ٢
  األوروبي المركزي.

   

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

  
  صافي أرباح االستثمارات والمشتقات  ٢٤

  
  مدققة)غير (  (غير مدققة)  

  

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

  ٢٠٢٠مارس  ٣١

أشهر فترة الثالثة 
  المنتهية في

 ٢٠١٩مارس  ٣١
  ألف درهم  ألف درهم 
      

األرباح المحققة وغير المحققة من استثمارات بالقيمة  / (الخسائر) صافي
  ٢٨٧٫٠٥٤  )٢٧٨٫٦٥٦(  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والمشتقات

   ٢٥٫٤٤٣   ٢٨١٫٨٩٣  صافي األرباح من بيع استثمارات لغير غرض المتاجرة
   ١١٫٥٢٨   ٣٥٫٠٥٠  توزيعات األرباحإيرادات 

  --------------------------  --------------------------  
  ٣٢٤٫٠٢٥  ٣٨٫٢٨٧  
  ============  ============  

  
   



        
  

٣١  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  

  خرىاألتشغيلية اليرادات اإل  ٢٥
  

  مدققة)غير (  (غير مدققة)  

  

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

  ٢٠٢٠مارس  ٣١

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

 ٢٠١٩مارس  ٣١
  ألف درهم  ألف درهم  
      

   ٥٫٣٩٧  ٥٫٢٣٥  إيرادات العقارات االستثمارية
   ٢٢٫٥٧٦  ٣٠٫٦٦٧  إيرادات االيجار
   ١٢٫٧٣٥  ٨٫٦٢٧  إيرادات أخرى

  --------------------------  -------------------  
  ٤٠٫٧٠٨  ٤٤٫٥٢٩  
  ============  =========  

  
  المصروفات العمومية واإلدارية والمصرفات التشغيلية األخرى  ٢٦

  
  مدققة)غير (  (غير مدققة)  

  

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

  ٢٠٢٠مارس  ٣١

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

 ٢٠١٩مارس  ٣١
  ألف درهم  ألف درهم  

      

  ٨٠٠٫٨٩٤  ٧٥٥٫٢٣٧  تكاليف الموظفين
  ٣٥٠٫٥٩٨  ٤٠٤٫١٧٥  مصروفات عمومية وإدارية أخرى

  ٩٦٫٦٥٨  ١٢٠٫٤٢٨  االستهالك 
  ٥٠٫٠١٧  ٥٠٫٠٣١  )١٢(إيضاح الموجودات غير الملموسة 

  ١٥٫٧٢٤  ٢٢٫٦٣٨  رسوم رعاية وتبرعات
  ----------------------------  ----------------------------  
  ١٫٣١٣٫٨٩١  ١٫٣٥٢٫٥٠٩  
  ============  ============  

  
   صافي مخصص انخفاض القيمة  ٢٧

  

  مدققة)غير (  (غير مدققة)  

  

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

  ٢٠٢٠مارس  ٣١

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

 ٢٠١٩مارس  ٣١
  ألف درهم  ألف درهم  

      مخصص انخفاض قيمة 
  ٣٨٨٫٧٨٤  ٧١٢٫٣٦٩  القروض والُسلف

  )٤٢٫٠٤٤(  ٢٩٫٦٨٣  المالية األخرى الموجودات
  ٦٣٫٨٩٨  ٢٢٫١٦٧  ةغير الممول اتالتعرض

  -  ٢٣  أدوات غير مالية أخرى
  )٥٠٫٦٩٥(  )٥١٫٦١٧(  االستردادات

  ٤٧٫٥١٨  ٢٥٫٥٦١  القيمةالنخفاض في  موجودات مالية تعرضت شطب
  -------------------------  -------------------------  
  ٤٠٧٫٤٦١  ٧٣٨٫١٨٦  
  ============  ============  

  
   



        
  

٣٢  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  

  ربحية السهم  ٢٨
  

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

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

  

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

  ٢٠٢٠مارس  ٣١

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

 ٢٠١٩مارس  ٣١
      ربحية السهم األساسية:

