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شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.جزءًا ال یتجزأ ٣٦إلى١من تشكل اإلیضاحات المرفقة 
٤

بیان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر
٢٠٢١یونیو٣٠كما في 

یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققة غیر مدققة 
ألف درھمألف درھم إیضاحات

الموجودات
٥٧٥٣٫١٣٩٫٢٣٦٠٧٫٦٠١٫٢٩نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة، صافي
٦٣٠٥٫٦٣٨٫٢٤٤٤٢٫٥٣٥٫٢١ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي

-٧٦٩٣٫٦٠٣٫١موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
٨٣٧٠٫٣٥٨٫٨٣٩٦٫١٤٦٫١١أدوات مالیة مشتقة

٩٣٥٠٫٨٩٧٫٩٣٩٨٤٫٢٠٥٫٨٨استثمارات في أوراق مالیة
١٠٩٣٨٫٨١٣٫٢٣٧٧٠٢٫٩٧٥٫٢٣٨قروض وسلفیات للعمالء، صافي

٥٣٦٫٢٦٠٨٦٨٫٢٥٥استثمار في شركات زمیلة
١٢٩٦٧٫٦٧٢٫١٩٥٦٫٦٤٣٫١استثمارات عقاریة

١٣١٤٥٫٣٠٢٫١٥٤١٣٫٠٨١٫١٠موجودات أخرى، صافي
٤٤١٫٠١٥٫٢٥٧٥٫٠٥٨٫٢ممتلكات ومعدات، صافي

٧٤٠٫٣٤٢٫٧٢٩١٫٣٩٠٫٧موجودات غیر ملموسة، صافي
٨٣٤٫٢٤٤٠٦٧٫٢٦١موجودات محتفظ بھا للبیع

٠٧٢٫٢٩٠٫٤١٦٣٠١٫١٥٦٫٤١١إجمالي الموجودات 
المطلوبات 

١٤٥٫٩١٧٫٧٧٤٨٫٢٢٢٫٠٧١مبالغ مستحقة للبنوك 
-١٥٩٤٫٩٢٩مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

٨٨٫٤٤٦٫٧٠١١٠٫٨٥٥٫٠٤٨أدوات مالیة مشتقة
١٦٢٥٠٫٥٦٤٫٠٠٠٢٥١٫٣٩٥٫٤٥٧ودائع من عمالء 

١٧٥٫٠٧٦٫٨٤٨٤٫٧٥٣٫٥٩٣أوراق تجاریة بالیورو 
١٨٦٩٫٢٨٥٫٠٣٤٦٥٫٣٩٦٫٠٤٤قروض

١٩١٩٫٧٩٠٫٠٥٣١٣٫٩٢٧٫٩٧٥مطلوبات أخرى
٦٫٠٦٠٤٫٧٢٥مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بھا للبیع 

٣٥٩٫١٨١٫٣٩٩٣٥٤٫٥٥٤٫٩١٣إجمالي المطلوبات 
حقوق الملكیة

٢٠٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩رأس المال 
١٧٫٨٧٨٫٨٨٢١٧٫٨٧٨٫٨٨٢عالوة إصدار 

٢١٩٫٧٠٤٫٦٨٧٩٫٨٦٥٫٤١٦احتیاطیات أخرى
١٦٫٥٦٣٫١٣٢١٥٫٨٩٥٫٦٩٢أرباح محتجزة

٢٢٦٫٠٠٠٫٠٠٠٦٫٠٠٠٫٠٠٠سندات رأس المال 
٥٧٫١٠٤٫٠٨٠٥٦٫٥٩٧٫٣٦٩حقوق الملكیة العائدة إلى حاملي أسھم البنك

٤٫٥٩٣٤٫٠١٩الحقوق غیر المسیطرة 
٥٧٫١٠٨٫٦٧٣٥٦٫٦٠١٫٣٨٨إجمالي حقوق الملكیة 

٤١٦٫٢٩٠٫٠٧٢٤١١٫١٥٦٫٣٠١إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

وتم ٢٠٢١یولیو١٨تم اعتماد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة وُصّرح بإصدارھا بتاریخ 
توقیعھا بالنیابة عن مجلس اإلدارة من قبل:

دیباك كوالر عالء عریقات المبارك  خلیفةخلدون
المدیر المالي للمجموعةللمجموعةالرئیس التنفیذي رئیس مجلس اإلدارة
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ار  ي ال ة عامة -ب أب اه ة م ش

فقة  احات ال ل اإل أ ٣٦إلى١م ت ءًا ال ی ة.ج ة ال ح ة ال حل ة ال ال مات ال عل ه ال م ه

٥

(غیر مدقق)بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر  
٢٠٢١یونیو٣٠المنتھیة في أشھرالستةلفترة 

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةیونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 

إیضاحات 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم درھم ألف ألف درھم ألف درھم 

٢٣٢٫٣٣٧٫٩٧٦٢٫٩٨٥٫٤٩١٤٫٦٠٦٫٣٠٣٦٫٦١٣٫٤٨٦إیرادات الفوائد 
) ٢٫٤٤٥٫٧٥٥() ١٫٠٠٤٫٥٩٤() ١٫٠٣٠٫٨٢٧() ٤٥٩٫٦٠٥(٢٤مصاریف الفوائد 

١٫٨٧٨٫٣٧١١٫٩٥٤٫٦٦٤٣٫٦٠١٫٧٠٩٤٫١٦٧٫٧٣١صافي إیرادات الفوائد 
٤٩٩٫١٤٥٥٣٧٫٩٠٨٩٥٥٫٢٦٨١٫٣٠٤٫٩٣٠االستثماریة اإلسالمیة إیرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات 

) ٣٣٦٫٧٧٦() ١٢٢٫٧٤٨() ١٤٥٫٩٨٢() ٦٢٫٦٠١(توزیعات على الودائع اإلسالمیة واألرباح المدفوعة لحاملي الصكوك 
صافي اإلیرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات االستثماریة  

٤٣٦٫٥٤٤٣٩١٫٩٢٦٨٣٢٫٥٢٠٩٦٨٫١٥٤اإلسالمیة 
الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي إیراداتإجمالي صافي 

٢٫٣١٤٫٩١٥٢٫٣٤٦٫٥٩٠٤٫٤٣٤٫٢٢٩٥٫١٣٥٫٨٨٥والمنتجات االستثماریة اإلسالمیة   
٢٥٥٠٠٫٧٣٠٣١٠٫٦٣٢٩٤٣٫٩٢٧٧٤٢٫٠٨٩إیرادات الرسوم والعموالت صافي 

٢٦١٧٤٫٠٩٧١٥٥٫٦١١٣٢٨٫٣١٤٢٩٤٫٥٢٩صافي إیرادات المتاجرة 
٢٧١٦٥٫٢٠٥١٢٨٫١٩١٣٧٠٫٢٧٦٢٤٤٫٥٠٦إیرادات تشغیلیة أخرى 

٣٫١٥٤٫٩٤٧٢٫٩٤١٫٠٢٤٦٫٠٧٦٫٧٤٦٦٫٤١٧٫٠٠٩إیرادات تشغیلیة 
) ٢٫٣٥٠٫٦٠٠() ٢٫١١٥٫٧٦٥() ١٫٠٢٥٫١٩٠() ١٫٠٥٥٫١٥٦(٢٨مصاریف تشغیلیة

٢٫٠٩٩٫٧٩١١٫٩١٥٫٨٣٤٣٫٩٦٠٫٩٨١٤٫٠٦٦٫٤٠٩أرباح تشغیلیة قبل رسوم االنخفاض في القیمة 
) ٢٫٥٥٠٫٧٧٣() ١٫٣٨١٫٥١٧() ٦٦٨٫٢٧٨() ٦٧٧٫٥٦٣(٢٩رسوم االنخفاض في القیمة 

١٫٤٢٢٫٢٢٨١٫٢٤٧٫٥٥٦٢٫٥٧٩٫٤٦٤١٫٥١٥٫٦٣٦أرباح بعد رسوم االنخفاض في القیمة 
٣٫٤٦٦١١٫٢١٨٥٫٥٩٠٦١٠الحصة من ربح شركات زمیلة 

١٫٤٢٥٫٦٩٤١٫٢٥٨٫٧٧٤٢٫٥٨٥٫٠٥٤١٫٥١٦٫٢٤٦األرباح قبل الضریبة
) ٦٠٫٤٨٦() ٤٦٫٦٩٩() ٢٨٫٧٦٧() ١٩٫١٧٨(رسوم ضریبة الدخل الخارجیة 

١٫٤٠٦٫٥١٦١٫٢٣٠٫٠٠٧٢٫٥٣٨٫٣٥٥١٫٤٥٥٫٧٦٠الربح للفترة من العملیات المستمرة 
) ١٩٫٦٨٧() ١٤٫٦٠٨() ٣٫١٩٧() ٤٫١٧٤(الخسارة من العملیات غیر المستمرة 