  ٣٫١٠٦٫٦٥٣  ٢٫٤٠٨٫٢٦١  صافي أرباح الفترة (ألف درهم) 
 ً   )٢٠٩٫١٣٤(  )١٩٢٫٨٠٦(  (ألف درهم) مالال رأسمن : دفعات سندات الشق األول ناقصا

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

  مال (ألف درهم)ال رأسمن   
٢٫٨٩٧٫٥١٩  ٢٫٢١٥٫٤٥٥  

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

  ١٠٫٨٧٢٫٠١٥  ١٠٫٩٠١٫١٣٦  )باآلالفالمفترضة اعتباراً من بداية السنة ( / عدد األسهم المصدرة
برنامج خيارات  ضمن الممارسةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

  األسهم (باآلالف) 
١٥٫٥٣٦  ٦١  

  ============  ============  
  ١٠٫٨٨٧٫٥٥١  ١٠٫٩٠١٫١٩٧  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باآلالف)

  ===========  ===========  
  ٠،٢٧  ٠،٢٠  ربحية السهم األساسية (بالدرهم)

  =======  =======  
      ة:ضربحية السهم المخف

  صافي األرباح بعد خصم دفعات سندات الشق األول 
  مال (ألف درهم)ال رأسمن   

٢٫٨٩٧٫٥١٩  ٢٫٢١٥٫٤٥٥  

  ١٠٫٨٨٧٫٥٥١  ١٠٫٩٠١٫١٩٧  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باآلالف)
      

برنامج  ضمنة ضالمتوسط المرجح لعدد األسهم المخف
  ٧٫٤٤٤  ١٫٤٥٤  خيارات األسهم (باآلالف)

  ------------------------  ------------------------  
   لغرضالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة 

  ة (باآلالف)ضربحية السهم المخف احتساب 
  

١٠٫٨٩٤٫٩٩٥  ١٠٫٩٠٢٫٦٥١  
  ============  ============  

  ٠،٢٧  ٠،٢٠  (بالدرهم) ةفربحية السهم المخف
  =======  =======  

 
  
  

   



        
  

٣٣  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  

 معلومات القطاعات  ٢٩
  

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

  للمجموعة.
  

  قطاعات األعمال
  

  الخدمات المصرفية للشركات واالستثمارات
ات، يخدم هذا القطاع العمالء من الشركات والمؤسسات من خالل قطاعات عمالء متخصصة (الخدمات المصرفية للشرك

والخدمات المصرفية للمؤسسات، والخدمات المصرفية التجارية، ومجموعة العمالء المتميزين والمؤسسات المالية). يقدم 
هذا القطاع التسهيالت االئتمانية وخدمات المعامالت العالمية وتمويل الشركات والتمويل اإلسالمي ومنتجات األسواق 

  لدولي.العالمية للعمالء على المستوى المحلي وا
  

  الخدمات المصرفية لألفراد
يخدم هذا القطاع األفراد واألثرياء والعمالء من ذوي الثروات الكبيرة. يقدم هذا القطاع مجموعة متنوعة من المنتجات 
التي تشمل منتجات الخدمات المصرفية اليومية مثل الحسابات الجارية والودائع وبطاقات االئتمان والقروض وحلول 

. يوفر هذا القطاع العديد من قنوات التوزيع والمبيعات، بما في ومنتجات وخدمات مصرفية لألعمال المبتكرة االستثمارات
من خالل الشركات المصرفية  لفروع ووكالء المبيعات المباشرينذلك الخدمات المصرفية من خالل الجوال واإلنترنت وا

  ول للتمويل االسالمي. التابعة التي تشمل دبي فيرست، وأصيل، وشركة أبوظبي األ
  

 الشركات التابعة
يتضمن هذا القطاع نموذج أعمال متنوع يتم دعمه بالخدمات التكميلية التي يتم تقديمها إلدارة العقارات والممتلكات 

ً أو كلياً من قبل المجموعة، وتشمل  بنك والوساطة والتمويل العادي. يضم هذا القطاع الشركات التابعة المملوكة جزئيا
ومصرف  وأبوظبي األول لألوراق الماليةومسماك العقارية  بوظبي األول للعقارات وشركة أبوظبي الوطنية للعقاراتأ

  الخليج األول الليبي.
  

  المركز الرئيسي 
توفر المجموعة الدعم المركزي من خالل أقسام الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والعمليات والتمويل وعالقات 

ن وإدارة المخاطر وإدارة االئتمان واالتصاالت المؤسسية والشؤون القانونية وااللتزام والتدقيق الداخلي المستثمري
  والمشتريات وعمليات الخزينة ومكتب الدعم اإلداري لكافة وحدات األعمال بالمجموعة.

  
  القطاعات الجغرافية

  
خالل شبكة الفروع والشركات التابعة ومكاتب التمثيل  تقوم المجموعة بإدارة مختلف قطاعات األعمال المختلفة لديها من

ما أوروبا محددة وه ينجغرافي ينعلى مستوى المحلي والدولي. تم تقسيم األعمال على المستوى الدولي إلى قطاع
  الشرق األوسط وأفريقيا، وأسيا والمحيط الهادي. واألمريكيتان و

  
 الشرق األوسط وأفريقياو أوروبا واألمريكتان  

 الشرق األوسط وأفريقيا من خالل حضورها فيوأوروبا واألمريكتان تزاول شبكة بنك أبوظبي األول أعمالها في 
سلطنة عمان والبحرين وقطر ومصر الواليات المتحدة األمريكية والبرازيل والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا و

   .المملكة العربية السعوديةوولبنان والسودان والكويت 
  

 والمحيط الهادي أسيا  
تزاول شبكة بنك أبوظبي األول أعمالها في إقليم أسيا والمحيط الهادي من خالل حضورها في سنغافورا وهونج كونج 

 وكوريا والصين وماليزيا والهند.
   



  

  

٣٤  

  يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)إ
  

  )تابع( القطاعاتمعلومات   ٢٩
  

  
  القطاع الجغرافي  قطاع األعمال  
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

  

  
قطاع الخدمات 

المصرفية للمؤسسات 
والشركات وقطاع 

  االستثمار

  
  

مجموعة الخدمات 
  الشركات التابعة  المصرفية لألفراد

  
  
  

  المركز الرئيسي

  
  
  

  اإلجمالي

  
  

اإلمارات العربية 
  المتحدة

  
  

 أوروبا واألمريكتين
الشرق األوسط و

  وأفريقيا

  
  
  
  

 آسيا والمحيط الهادئ

  
  
  

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

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

   ٣٫٠٦٠٫٧٥٩    ٩٥٫٨٩٥    ٣٨٩٫٨٨٠    ٢٫٥٧٤٫٩٨٤    ٣٫٠٦٠٫٧٥٩    ٢٨٧٫٣٨٥   )٤٣٫١٦٨(    ١٫٣٩٧٫٣٢٧    ١٫٤١٩٫٢١٥   صافي إيرادات الفوائد
   ١٫٥٠٥٫٣٨٨    ٦٠٫٧١١    ١٨٣٫٥٨٧    ١٫٢٦١٫٠٩٠    ١٫٥٠٥٫٣٨٨   )٢٠٫٧٩٩(    ٥٦٫٢٤٠    ٤٦٦٫٤٥٧    ١٫٠٠٣٫٤٩٠   اإليرادات باستثناء الفوائدصافي 

                    
   ٤٫٥٦٦٫١٤٧    ١٥٦٫٦٠٦    ٥٧٣٫٤٦٧    ٣٫٨٣٦٫٠٧٤    ٤٫٥٦٦٫١٤٧    ٢٦٦٫٥٨٦    ١٣٫٠٧٢    ١٫٨٦٣٫٧٨٤    ٢٫٤٢٢٫٧٠٥   اإليرادات التشغيلية

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

   ١٫٣٥٢٫٥٠٩    ٦١٫٢٢٧    ٢٢٣٫٦١٢    ١٫٠٦٧٫٦٧٠    ١٫٣٥٢٫٥٠٩    ٣٩٫٨٤٤    ٣٣٫٥٢٦    ٧٣٧٫٩٢٥    ٥٤١٫٢١٤   ومصروفات تشغيلية أخرى  
                    