١٫٤٠٢٫٣٤٢١٫٢٢٦٫٨١٠٢٫٥٢٣٫٧٤٧١٫٤٣٦٫٠٧٣الربح للفترة

العائد إلى: 
١٫٤٠٢٫١٣٩١٫٢٢٨٫٤٥٧٢٫٥٢٣٫١١٦١٫٤٣٥٫٨٢٧حاملي أسھم البنك 

٦٣١٢٤٦) ١٫٦٤٧(٢٠٣المسیطرة الحقوق غیر 
١٫٤٠٢٫٣٤٢١٫٢٢٦٫٨١٠٢٫٥٢٣٫٧٤٧١٫٤٣٦٫٠٧٣الربح للفترة

٣٠٠٫٢٠٠٫١٨٠٫٣٥٠٫١٩العوائد األساسیة والمخّفضة للسھم الواحد (درھم) 
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فقة  احات ال ل اإل أ ٣٦إلى١م ت ءًا ال ی ة.ج ة ال ح ة ال حل ة ال ال مات ال عل ه ال م ه

٦

(غیر مدقق)بیان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر  
٢٠٢١یونیو٣٠المنتھیة في أشھرالستةلفترة 

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةیونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٫٤٠٢٫٣٤٢١٫٢٢٦٫٨١٠٢٫٥٢٣٫٧٤٧١٫٤٣٦٫٠٧٣الربح للفترة

تصنیفھا الحقًا إلى بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر البنود التي قد یتم إعادة 

) ٢٧٫٦٨٧() ٣٩٤(٣٫١٨٨٢٫٩٧١) ٢١فروقات الصرف الناشئة عن تحویل العملیات األجنبیة (إیضاح 
١٩٫٢٧٠) ١٤١٫٥٣٠() ١١٫٠٨٤() ١١٤٫٠٥٠() ٢١صافي الحركة في احتیاطي تحوط التدفقات النقدیة (إیضاح  

الحركة في احتیاطي إعادة تقییم أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من صافي 
) ١٫٢٥١٫١٤١() ٣٤٫٧٩٧(٩٣٫٢١٠٣٫٢٣٥٫٤٧١) ٢١خالل الدخل الشامل اآلخر (إیضاح 

)١٫٢٥٩٫٥٥٨() ١٧٦٫٧٢١(٣٫٢٢٧٫٣٥٨) ١٧٫٦٥٢ (
المرحلي الموحد المختصر البنود التي قد ال یتم إعادة تصنیفھا الحقًا إلى بیان الدخل 

صافي الحركة في احتیاطي إعادة تقییم أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة 
) ٥٩٫١٧٢(٢٩٫٥٩٦١٢٫٥٠٣) ١٫٤٣٩() ٢١من خالل الدخل الشامل اآلخر (إیضاح 

) ١٫٣١٨٫٧٣٠() ١٦٤٫٢١٨(٣٫٢٥٦٫٩٥٤) ١٩٫٠٩١(للفترة اآلخر الشاملالدخل / )الخسارة (

١٫٣٨٣٫٢٥١٤٫٤٨٣٫٧٦٤٢٫٣٥٩٫٥٢٩١١٧٫٣٤٣إجمالي الدخل الشامل للفترة 

العائد إلى: 
١٫٣٨٣٫٠٦١٤٫٤٨٥٫٣٥٤٢٫٣٥٨٫٩٥٥١١٧٫٠٤٨حاملي أسھم البنك 

٥٧٤٢٩٥) ١٫٥٩٠(١٩٠الحقوق غیر المسیطرة 
١٫٣٨٣٫٢٥١٤٫٤٨٣٫٧٦٤٢٫٣٥٩٫٥٢٩١١٧٫٣٤٣إجمالي الدخل الشامل للفترة 
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٧

(غیر مدقق)بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموحد المختصر  
٢٠٢١یونیو٣٠المنتھیة في أشھرالستةلفترة 

أرباح محتجزة احتیاطیات أخرى عالوة إصدار رأس المال 
سندات رأس  

المال 

حقوق الملكیة  
حاملي  العائدة إلى  

البنك أسھم
حقوق غیر  ال

المسیطرة 
إجمالي حقوق  

الملكیة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١٦٫٩٥٧٫٣٧٩١٧٫٨٧٨٫٨٨٢٩٫٨٦٥٫٤١٦١٥٫٨٩٥٫٦٩٢٦٫٠٠٠٫٠٠٠٥٦٫٥٩٧٫٣٦٩٤٫٠١٩٥٦٫٦٠١٫٣٨٨ینایر ١كما في 
٢٫٥٢٣٫١١٦٦٣١٢٫٥٢٣٫٧٤٧- ٢٫٥٢٣٫١١٦- - - الربح للفترة 

) ١٦٤٫٢١٨() ٥٧() ١٦٤٫١٦١(- - ) ١٦٤٫١٦١(- - ) ٢١للفترة (إیضاح ة األخرى الشاملالخسارة 
١١٦٫٩٢٨- ١١٦٫٩٢٨- ٣٫٤٣٢١١٣٫٤٩٦- - تحركات أخرى 

استبعاد أدوات حقوق الملكیة مبالغ محولة ضمن حقوق الملكیة عند 
) ٤٥(- ) ٤٥(- ) ٤٥(- - - ) ٢١المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إیضاح 

) ١٫٨٧٨٫٤٩٢(- ) ١٫٨٧٨٫٤٩٢(- ) ١٫٨٧٨٫٤٩٢(- - - توزیعات أرباح مدفوعة لحاملي أسھم البنك 
) ٩٠٫٦٣٥(- ) ٩٠٫٦٣٥(- ) ٩٠٫٦٣٥(- - - ) ٣٠قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إیضاح 

٢٠٢١٦٫٩٥٧٫٣٧٩١٧٫٨٧٨٫٨٨٢٩٫٧٠٤٫٦٨٧١٦٫٥٦٣٫١٣٢٦٫٠٠٠٫٠٠٠٥٧٫١٠٤٫٠٨٠٤٫٥٩٣٥٧٫١٠٨٫٦٧٣یونیو٣٠كما في 

٢٠٢٠٦٫٩٥٧٫٣٧٩١٧٫٨٧٨٫٨٨٢٩٫٢٥٧٫٩١٩١٥٫٥٤٤٫٢٠٧٦٫٠٠٠٫٠٠٠٥٥٫٦٣٨٫٣٨٧١٩٫٤٠٥٥٥٫٦٥٧٫٧٩٢ینایر ١كما في 
١٫٤٣٥٫٨٢٧٢٤٦١٫٤٣٦٫٠٧٣- ١٫٤٣٥٫٨٢٧- - - الربح للفترة  

) ١٫٣١٨٫٧٣٠(٤٩) ١٫٣١٨٫٧٧٩(- - ) ١٫٣١٨٫٧٧٩(- - ) ٢١(الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر للفترة (إیضاح  
١٫٨٩٣- ١٫٨٩٣- - ١٫٨٩٣- - تحركات أخرى  

ضمن حقوق الملكیة عند استبعاد أدوات حقوق الملكیة مبالغ محولة  
٢١٫٠٦٩- ٢١٫٠٦٩- ٢١٫٠٦٩- - - ) ٢١المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إیضاح 

) ١٩٫٠٥٤() ١٨٫١٠٢() ٩٥٢(- ) ٢٫١٥١(١٫١٩٩- - عن التغیرات في الحقوق غیر المسیطرة  ةناشئت تعدیال
) ٢٫٦٤٣٫٨٠٤(- ) ٢٫٦٤٣٫٨٠٤(- ) ٢٫٦٤٣٫٨٠٤(- - - أرباح مدفوعة لحاملي أسھم البنك توزیعات 

) ١٤٧٫٣١٧(- ) ١٤٧٫٣١٧(- ) ١٤٧٫٣١٧(- - - ) ٣٠قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إیضاح 
٢٠٢٠٦٫٩٥٧٫٣٧٩١٧٫٨٧٨٫٨٨٢٧٫٩٤٢٫٢٣٢١٤٫٢٠٧٫٨٣١٦٫٠٠٠٫٠٠٠٥٢٫٩٨٦٫٣٢٤١٫٥٩٨٥٢٫٩٨٧٫٩٢٢یونیو٣٠كما في 

درھم للسھم الواحد ٠٫٢٧، بواقع ٢٠٢٠ألف درھم لسنة ١٫٨٧٨٫٤٩٢، وافق المساھمون على توزیعات أرباح نقدیة مقترحة بقیمة ٢٠٢١مارس٢٤بعد اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد بتاریخ 
من رأس المال المدفوع).٪٣٨درھم للسھم الواحد والتي تمثل ٠٫٣٨ألف درھم، بواقع ٢٫٦٤٣٫٨٠٤توزیعات أرباح نقدیة بقیمة –٢٠١٩من رأس المال المدفوع (لسنة ٪٢٧والتي تمثل 
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٨

(غیر مدقق) بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد المختصر 
٢٠٢١یونیو٣٠المنتھیة في أشھرالستةلفترة 