   ٧٣٨٫١٨٦    ٣١٫١٣٨    ٦٦٫٢٠٤    ٦٤٠٫٨٤٤    ٧٣٨٫١٨٦    ١٨٦٫٨٦٥    ٢٢٫٨٧٧    ٣٥١٫٠٠٤    ١٧٧٫٤٤٠   صافي مخصص انخفاض القيمة
  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============    

   ٢٫٤٧٥٫٤٥٢    ٦٤٫٢٤١    ٢٨٣٫٦٥١    ٢٫١٢٧٫٥٦٠    ٢٫٤٧٥٫٤٥٢    ٣٩٫٨٧٧   )٤٣٫٣٣١(    ٧٧٤٫٨٥٥    ١٫٧٠٤٫٠٥١   األرباح قبل الضريبة
  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============    

   ٧٦٫٦٠٧    ٢٢٫٨٣١    ٥٣٫٥٥٨    ٢١٨    ٧٦٫٦٠٧    ٥٫٤٨٩    ٧٨٥    ٢٣٫٤٣٧    ٤٦٫٨٩٦   ضريبة خارجية
  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============    

   ٢٫٣٩٨٫٨٤٥    ٤١٫٤١٠    ٢٣٠٫٠٩٣    ٢٫١٢٧٫٣٤٢    ٢٫٣٩٨٫٨٤٥    ٣٤٫٣٨٨   )٤٤٫١١٦(    ٧٥١٫٤١٨    ١٫٦٥٧٫١٥٥   صافي أرباح الفترة
  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============    
                    

  (غير مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 
                    

   ٩١٩٫١١٢٫٠٦٣    ٤٦٫٥٣٠٫٥١٠    ٢١٤٫٥٨٤٫٢١٤    ٦٥٧٫٩٩٧٫٣٣٩    ٩٦٢٫٨٧٣٫١١٠    ١١٧٫٥٦٧٫١١٢    ١٣٫٢٣٣٫٩١٩    ١٠٥٫٩٠٧٫٩٨٤    ٧٢٦٫١٦٤٫٠٩٥   إجمالي موجودات القطاع
  =================  ================  ===============  ================    ================  =================  ================    

  )٨٣٫٧٥٣٫٤٠١(        )١٢٧٫٥١٤٫٤٤٨(          بين القطاعاتفيما أرصدة 
          -----------------------------------------------       -------------------------------------------  

  ٨٣٥٫٣٥٨٫٦٦٢        ٨٣٥٫٣٥٨٫٦٦٢          إجمالي الموجودات
          ================        ================  

   ٨٢٥٫٠٥٩٫٠٤٢    ٤٠٫٩٤٠٫٦٤٥    ١٩٩٫١٥٣٫٣٧٨    ٥٨٤٫٩٦٥٫٠١٩    ٨٦٨٫٨٢٠٫٠٨٩    ١٨٥٫٥٩١٫٥٥٠    ١٠٫٣٧٣٫٠٤٦    ٩٣٫٤٣٧٫٦٤٩    ٥٧٩٫٤١٧٫٨٤٤   إجمالي مطلوبات القطاع
  =================  ===============  ===============  ===============    ================  ================  ===============    

  )٨٣٫٧٥٣٫٤٠١(        )١٢٧٫٥١٤٫٤٤٨(          بين القطاعاتفيما أرصدة 
          ---------------------------------------------        -------------------------------------------  

  ٧٤١٫٣٠٥٫٦٤١        ٧٤١٫٣٠٥٫٦٤١          إجمالي المطلوبات
          =================       ================  

  
  



  

  

٣٥  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  

  )تابع(معلومات القطاعات   ٢٩
  

  القطاع الجغرافي  قطاع األعمال  
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

  

  
الخدمات قطاع 

المصرفية للمؤسسات 
والشركات وقطاع 

  االستثمار

  
  

مجموعة الخدمات 
  الشركات التابعة  المصرفية لألفراد

  
  
  

  المركز الرئيسي

  
  
  

  اإلجمالي

  
  

اإلمارات العربية 
  المتحدة

  
  

 أوروبا واألمريكتين
الشرق األوسط و

  وأفريقيا

  
  
  
  

 آسيا والمحيط الهادئ

  
  
  

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

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
                  (غير مدققة) ٢٠١٩مارس  ٣١في 

   ٣٫١١٤٫٢٤٩    ٨١٫٣٧٧    ٣٤٣٫٣٩٩    ٢٫٦٨٩٫٤٧٣    ٣٫١١٤٫٢٤٩    ٤١٩٫٤٩٤   )١٩٫٣٧٩(    ١٫٣٨٤٫٠١٦    ١٫٣٣٠٫١١٨  صافي إيرادات الفوائد
   ١٫٨٢٧٫٩٠٨    ٨٣٫٧٩٧    ٢٠٠٫٧٧٩    ١٫٥٤٣٫٣٣٢    ١٫٨٢٧٫٩٠٨   )٢٧٫٣١٧(    ٥٢٫٠٧١    ٣٥٩٫٨٤٤    ١٫٤٤٣٫٣١٠   صافي اإليرادات باستثناء الفوائد

                    
   ٤٫٩٤٢٫١٥٧    ١٦٥٫١٧٤    ٥٤٤٫١٧٨    ٤٫٢٣٢٫٨٠٥    ٤٫٩٤٢٫١٥٧    ٣٩٢٫١٧٧    ٣٢٫٦٩٢    ١٫٧٤٣٫٨٦٠    ٢٫٧٧٣٫٤٢٨   اإليرادات التشغيلية

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

   ١٫٣١٣٫٨٩١    ٥٥٫١٦٥    ١٩٠٫٠٨٤    ١٫٠٦٨٫٦٤٢    ١٫٣١٣٫٨٩١    ٧٤٫٤٧٤    ٣٦٫٠٣٠    ٧٠٦٫١٦٥    ٤٩٧٫٢٢٢   ومصروفات تشغيلية أخرى  
                    

   ٤٠٧٫٤٦١   )٤٫٥٣١(    ٦٨٫٢٥٠    ٣٤٣٫٧٤٢    ٤٠٧٫٤٦١    ١٧٫٩٦٦   )٧٦٫٦٤٥(    ١٣٠٫٦٢٢    ٣٣٥٫٥١٨   صافي مخصص انخفاض القيمة
  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============    

   ٣٫٢٢٠٫٨٠٥    ١١٤٫٥٤٠    ٢٨٥٫٨٤٤    ٢٫٨٢٠٫٤٢١    ٣٫٢٢٠٫٨٠٥    ٢٩٩٫٧٣٧    ٧٣٫٣٠٧    ٩٠٧٫٠٧٣    ١٫٩٤٠٫٦٨٨   األرباح قبل الضريبة
  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============    

   ٧١٫٤٤٩    ١٩٫٨١٠    ٥١٫٣١٨    ٣٢١    ٧١٫٤٤٩    ٥٨    ٢٫٦٤٨    ٢٦٫٧٧٢    ٤١٫٩٧١   ضريبة خارجية
  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============    

   ٣٫١٤٩٫٣٥٦    ٩٤٫٧٣٠    ٢٣٤٫٥٢٦    ٢٫٨٢٠٫١٠٠    ٣٫١٤٩٫٣٥٦    ٢٩٩٫٦٧٩    ٧٠٫٦٥٩    ٨٨٠٫٣٠١    ١٫٨٩٨٫٧١٧   صافي أرباح الفترة
  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============    
                    

  (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
                    

   ٩١٩٫٩٧٣٫٧١٦    ٤٥٫٥٩٧٫٤٠٥    ١٩٩٫٥٨٧٫٧٢٢    ٦٧٤٫٧٨٨٫٥٨٩   ١٫٠٠٣٫٢٥٢٫٢٣٧    ١١٩٫٧٤٥٫٤٥٢    ١٢٫٦٢٥٫٢٤٩    ١٠٩٫٨٨٨٫١٧٥   ٧٦٠٫٩٩٣٫٣٦١  إجمالي موجودات القطاع
  =================  ===============  ===============  ================    ==============  =================  ================    