یونیو٣٠المنتھیة في  أشھرالستة
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم 
األنشطة التشغیلیة

٢٫٥٧٠٫٤٤٦١٫٤٩٦٫٥٥٩الربح قبل الضریبة بما في ذلك الخسارة من العملیات غیر المستمرة 
تعدیالت لـ:

١٩٩٫٦٢٦١٩٩٫٠٥٣) ٢٨استھالك ممتلكات ومعدات (إیضاح 
٤٧٫٨٤٥٤٧٫٤٦٤) ٢٨إطفاء موجودات غیر ملموسة (إیضاح 

) ٢٤٢(٥٨٥صافي الخسائر / (األرباح) من االستثمارات العقاریة  
١٫٥٦٨٫٥١٣٢٫٦٧٧٫٤٩٥رسوم االنخفاض في القیمة 

) ٦١٠() ٥٫٥٩٠(الحصة من ربح شركات زمیلة 
) ٣٨٥٫٣٢٢() ١٨٢٫٨٥٧(خصومات عكس 

) ١٣٠٫٢٤٣() ١٥٩٫٥٦٠() ٢٧صافي األرباح من استبعاد استثمارات في أوراق مالیة (إیضاح  
)١٫١٢٢٫٥٠٨() ١٫٠٣٠٫٧٠٤(إیرادات فوائد على استثمارات في أوراق مالیة 

)١٠٫٤٣٦() ١٤٫٣١٠() ٢٧إیرادات توزیعات األرباح (إیضاح 
٤٤٣٫١٧٠٦٨٩٫٧٢٠القروض واألوراق التجاریة بالیورو مصاریف فوائد على 

الموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  صافي (األرباح) / الخسائر من 
٤٫٢٨٢) ٨٫٦٥١() ٢٦(إیضاح الخسائر 

)٣٥٫٢٥٢(١٣٫١٠٦) ٨(إیضاح / (أرباح)  خسائر –الجزء غیر الفّعال من التحوطات 
٢٫٨٤٨١٫٨٩٣) ٢١مصاریف خطة حوافز الموظفین (إیضاح 

٣٫٤٤٤٫٤٦٧٣٫٤٣١٫٨٥٣التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة
٤٫٠٤٣٫٢٥١-صافي الحركة في األرصدة لدى البنوك المركزیة 

)١٫٧٣٩٫٢٣٩() ٦٫٩١١٫٠٣٠(المستحقة من البنوكصافي الحركة في المبالغ 
)٤١٫٤٣٥() ٣٢٨٫٠١٩(صافي الحركة في األدوات المالیة المشتقة 

)٤٫٣٣٧() ١٫٥٩٥٫٧٠٤(الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر صافي مشتریات 
٦٫٢٤٠٫٥٨٦) ٤٠٥٫٦٣٣(صافي الحركة في القروض والسلفیات للعمالء

٢٧٣٫٣٠٥٤١٨٫٦٠١صافي الحركة في الموجودات األخرى 
١٫٠٠٠٫٩٤٢) ٩٦٤٫٤٦٧(صافي الحركة في المبالغ المستحقة إلى البنوك 

-٩٤٫٨٦٥الخسائر والمالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أصافي الحركة في المطلوبات 
)١١٫٩٤٢٫٢٤٢() ٨٣١٫٠٢٧(صافي الحركة في ودائع من العمالء 

)١٫١٤٥٫٨٤٧(٤٨٦٫٦٢٤صافي الحركة في المطلوبات األخرى 
٢٦٢٫١٣٣) ٦٫٧٣٦٫٦١٩(صافي النقد (المستخدم في) / من العملیات 

)٣٠٫٠٥٧() ٢٣٫٧٤٥(ضرائب دخل خارجیة مدفوعة 
٢٣٢٫٠٧٦) ٦٫٧٦٠٫٣٦٤(صافي النقد (المستخدم في) / من األنشطة التشغیلیة 

االستثماریةاألنشطة 
١٥٫٠٧٤٫٢٩٧١٦٫٨١٤٫٧٥٧صافي متحصالت من استرداد / استبعاد استثمار في أوراق مالیة 

)٢١٫١١٣٫٠٢٦() ٢١٫٢٥٩٫٩٨٢(صافي مشتریات استثمار في أوراق مالیة 
٩٨٩٫٩١٧١٫١٩٢٫٠٥٦فوائد مستلمة من استثمار في أوراق مالیة 

١٤٫٣١٠١٠٫٤٣٦) ٢٧توزیعات أرباح مستلمة من استثمار في أوراق مالیة (إیضاح 
٩٢٢٩٫٦٤٦توزیعات أرباح مستلمة من شركات زمیلة 

-٧٧٫٠٠٠إجمالي المتحصالت من استبعاد موجودات محتفظ بھا للبیع  
١٢٫٨٣١٦٣٣استبعاد استثمارات عقاریة  

) ١١٤٫٥٢٧() ١١٤٫٥٥٩(صافي مشتریات ممتلكات ومعدات 
)٣٫٢٠٠٫٠٢٥() ٥٬٢٠٥٬٢٦٤(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

األنشطة التمویلیة
٣١٩٫٢٦٢١٫٢٩٩٫٨٥١صافي الحركة في األوراق التجاریة بالیورو 

٩٫٧٠٩٫٣٠١٢٥٫٥٩٣٫٦٧٧صافي المتحصالت من القروض 
)٢٠٫٧١١٫٢٨٠() ٥٫٠٢٤٫٣٠٦(تسدید قروض 

) ٣٣٦٫١٤٣(٨٢٫٦٩٣على القروض واألوراق التجاریة بالیورو )المدفوعةالمستلمة / ( الفوائد  
)٥٤٫٠٤٧() ٤٦٫٥٦٤(دفعات مطلوبات عقود اإلیجار 

)٢٫٦٤٣٫٨٠٤() ١٫٨٧٨٫٤٩٢(توزیعات أرباح مدفوعة إلى حاملي أسھم البنك 
)١٩٫٠٥٤(-االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة  

) ١٤٧٫٣١٧() ٩٠٫٦٣٥() ٣٠قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إیضاح 
٣٫٠٧١٫٢٥٩٢٫٩٨١٫٨٨٣صافي النقد من األنشطة التمویلیة

١٣٫٩٣٤) ٨٫٨٩٤٫٣٦٩(الزیادة في النقد وما یعادلھ (النقص) / صافي 

٣٢٫٦٧١٫٨٥١٢٢٫٨٥٦٫٢٧٣بدایة الفترة النقد وما یعادلھ في 

٢٣٫٧٧٧٫٤٨٢٢٢٫٨٧٠٫٢٠٧النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة 
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(غیر مدقق) (تتمة) بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد المختصر 
٢٠٢١یونیو٣٠المنتھیة في أشھرالستةلفترة 

النقد وما یعادلھ 

من المبالغ التالیة:المرحلي الموحد المختصرالمدرج في بیان التدفقات النقدیة النقد وما یعادلھ یتكون

یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

٢٣٫١٤٠٫١٦٧٢٩٫٦٠٢٫٠٧٢)٥نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة (إیضاح 
٧٫٩٧٤٫٦٠٢١٠٫٧٤٥٫٧٥٨)٦وأرصدة مستحقة من البنوك (باستثناء قروض وسلفیات للبنوك) (إیضاح ودائع 

)٨٫٢٢٢٫٠٧١()٥٫٩١٧٫٧٧٤()١٤مبالغ مستحقة للبنوك (إیضاح 
٢٥٫١٩٦٫٩٩٥٣٢٫١٢٥٫٧٥٩

البنوك،ناقصاً: نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة وودائع وأرصدة مستحقة من 
)٥٫٠٢٥٫٠٢٠()٦٫٠٢٢٫٤٢١(أشھر٣بتواریخ استحقاق أصلیة ألكثر من –

٤٫٤٦٤٫٩٩٠٥٫٤٢٩٫٤٥٧أشھر٣بتواریخ استحقاق أصلیة ألكثر من -زائدًا: مبالغ مستحقة للبنوك 
١٣٧٫٩١٨١٤١٫٦٥٥زائدًا: النقد وما یعادلھ المدرج في الموجودات المحتفظ بھا للبیع

٢٣٫٧٧٧٫٤٨٢٣٢٫٦٧١٫٨٥١النقد وما یعادلھ إجمالي 
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ة في  ه ة أشه ال ة ال ن ٣٠لف ٢٠٢١ی

١٠

معلومات عامة ١

إن بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. ("بنك أبوظبي التجاري" أو "البنك") ھو شركة مساھمة عامة محدودة المسؤولیة مسجلة في إمارة 
لخدمات أبوظبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. یتمثل النشاط الرئیسي للبنك وشركاتھ التابعة (ُیشار إلیھا معًا بـ "المجموعة") في تقدیم ا

لألفراد والشركات والخدمات المصرفیة اإلسالمیة والخدمات المالیة األخرى. المصرفیة 

لمبادئ الشریعة اإلسالمیة كما تفسرھا لجنة الرقابة الشرعیة الداخلیة باإلضافة إلى المعاییر اً تتم األنشطة المصرفیة اإلسالمیة للمجموعة وفق
المركزي.اإلمارات العربیة المتحدة والقرارات الصادرة عن الھیئة الشرعیة العلیا لمصرف 

). ADCB: مؤشر أسھمالمجموعة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة (إن 

-، شارع الشیخ زاید بن سلطان، قطعة جش.م.عالرئیسي المسجل للبنك ھو مبنى الفرع الرئیسي لبنك أبوظبي التجاريإن عنوان المقر 
، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.٩٣٩، ص.ب ١١-، قطاع ھـ٣٣

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

أساس اإلعداد٢٫١

التقاریر المالیة -٣٤لقد تم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وفقاً لمبدأ االستمراریة ووفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  
حدة للبنك للسنة المرحلیة، وال تشمل كافة المعلومات المطلوبة للبیانات المالیة السنویة الشاملة ویجب قراءتھا إلى جانب البیانات المالیة المو

، والتي تم إعدادھا وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات ٢٠٢٠دیسمبر ٣١المنتھیة في 
التقاریر المالیة الدولیة. 

ة الموحدة المختصرة كما تم تطبیقھا في تم اتباع نفس السیاسات المحاسبیة وطرق العرض واالحتساب في ھذه المعلومات المالیة المرحلی
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١إعداد وعرض البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

إفصاحات المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة للفترة / أرقامتصنیف وإعادة ترتیب بعض إیضاحاتإعادة تمت 
الفترة الحالیة. السابقة لتتوافق مع عرض

ال تعتبر بالضرورة مؤشرًا على النتائج المتوقعة للسنة المالیة التي سوف تنتھي ،  ٢٠٢١یونیو٣٠أشھر المنتھیة في  الستةإن النتائج لفترة  
.٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

اإلمارات العربیة المتحدة (درھم)، وھو العملة الوظیفیة لقد تم إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وعرضھا بدرھم 
وعملة العرض للمجموعة، كما تم تقریبھا إلى أقرب ألف درھم ما لم ُیشار إلى خالف ذلك.

ام وتقدیرات یتطلب إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من اإلدارة وضع أحك
وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. قد تختلف النتائج 

الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

لموحدة المختصرة، بما في ذلك كانت الجوانب الرئیسیة لألحكام والتقدیرات واالفتراضات المطبقة في ھذه المعلومات المالیة المرحلیة ا
دیسمبر ٣١المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة مثل تلك المطبقة في البیانات المالیة الموحدة لبنك أبوظبي التجاري للسنة المنتھیة في  

٢٠٢٠.
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التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد ٢٫٢

٢٠٢١ینایر ١المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الفّعالة للفترات المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد ٢٫٢٫١

٣٩ومعیار المحاسبة الدولي رقم ٩م المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رققامت المجموعة بتطبیق التعدیالت على في الفترة الحالیة، 
والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٤والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٧المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم و

والتي تصبح المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیةالصادرة عن  المرحلة الثانیة  –إلى جانب التعدیالت المتعلقة بتعدیل معیار معدل الفائدة  ١٦
لتقاریر عداد اتطبیق ھذه التعدیالت على المعاییر الدولیة إللم یكن ل.  ٢٠٢١ینایر  ١فّعالة بشكل إلزامي للفترة المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد  

أو الترتیبات المستقبلیة المعامالتمحاسبةن قد تؤثر على الحالیة والفترات السابقة ولكللفترةالمالیة أي تأثیر مادي على المبالغ المدرجة 
للمجموعة.

للمرة األولى فعالةأخرى أو تفسیرات جوھریة بخالف ما ُذكر أعاله، لم تكن ھناك أیة معاییر دولیة إلعداد التقاریر المالیة أو تعدیالت 
.٢٠٢١ینایر ١للسنة المالیة التي تبدأ في أو بعد 

المعاییر والتفسیرات الصادرة ولكنھا غیر فّعالة بعد ٢٫٢٫٢

صادرة ولكنھا غیر فّعالة بعد.تقاریر مالیة جدیدة ومعدلة عداد معاییر دولیة إلأیة لم تقم المجموعة بشكل مبكر بتطبیق 

: المجموعةعلى القابلة للتطبیقالمعاییر الجدیدة والتعدیالت الھامة على المعاییر 
السنویة  فّعالة للفترات 

التي تبدأ في أو بعد 

"دمج األعمال" والتي تعمل على تحدیث مرجع ٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
دون تغییر متطلباتھ بشكل كبیر.٣إلعداد التقاریر المالیة رقم قدیم وارد في المعیار الدولي 

٢٠٢٢ینایر ١

"الممتلكات واآلالت والمعدات" فیما یتعلق بالمتحصالت من ١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  
إیصال األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لیكون قادرًا على العمل عملیة بیع البنود التي تم إنتاجھا أثناء 

اإلدارة.تحددھا بالطریقة التي 

٢٠٢٢ینایر ١

"المخصصات، المطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة"٣٧عیار المحاسبة الدولي رقم تعدیالت على م
عّدل المعیار المتعلق بالتكالیف التي یجب أن تدرجھا الشركة كتكلفة تنفیذ العقد عند تقییم ما إذا كان توالتي

العقد مثقًال بااللتزامات.

٢٠٢٢ینایر ١

٢٠٢٢ینایر ٢٠٢٠١-٢٠١٨المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة التحسینات السنویة على 

"عرض البیانات المالیة" والذي یتناول تصنیف المطلوبات ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
المعمول بھا في تاریخ كمتداولة أو غیر متداولة مما یوفر نھجاً أكثر عمومیة بناًء على الترتیبات التعاقدیة 

التقاریر المالیة.

٢٠٢٣ینایر ١
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) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٢

)تتمةتطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ( ٢٫٢

) تتمة المعاییر والتفسیرات الصادرة ولكنھا غیر فّعالة بعد (٢٫٢٫٢

المعاییر الجدیدة والتعدیالت الھامة على المعاییر القابلة للتطبیق على المجموعة: 
فّعالة للفترات السنویة  

التي تبدأ في أو بعد 

عقود التأمین أن یتم قیاس مطلوبات التأمین بالقیمة ١٧المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم یتطلب 
االلتزامات، ویوفر نھجًا أكثر توحیدًا للقیاس والعرض لكافة عقود التأمین. تم تصمیم ھذه الحالیة الستیفاء 

المتطلبات من أجل تحقیق ھدف قائم على مبدأ محاسبي متسق لعقود التأمین. یحل المعیار الدولي إلعداد 
١التأمین" اعتبارًا من "عقود٤محل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٧التقاریر المالیة رقم 

.٢٠٢١ینایر 

٢٠٢٣ینایر ١

"عقود التأمین" الذي یتناول الشكوك والتحدیات ١٧تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
.٢٠١٧في ١٧بعد إصدار المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم المحددةالمتعلقة بعملیة التطبیق 

٢٠٢٣ینایر ١

(تعدیالت على المعیار الدولي ٩رقملتقاریر المالیةعداد االمعیار الدولي إلتمدید اإلعفاء المؤقت من تطبیق  
الوارد إلعفاء المؤقت الثابت لالصالحیةتاریخ انتھاءبتغییر التعدیل یقوم). ٤رقمإلعداد التقاریر المالیة
لتقاریر عداد االمعیار الدولي إلن تطبیق ع"عقود التأمین"٤رقم  لتقاریر المالیة عداد افي المعیار الدولي إل

لتقاریر عداد امطالبة بتطبیق المعیار الدولي إلالشركات، بحیث تكون "األدوات المالیة"٩رقمالمالیة
.٢٠٢٣ینایر ١للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ٩رقمالمالیة

٢٠٢٣ینایر ١

المعیار ة مارسوبیان م١رقمالمحاسبة الدولياإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة (تعدیالت على معیار
) التي تتطلب أن تفصح المنشأة عن سیاساتھا المحاسبیة الجوھریة، ٢رقمإلعداد التقاریر المالیةالدولي

سیاسة الأن تحددللمنشأةمزید من التعدیالت كیف یمكن توضح البدًال من سیاساتھا المحاسبیة الھامة. 
جوھریة.المحاسبیة ال

٢٠٢٣ینایر ١

تستبدل -) ٨تحل التعدیالت محل تعریف التقدیرات المحاسبیة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
التعدیالت تعریف التغییر في التقدیرات المحاسبیة بتعریف التقدیرات المحاسبیة. بموجب التعریف الجدید، 

القیاس". تقوم لشكوك حولالتي تخضع فإن التقدیرات المحاسبیة ھي "المبالغ النقدیة في البیانات المالیة 
تقدیرات محاسبیة إذا كانت السیاسات المحاسبیة تتطلب قیاس بنود في البیانات المالیة بوضعالمنشآت

القیاس. توضح التعدیالت أن التغییر في التقدیر المحاسبي الناتج عن شكوك حولبطریقة تنطوي على 
لخطأ.اً حیحمعلومات جدیدة أو تطورات جدیدة ال یعد تص

٢٠٢٣ینایر ١

الناشئة عن المتعلقة بالموجودات والمطلوباتمؤجلة  الضریبة  الة "یمعاییر المحاسبالدولي للمجلس  الأصدر  
التي توضح كیفیة احتساب الشركات و)" ١٢رقممعاملة واحدة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي

عقود اإلیجار والتزامات وقف التشغیل.للضرائب المؤجلة على المعامالت مثل 

٢٠٢٣ینایر ١

تقییم تأثیر ھذه تقوم اإلدارة حالیاً بإلزامیاً. ھا  المالیة في أول فترة یصبح فیھا تطبیقالمعلوماتفي  التعدیالتھذه  یتم تطبیق  تتوقع اإلدارة أن  
المعاییر والتعدیالت.
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١٣

) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٢

أساس التوحید ٢٫٣

بـ "المجموعة").معاً تتضمن ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة البیانات المالیة للبنك وشركاتھ التابعة (ُیشار إلیھا 

الشركات التابعة 
إن الشركات التابعة ھي المنشآت التي تخضع لسیطرة البنك. یسیطر البنك على منشأة ما عندما یكون البنك معّرضًا للعوائد المتغیرة أو 
لدیھ حقوق فیھا نتیجة مشاركتھ في المنشأة إضافة إلى قدرتھ على التأثیر على تلك العوائد من خالل سیطرتھ على المنشأة. یتم إدراج 

لمالیة للشركات التابعة ضمن المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة اعتبارًا من تاریخ بدء السیطرة حتى تاریخ انتھاء البیانات ا
ھذه السیطرة. 

:٢٠٢١یونیو٣٠فیما یلي قائمة الشركات التابعة كما في 
التأسیس

األنشطة الرئیسیة البلدالسنة نسبة الملكیة اسم الشركة التابعة 
الوساطة في تجارة األدوات المالیة واألسھم اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٥٪ ١٠٠أبوظبي التجاري لألوراق المالیة ذ.م.م 
إدارة العقارات والخدمات االستشاریة   اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٥٪ ١٠٠شركة أبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م 

االستثمارات المالیة اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٦٪ ١٠٠كینتك لتطویر البنیة التحتیة ذ.م.م  
تطویر العقارات اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٦٪ ١٠٠)١(شركة أبوظبي التجاري لتطویر للعقارات ذ.م.م 
الخدمات الھندسیة اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٧٪ ١٠٠شركة أبوظبي التجاري للخدمات الھندسیة ذ.م.م  
أنشطة تمویل الخزینةجزر الكایمان ٢٠٠٨٪ ١٠٠بنك أبوظبي التجاري فایننس (كایمان) المحدودة 
األنشطة المرتبطة بالخزینةجزر الكایمان ٢٠٠٨٪ ١٠٠أسواق بنك أبوظبي التجاري (كایمان) المحدودة  

االستثمار أنشطة أمناء جزیرة مان ٢٠٠٨حقوق مسیطرة بنك أبوظبي التجاري ال تي آي بي (آي أو ام) لیمتد 
بنك أبوظبي التجاري (مكتب تمثیل المملكة المتحدة)  

مكتب تمثیل في المملكة المتحدة ووكیل خدمات المملكة المتحدة ٢٠٠٨٪ ١٠٠)٣) (٢(المحدودة 
تخلیص المعامالت والدعم اإلداري للمجموعة اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠١٠٪ ١٠٠إتمام للخدمات منطقة حرة ش.ذ.م.م  

االستثمار أنشطة أمناء البحرین ٢٠١٢٪ ٩٩٫٧٥ایھ سي فینتشرز ذ.م.م. أد ان  
تخلیص المعامالت والدعم اإلداري للمجموعة اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠١٣٪ ١٠٠إتمام للخدمات ش.ذ.م.م 

المشاركات والمصالح واستبعاد، تملك، إدارة االستحواذلوكسمبورغ ٢٠١٨٪ ١٠٠الخدمات المشتركة (اس ایھ آر ال) 
إدارة الثروات والخدمات المصرفیة الخاصة اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠١٨٪ ١٠٠بنك أبوظبي التجاري إلدارة األصول المحدودة 

اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٦٪ ٩٠٫٠٨شركة الوفاق للتمویل ش.م.خ. 
منتجات وخدمات تمویلیة متوافقة مع أحكام الشریعة  

اإلسالمیة
خدمات إدارة العقارات اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠١٥٪ ٩٠٫٢٨)٢(الوفاق العقاریة ذ.م.م. 

وكیل في تداول األدوات المالیة واألسھم. اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٢٪ ١٠٠)٢(شركة االتحاد للوساطة ذ.م.م.
خدمات إدارة التسویق اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٧٪ ٩٩) ٢(انجاز إلدارة التسویق ذ.م.م.

بنك  مصر (المعروف سابقًا باسم –بنك أبوظبي التجاري  
األعمال التجاریة المصرفیة مصر ١٩٨١٪ ٩٩٫٧٨) مصر – االتحاد الوطني 

األنشطة المصرفیة اإلسالمیة اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٧٪ ١٠٠مصرف الھالل ش.م.ع. 
األنشطة المصرفیة اإلسالمیة كازاخستان ٢٠١٠٪ ١٠٠الھالل اإلسالمي ش.م.ع. مصرف 

عملیات التأجیر المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة كازاخستان ٢٠١١٪ ١٠٠الھالل للتأجیر ال ال بي 

اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٩٪ ١٠٠)٣()٢(الھالل للسیارات ذ.م.م 
المتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة في  التداول  

السیارات الجدیدة والمستعملة 
أنشطة تمویل الخزینةجزر الكایمان ٢٠١١حقوق مسیطرة شركة مصرف الھالل للصكوك لیمتد 

خدمات الرعایة الصحیة  مصر ١٩٨٣٪ ٥١٫٥٤)٣(اس ایھ ايمركز اإلسكندریة الطبي الجدید 
) غیر عاملة١(
التصفیةتحت ) ٢(
/ محتفظ بھا للبیععملیات غیر مستمرة) ٣(

شركة تابعة لھا حقوق غیر مسیطرة ھامة.ةال یوجد لدى المجموعة أی
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) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٢

) تتمة أساس التوحید (٢٫٣

إدارة الصنادیق 
صنادیق حصص االستثمار بالنیابة عن المستثمرین. ال یتم إدراج البیانات یقوم البنك بإدارة واإلشراف على الموجودات المحتفظ بھا في 

ر أعاله. كِ المالیة لھذه المنشآت ضمن المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إال إذا كان البنك مسیطرًا على المنشأة، كما ذُ 

فقدان السیطرة
مطلوبات الشركة التابعة وأیة حقوق غیر مسیطرة ومكونات حقوق الملكیة األخرى عند فقدان السیطرة، یقوم البنك باستبعاد موجودات و

. إذا احتفظ بیان الدخل المرحلي الموحد المختصرالمتعلقة بالشركة التابعة. یتم إدراج أي فائض أو عجز ناتج عن فقدان السیطرة ضمن 
فقدان السیطرة. یتم الحقاً احتساب ھذه الحصص عندالقیمة العادلة البنك بأیة حصص في الشركة التابعة السابقة، یتم قیاس ھذه الحصص ب

مستوى  كجھة مستثمر فیھا محتسبة وفقًا لطریقة حقوق الملكیة أو وفقًا للسیاسة المحاسبیة للبنك بالنسبة لألدوات المالیة وذلك استنادًا إلى 
النفوذ المحتفظ بھ.

المعامالت المستبعدة عند التوحید 
كافة األرصدة واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة الناتجة عن المعامالت ما بین شركات المجموعة بالكامل عند التوحید.یتم استبعاد

زمیلة  ات استثمار في شرك
ة في إن الشركات الزمیلة ھي تلك المنشآت التي یكون لدى المجموعة نفوذ جوھري علیھا. إن النفوذ الجوھري ھو القدرة على المشارك

قرارات السیاسة المالیة والتشغیلیة في الجھة المستثمر فیھا ولكن لیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على تلك السیاسات.  

یتم احتساب االستثمارات في الشركات الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة ویتم إدراجھا مبدئیًا بالتكلفة. تتضمن تكلفة االستثمارات 
امالت.تكالیف المع

تتضمن المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة حصة المجموعة من الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لالستثمار في شركات 
زمیلة، بعد التعدیالت لتتوافق مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة، من تاریخ بدایة النفوذ الجوھري وحتى تاریخ توقف النفوذ الجوھري.

دما تتجاوز حصة المجموعة من الخسائر حصتھا في الجھات المستثمر فیھا المحتسبة وفقًا لطریقة حقوق الملكیة، عندھا یتم تخفیض عن
یتوقف إدراج أیة خسائر إضافیة أخرى .ستثمار، والتي تتضمن أیة حصص طویلة األجل تشكل جزءًا منھا، إلى صفرالقیمة الدفتریة لال

ون فیھ لدى المجموعة التزامات أو قدمت دفعات بالنیابة عن الجھة المستثمر فیھا. إال إلى الحد الذي یك

ترتیبات مشتركة  
إن الترتیبات المشتركة ھي الترتیبات التي تمتلك المجموعة سیطرة مشتركة علیھا، والتي تم إنشاؤھا من خالل العقود التي تتطلب موافقة 

باإلجماع على القرارات حول األنشطة التي یكون لھا تأثیر جوھري على عوائد الترتیبات. یتم تصنیف واحتساب الترتیبات كما یلي: 

عندما یكون للمجموعة حقوق في الموجودات والتزامات في المطلوبات المتعلقة بترتیب ما، تقوم المجموعة باحتساب –شتركة العملیة الم
موجوداتھا ومطلوباتھا ومعامالتھا، بما في ذلك حصتھا في تلك المحتفظ بھا أو المتكبدة بشكٍل مشترك، فیما یتعلق بالعملیة المشتركة. 

دما یكون للمجموعة حقوق فقط في صافي موجودات الترتیبات، تقوم المجموعة باحتساب حصتھا باستخدام طریقة عن–شركات االئتالف 
حقوق الملكیة، كما في حالة الشركات الزمیلة.
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) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٢

اتفاقیات البیع وإعادة الشراء ٢٫٤

، في تاریخ مستقبلي محدد (اتفاقیات إعادة الشراء)بإعادة شرائھا بسعر محدد سلفاً التي تخضع اللتزامباعة  األوراق المالیة المُ یستمر إدراج  
المدرجة بالتكلفة المطفأة المستلم ضمن القروضباالعتبارالتزام فیما یتعلق إدراجویتم المختصر الموحد المرحلي في بیان المركز المالي 

. یتم التعامل مع الفرق بین سعر درجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، المحتفظ بھا للمتاجرةالمطلوبات المالیة المضمنأو 
إعادة الشراء المدرجة بالتكلفة الفائدة الفعلي على مدى فترة اتفاقیةلمعدلفائدة باستخدام طریقة العائد كمصاریفالبیع وسعر إعادة الشراء  

شتراة مع التزام مقابل بإعادة البیع في تاریخ مستقبلي محدد (إعادة الشراء العكسي) في بیان المركز المُ موجوداتإدراج ال. ال یتم المطفأة
في بیان المركز إعادة الشراء العكسيضمن إیداعاتبموجب ھذه االتفاقیات  المودعةالمبالغ  إدراج. یتم  المرحلي الموحد المختصرالمالي  
األرباح والتي یتم إدراجھا بالتكلفة المطفأة أو ضمن الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل  ختصر  المرحلي الموحد المالمالي  

، والمحتفظ بھا للمتاجرة. یتم التعامل مع الفرق بین سعر الشراء وسعر إعادة البیع كإیرادات فوائد باستخدام طریقة العائد الفعلي أو الخسائر
إعادة الشراء العكسي المدرجة بالتكلفة المطفأة.على مدى عمر اتفاقیة

باعتبار إعادة الشراء  اتاتفاقیمع  إعادة الشراء العكسي المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  إیداعاتمطابقة  بشكل عام  تتم  
المتاجرة في بیان الدخل إیراداتضمن صافي  لھذه األدوات  القیم العادلة  التغیر فيصافيإدراجالمتاجرة معألغراضیتم االحتفاظ بھا  أنھ

.المرحلي الموحد المختصر

تحدیث على التغیرات المرتقبة في المعدالت المرجعیة (ایبور) ٣

والمعیار "األدوات المالیة"  ٩، قامت المجموعة بتطبیق التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٢٠٢٠ینایر  ١اعتبارًا من  
ولى من تتناول المرحلة األ."المتعلقة بتعدیالت معیار معدل الفائدةاالفصاحات–"األدوات المالیة ٧الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

المؤقتة من محاسبة التحوطواإلعفاءات ("إیبور") معدل العرض بین البنوكاستبدال التعدیالت متطلبات محاسبة التحوط الناشئة قبل 
من اتقامت المجموعة بتطبیق اإلعفاء.معدالت إیبورقبل استبدال الشكوكالمقترحة لتمكین محاسبة التحوط من االستمرار خالل فترة 

ة .٢٠٢١بعد عام الحالیة وما بموجب التعدیالت خالل فترة الشكوك ةالتحوط المتاح محاسبة  عة لل ة لل ح ة ال ال انات ال ف ال ت
ة في  ه ل اً م٢٠٢٠د ٣١ال ل ح فاص قالم ال ة االن ل یلةع ة ب ج الت م حلة ا یإلى مع یالت ال ع .١عل ب

ارًا م   ای  ١اع والمعیار الدولي إلعداد ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم على من التعدیالت تتطلب المرحلة الثانیة  ،  ٢٠٢١ی
من المجموعة  ("التعدیالت") دل الفائدة المتعلقة  بتعدیالت معیار مع١٦والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٧التقاریر المالیة رقم 

وكیفیة إدارة المجموعةالتي تتعرض لھا إیبور تعدیل معدلتقدیم إفصاحات تسمح للمستخدمین بفھم طبیعة ومدى المخاطر الناشئة عن 
معدالت مرجعیة بدیلة، إلى بین البنوك معدل العرضمن االنتقالفي المجموعةالذي تحرزه تقدم اللتلك المخاطر باإلضافة إلى المجموعة

في البیانات التعدیالتیتم اإلفصاح عن المعلومات الكمیة المطلوبة بموجب المرحلة الثانیة من وف س.االنتقالھذا المجموعةتدیروكیف
.٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في السنویة للمجموعةالموحدةالمالیة
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) تتمة(التغیرات المرتقبة في المعدالت المرجعیة (ایبور)تحدیث على ٣

بمعدالت بدیلة خالیة من المخاطر على منتجات وخدمات المجموعة مجال تركیز رئیسي. لدى رزایبومعدالت ال یزال تأثیر استبدال 
حیث یكون من ٢٠٢١د إلى ما بعد سنة المجموعة حجم كبیر ومتنامي من العقود التي تستند إلى إیبورز مثل لیبور وایبور، والتي تمت

اإلدارة مشروعاً لتنسیق األنشطة االنتقالیة للمجموعة یھدف إلى تقلیل حجم ھذه العقود تنفذالمحتمل أن یتوقف إصدار معدالت ایبورز ھذه.  
ر االقتصادیة المحتملة. یعد المشروع القائمة عند إیقاف معدالت ایبورز ھذه، وبالتالي ما ینتج عن ذلك من تعطیل للتدفقات المالیة والخسائ

ھاماً من حیث الحجم والتعقید وسوف یؤثر على العدید من المنتجات والعمالت واألنظمة والعملیات. ُتعّرض عملیة تبني معدالت مرجعیة 
محاسبة التحوط. تواصل جدیدة المجموعة للمخاطر التشغیلیة والمالیة مثل تقلبات األرباح الناتجة عن تعدیالت العقود والتغیرات في

المجموعة العمل مع مختلف أصحاب المصالح لدعم االنتقال المنتظم والتخفیف من المخاطر الناتجة عن العملیة االنتقالیة؛ ویشمل ذلك 
استراتیجیة التواصل مع العمالء واستضافة المعلومات األساسیة على الموقع اإللكتروني للبنك.

بنك أبوظبي التجاري) وتأثیره على مجموعة ١٩فید تفشي فیروس كورونا (كو٤

في أزمة بشریة وصحیة غیر مسبوقة. أدت اإلجراءات المفروضة الحتواء الفیروس إلى انكماش اقتصادي. في حین ١٩كوفید  تسبب وباء
خففت بعض البلدان من اإلغالق العام، وكان تخفیف القیود تدریجیًا، إال أنھ وفي بعض الحاالت، كان علیھا إعادة فرض تدابیر أكثر صرامة

للتعامل مع تفشي الوباء المستجد. 

تبدأإجراءات لحمایة استقرار االقتصاد العالمي مع مجموعة واسعة من التدابیر التي وضع تدخلت البنوك المركزیة في جمیع أنحاء العالم ب
المشتري "ةال بصفمن خالل التدخل الفعّ .  إلى جانب ضخ سیولة كبیرة في االقتصادالموجوداتشراء  برامجالفائدة إلى  معدالتمن تخفیف  

على تكلفة االئتمان، تضمن البنوك المركزیة استمرار حصول األسر والشركات على المتصاعدةوالمساعدة في احتواء الضغوط " راألخی
خالل القروض وشراء وذلك من–توفیر السیولة نطاقحتى اآلن، أعلنت البنوك المركزیة عن خطط لتوسیع. االئتمان بأسعار معقولة

.الموجودات

من المتوقع  .  إجراءات في اإلمارات لدعم األعمال التجاریة واألسرمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزيلھذه األزمة، اتخذ  استجابةً 
عض تمت مناقشة بحتى التاریخ الذي أعلنھ مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي كما ھو مذكور أدناه. أن تظل ھذه التدابیر ساریة 

، والتي ستخفف من تأثیرالموجھةبموجب خطة الدعم االقتصادي مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي لن عنھا التدابیر التي أع
.أدناه١٩كوفید 

للعمالءإعفاء مؤقت .أ

الربح على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والشركات الصغیرة /أو الفائدة /إعفاء مؤقت من مدفوعات المبلغ األساسي و 
من أجل تحفیز البنوك اإلماراتیة على المشاركة في .  ١٩والمتوسطة واألفراد المقیمین في اإلمارات العربیة المتحدة المتضررین من كوفید  

خطة الدعم االقتصادي الموجھة:برنامج

٣١ملیار درھم لكامل قطاع البنوك حتى ٥٠العربیة المتحدة المركزي تمدیدًا لرأس المال الوقائي بقیمة منح مصرف اإلمارات ◄
. سوف یسھل ذلك من قدرة اإلقراض اإلضافیة للبنوك.٢٠٢١دیسمبر 

خطة الدعم ضمند  برنامج االستردابموجببتكلفة صفریة  لتسھیالت التمویل  مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي تمدیداً منح◄
.٢٠٢٢یونیو ٣٠حتى االقتصادي الموجھة 

حتى نھایة ت السداد بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجھةبرنامج تأجیاللاً تمدیدالمركزيمنح مصرف اإلمارات العربیة المتحدة◄
على أن یتم اإللغاء ،  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠٪ من الحد المخصص لكل مؤسسة مالیة بحلول  ٥٠تجاوز  یبإلغاء تدریجي، أي ال  ٢٠٢١عام  

.٢٠٢١دیسمبر ٣١بحلول التدریجي التام
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

حزمة السیولة وتحفیز رأس المال . ب 

تتدخل . للمراقبة المستمرةوھي خاضعةالتمویل ومخاطر رأس المال ومحفظة النظام المصرفي /تتصاعد آثار ھذه األزمة على السیولة 
قّدم مصرف اإلمارات العربیة .الحكومات في جمیع أنحاء العالم لتقدیم مجموعة متنوعة من الحوافز للتخفیف من اآلثار السلبیة لألزمة

اإلمارات العربیة المتحدة دولةفيقطاع المصارفحزمة التحفیز التالیة المتعلقة بالسیولة ومتطلبات رأس المال لدعم ي المتحدة المركز
:للعمالء النھائیینبالكاملذات الصلة منافع خطة الدعم االقتصادي الموجھة، بالنسبة للبنوك التي تمرر االضطرابخالل ھذا 

٪٧٠معدل تغطیة السیولة بنسبة متطلبات الحفاظ على الحد األدنى منمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي منخّفض◄
من نسبة األصول السائلة والحد األدنى)،٪١٠٠(من ٪٩٠الثابت بنسبة ، والحد األدنى من صافي معدل التمویل )٪١٠٠(من 

ھذه السیولة للتعویض عن تأثیر تقدیم الضمانات المطلوبة من قبل برنامج خطة یمكن استخدام ). ٪١٠من (٪ ٧بنسبة المؤھلة 
.الدعم االقتصادي الموجھة

نسبة االحتیاطي اإللزامي مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  ض  تحسین السیولة داخل النظام المصرفي اإلماراتي، خفّ بھدف  ◄
.٪٧٪ إلى ١٤البنوك من لكافةتحت الطلب من الودائع 

مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي ق المالیة وتأثیرھا على رأس المال التنظیمي، أصدر  اسومواجھة التقلبات في األمن أجل  ◄
المعیار الدولي المتوقعة بموجب االئتمانمخصصات خسائراحترازي على تقییمتطبیق عامل من أجل البنوك لكافةمتطلبات جدیدة 

إلى رأس المال التنظیمي، اً  جزئی٢٠١٩دیسمبر  ٣١بـ  أي زیادة في المخصصات مقارنةً إعادةتتم  وف  س.  ٩لتقاریر المالیة رقم  عداد اإل
خالل فترة خمس سنوات تنتھي في مراحل على ٩لتقاریر المالیة عداد اتطبیق مخصصات المعیار الدولي إلًا یتم تدریجیوف بینما س
. ٢٠٢٤دیسمبر ٣١

كذلك البنوك المحلیة ذات األھمیة احتیاطي رأس المال وغطاء  للبنوك باالستفادة من  مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  سمح◄
.٢٠٢١دیسمبر ٣١٪ على التوالي حتى ١٠٠٪ و٦٠إلى حد النظامیة 

) والربع الثاني من عام ٢الجزء ٣(بازل ٢٠٢١عامحتى نھایة٣سوف یتم تأجیل التنفیذ المخطط لھ لبعض متطلبات رأسمال بازل ◄
. )٣الجزء ٣(بازل ٢٠٢٢

على المدى القصیر، إال أنھا سوف تخفف ١٩كوفید  على الرغم من أن التدابیر المذكورة أعاله لیست شاملة وقد ال تتعارض تماماً مع تأثیر
. من التأثیر السلبي طویل المدى للوباء

كافة متطلبات السیولة والتمویل واالستجابة لھا من خالل خطة الطوارئ للسیولة واالستجایة لرصد علىالبنكیعملاستجابًة لھذه األزمة، 
كما في تاریخ التقاریر المالیة، ظلت معدالت السیولة والتمویل والوضع  . لیةواختبارات الجھد التي تعكس السیناریوھات االقتصادیة الحا 

.الرأسمالي للبنك قویة وھي في وضع جید الستیعاب تأثیر االضطراب الحالي
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

وسلطة مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي إرشادات المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة واإلرشادات المشتركة الصادرة عن 
دبي للخدمات المالیة وسلطة تنظیم الخدمات المالیة  

یخضع لمستویات وف سو، ١٩وباء كوفید للتقدیر التأثیر الكلي خسائر االئتمان المتوقعةأي تغییرات تم إجراؤھا على إدراج البنك بیقوم
التي یمكن االعتماد علیھا والتي تستند إلیھا والقابلة للدعمسوى القلیل من المعلومات المعقولة اً حیث ال یتوفر حالیالشكوكعالیة للغایة من 
االئتمان المتوقعةخسائرإدراجألن  ھاماً للغایةخسائر االئتمان المتوقعة قویة  احتسابعملیةیجعل مسألة بقاءھذا األمر  إن  .  ھذه التغییرات
وبناًء على ذلك، . في شروط االئتمان التي قد ال یكون لھا تأثیر اقتصادي مفیدةغیر ضروریاتؤدي إلى تشدیدییمكن أن بمبالغ أكبر

ةاالقتصادیالشكوكفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة تدابیر معینة إلدارة تأثیر  والھیئات التنظیمیة  الدولي للمعاییر المحاسبیةمجلسالاقترح  
.التقاریر المالیةالدولیة إلعداد لمعاییر لعلى خسائر االئتمان المتوقعة مع االستمرار في االمتثال 

الشكوك  المتوقعة في ضوء  االئتماناحتساب خسائر  مذكرة إرشادیة بشأن  المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة، أصدر  ٢٠٢٠مارس٢٧في  
یتطلب تطبیق سوف ٩رقم لتقاریر المالیة عداد اعلى أن المعیار الدولي إلاإلرشادیةمذكرة التنص .١٩الحالیة الناجمة عن وباء كوفید 

تبقى العدید منلن ربما . ئتمان المتوقعة في ظروف مختلفةتحدید خسائر االطرقھا فيبتعدیل للشركات وكالھما یتطلب ویسمح األحكام
الشركاتال یجب على . في البیئة الحالیةالمتوقعة حتى تاریخھ موجودًا خسائر االئتماناحتساببكیفیةالمتعلقةاالفتراضات والروابط 

.بشكل آليالحالیة خسائر االئتمان المتوقعةاالستمرار في تطبیق منھجیة 

خسارة االئتمان المتوقعة الواردة في، أصدر مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي توجیھات بشأن معالجة٢٠٢٠أبریل ٢٢في 
تحدید العمالء الذین تأثروا بشكل  البنوكتتطلب التوجیھات من . ١٩في ظل أزمة وباء كوفید ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم

كما تتطلب ).  ٢المجموعة  (بشكٍل كبیر على المدى الطویل  ١٩وباء كوفید  أثر علیھموالذین  )  ١المجموعة  (١٩كوفیدمؤقت وخفیف بوباء  
اتخذ بنك أبوظبي . التوجیھات من البنك مراجعة عامل تحویل االئتمان، وتنفیذ السیناریوھات للتأكد من تأثیر متغیرات االقتصاد الكلي

.تثال لھذه اإلرشاداتالتجاري الخطوات الالزمة لالم

، أصدر مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي مزیدًا من التوجیھات التي تتطلب تحویل كافة الحسابات التي ٢٠٢٠أكتوبر ٢٧في 
عملیات تأجیل . تتطلب التوجیھات المعّدلة من البنوك اإلفصاح عن كافة  ٢) إلى المرحلة  ٢(المجموعة  ١٩تأثرت بشكل كبیر بجائحة كوفید  

السداد المقدمة لجمیع العمالء بغض النظر عن ما إذا كان قد تم تقدیم ھذه التأجیالت بموجب برنامج خطة الدعم االقتصادي الموجھة أو  
خارجھا.

من الشركات ٩قم  التقاریر المالیة رإلعدادالمعیار الدولي  االرتفاع الجوھري في مخاطر االئتمان بموجب، یتطلب تقییمباإلضافة إلى ذلك
االرتفاع الجوھري في مخاطر یجب أن یستند تقییم  .  عن السداد على مدى العمر المتوقع ألداة مالیةالتعثربتقییم التغیرات في مخاطر  القیام

من  یتطلب. ُیذكردون تكلفة أو جھد تكون متاحة للشركةوقابلة للدعمسائر االئتمان المتوقعة على معلومات معقولة خ وقیاس االئتمان
. الحالیة وتوقعات الظروف االقتصادیةواألوضاعوضع تقدیرات بناًء على أفضل المعلومات المتاحة حول األحداث الماضیة الشركات

التي یتم اتخاذھا.الھامةوتدابیر الدعم الحكومي ١٩وباء كوفید تأثیرات كل من ؤخذ في االعتبار عند تقییم الظروف المتوقعة، یجب أن یُ 
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

على مجموعة بنك أبوظبي التجاري ١٩كوفیدوباءتأثیر 

خطة الدعم برنامجیساعدتركز محفظة الشركات في بنك أبوظبي التجاري بشكل أساسي على دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وبالتالي 
تعتقد المجموعةالتي  والحكومةذات الصلة بشركات  الالمركزي بشكل مباشر معظم محافظ الشركات باستثناء  للمصرفاالقتصادي الموجھة  
كافة العمالء الذین استفادوا من التأجیل تم تصنیف. على إدارة ھذه األزمة بناًء على ملكیتھا وأھمیتھا االقتصادیة للبلدأنھا ستكون قادرة 

تم منح . وفقًا للتعریفات الواردة من المصرف المركزي٢أو المجموعة رقم ١كالمجموعة رقم بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجھة
.ویتم مراقبة عملیات السداد الالحقة / أداء الحساب بعد نھایة فترة التأجیلخطة الدعم االقتصادي الموجھة العمالء تأجیالت بموجب

إجھاد التدفقات النقدیة في /فقدان الوظائف /بسبب انخفاض األجور اً فوریاً تأثیرتشھد لدى بنك أبوظبي التجاري األفرادمحفظة ال تزال
مصرف اإلمارات كامل بمساعدة ھؤالء العمالء خالل ھذه الفترة المضطربة حسب توجیھات یلتزم بنك أبوظبي التجاري بشكلٍ . األعمال

األعمال التجاریة یتم دعم استقرار صاحب العمل وبناًء علىییم عمالء الشركات الصغیرة والمتوسطة یتم تق. العربیة المتحدة المركزي
.البنكمن قبلعلى المدى القصیر للتدفقات النقدیة تطابق عدموأي 

بشكل أساسي من مواطني دولة  أفراد تتألفیمتلك مصرف الھالل، وھو شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك أبوظبي التجاري، محفظة 
الوظائف وتخفیضات الرواتب، فقدان من ؤهاستثنا نعتقد بأن ھذا القطاع قد تم . الجھات المملوكة من قبل الحكومةاإلمارات العاملین في 

بسداد األموال ذات التكلفة الصفریة بالكامل مصرف الھاللقام .سوف یكون منخفضاً إلى حد كبیریر على ھذه المحفظة وبالتالي فإن التأث
.لمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي

خسارة االئتمان المتوقعة التأثیر على

لدى إدارة المخاطر . نماذج داخلیة قویةعلىلبنك أبوظبي التجاريالمطبق٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم إطار عمل یعتمد
والتحقق الضبط/تشرف على إعادة التطویر والتي من النماذجتحقق الوالنماذجتطویر مستقلة لفي مجموعة بنك أبوظبي التجاري فرق 

على التحقق من صحة النموذج الخارجي لضمان كذلكیعتمد بنك أبوظبي التجاري  .  بشكل متكرر وفقاً لما تحدده السیاسةمن صحة النموذج  
. أن مخرجات خسائر االئتمان المتوقعة ذات صلة وتعكس أحدث تكوین لمخاطر المحفظة

. تضمن ھذه التغییرات أن تعكس تكلفة خسائر الخاصة بھ على أساس ربع سنوياالقتصاد الكليتوقعاتبنك أبوظبي التجاري بتحدیث  یقوم
صافي رسوم االنخفاض في القیمة ضمناالئتمان المتوقعة بشكل كامل سیناریو االقتصاد الكلي السائد حالیًا. تم إدراج تأثیر ھذه التغیرات 

ملیون درھم.١٫٣٨٢بمبلغ 

أبوظبي التجاري تتخذ من اإلمارات العربیة المتحدة مقرًا لھا إلى حد كبیر، فإن كافة إجراءات الدعم الحكومیة سوف  نظرًا ألن محفظة بنك
.تساعد في التخفیف من تأثیر خسائر االئتمان المتوقعة على محفظتھا 
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

خطة الدعم االقتصادي الموجھة تحدیثات الحوكمة المتعلقة ب

عملیات تأجیل السداد خطة الدعم االقتصادي الموجھة. تتبعقامت المجموعة بتطبیق حوكمة قویة حول عملیات تأجیل السداد بموجب
الموافقة علیھا بعد إجراء التقییم المناسب الحتیاجات عملیة الموافقة على االئتمان وتتم بموجب برنامج خطة الدعم االقتصادي الموجھة 

تماشیاً مع اإلرشادات المشتركة، أصدر فریق سیاسة المخاطر .  على الجدارة االئتمانیة للعمیل١٩وباء كوفید  العمالء واألداء السابق وتأثیر
قواعد مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بإرشاداتٍ لضمان تقیّد عملیات تأجیل السداد بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجھة

تتم مراقبة عملیات تأجیل السداد .  یتم تتبع كافة عملیات تأجیل السداد من خالل عملیات ائتمانیة بشیكات وأرصدة مناسبة. المنصوص علیھا 
ن االمتثال لقواعد مصرف اإلمارات لضما قسم المخاطر في المجموعة  على أساس أسبوعي من قبلبموجب خطة الدعم االقتصادي الموجھة

یتم توثیق القرارات المتعلقة بتعدیالت االقتصاد الكلي والتجمیع وما إلى ذلك من خالل . العربیة المتحدة المركزي واإلرشادات المشتركة
.السیاسات وتتم الموافقة علیھا من قبل لجان المخاطر ذات الصلة

تأجیالت السداد  

المخصصة لھا، حیث خطة الدعم االقتصادي الموجھة ألف درھم من األموال المتعلقة ب٨٫٨٨١٫٧٤٥بلغ بقیمةقامت المجموعة بسحب م
مبلغ بتقدیمألف درھم منھا حتى تاریخ اعتماد ھذه البیانات المالیة. باإلضافة إلى ذلك، قامت المجموعة ٤٫٣٩١٫٣٧٣تم سداد ما قیمتھ 

ألف درھم للعمالء عن طریق عملیات تأجیل السداد بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجھة، حیث تمت تسویة مبلغ  ١١٫٨٩٨٫٩٥٥بقیمة
تم منح تأجیالت السداد لعمالء الشركات والشركات . ٢٠٢١یونیو٣٠ل العمالء كما فيألف درھم منھا الحقًا من قب٧٫٧٢٧٫٩٥٥بقیمة 

الصغیرة والمتوسطة واألفراد بما یتماشى مع لوائح مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي لضمان دعم العمالء المتأثرین بوباء كوفید 
.من خالل تأجیل السداد المؤقت١٩

١٩بكوفید  ألف درھم للعمالء المتأثرین ٣٨٢٫٧٦٥كذلك بتقدیم مبلغ بقیمةالمذكورة أعاله، قامت المجموعة  السدادباإلضافة إلى تأجیالت  
مصرف اإلمارات العربیة المتحدة الصادرة عنرشاداتحدث اإلألاً وفقخطة الدعم االقتصادي الموجھةعن طریق تمویل إضافي بموجب  

.٢٠٢١یونیو ٣٠في كما من قبل العمالءاً ألف درھم منھا الحق٥٧٫٦٢٩ت تسویة مبلغ بقیمة ي تم، والتالمركزي

فیما یلي ملخص عملیات تأجیل السداد (بما في ذلك تأجیالت السداد بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجھة وتأجیالت السداد األخرى): 

(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو٣٠كما في 
الخدمات المصرفیة 

للشركات  
الخدمات المصرفیة 

اإلجمالي لألفراد  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٠٫٦٢٨٫٧