  )٩٨٫٠٠٥٫٧٠١(        )١٨١٫٢٨٤٫٢٢٢(          بين القطاعاتفيما أرصدة 
          -----------------------------------------------       -------------------------------------------  

  ٨٢١٫٩٦٨٫٠١٥        ٨٢١٫٩٦٨٫٠١٥          إجمالي الموجودات
          ================        ================  

  ٨١١٫٩٣٦٫٦٨٠   ٣٩٫٥٥٠٫٠٤٤    ١٨٧٫٣٣٧٫٨٠٢   ٥٨٥٫٠٤٨٫٨٣٤  ٨٩٥٫٢١٥٫٢٠١  ٢٣٧٫٧٣٧٫١٩٦     ٩٫٧٥٩٫٠٧٩    ٩٧٫٥٧٠٫٦٩٣    ٥٥٠٫١٤٨٫٢٣٣   إجمالي مطلوبات القطاع
  =================  ===============  ===============  ===============    ===============  ================  ===============    

  )٩٨٫٠٠٥٫٧٠١(        )١٨١٫٢٨٤٫٢٢٢(          بين القطاعاتفيما أرصدة 
          ---------------------------------------------        -------------------------------------------  

  ٧١٣٫٩٣٠٫٩٧٩        ٧١٣٫٩٣٠٫٩٧٩          إجمالي المطلوبات
          =================       ================  



  

٣٦  

  الموجزة الموحدة (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  

  األطراف ذات العالقة  ٣٠
  

الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام  السيطرة علىتعتبر األطراف أطرافاً ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على 
اء مجلس عليه عند اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية. تشتمل األطراف ذات العالقة على المساهمين األساسيين وأعض

اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين بالمجموعة. يتألف موظفي اإلدارة الرئيسيين من أعضاء اللجنة التنفيذية بالمجموعة 
الذين يشاركون في عملية التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرارات بالمجموعة. تقوم إدارة المجموعة باعتماد شروط هذه 

  ة، ويتم تنفيذها وفقاً للشروط المتفق عليها من قبل مجلس اإلدارة أو اإلدارة.المعامالت مع األطراف ذات العالق
  

  
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (غير مدققة)
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  (مدققة)

 
 موظفي اإلدارة كبار

  والجهات ذات العالقة
  المساهمين  

  اإلجمالي  اإلجمالي  الرئيسيين
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة بتاريخ التقرير:فيما 
          

  ٢٣٨٫٣٦١٫٥٠  ٥٧٫٩٦٨٫٩٢٠  ٥١٫٩٥٩٫١٧٠  ٦٫٠٠٩٫٧٥٠  موجودات مالية
  ============  ============  ============  ============  

  ٨١١٫٨٠٤٫٤٤  ٥١٫٤٤٢٫٠١١  ٤٠٫٤٤٨٫٢٧٥  ١٠٫٩٩٣٫٧٣٦  مطلوبات مالية
  ============  ============  ============  ============  

  ٦٣٤٫٩٧٧٫١٢  ٢٠٫٧٧٩٫٣٩٠  ١٦٫١٩٨٫٤٠٣  ٤٫٥٨٠٫٩٨٧  محتملةالتزامات 
  ============  ============  ============  ============  
          

  فيما يلي المعامالت المبرمة خالل فترة الثالثة أشهر مع األطراف ذات العالقة:
          

        
  ٢٠١٩مارس  ٣١

  مدققة)(غير 
          

  ٨٧٣٫١٨٠  ٤٧٨٫٠٨٩  ٤١٤٫٢٤٠  ٦٣٫٨٤٩  إيرادات الفوائد
  ========  =========  ========  ========  

  ٠٥٠٫٦٢  ١٠٨٫١٤١  ٥٣٫٠٣٨  ٥٥٫١٠٣  مصروفات الفوائد
  ========  =========  ========  ========  
  

  أرقام المقارنة  ٣١
  
لتوافق مع العرض المتبع في هذه البيانات المالية المرحلية لإعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حيثما كان مناسباً  تتم

  الموجزة الموحدة.




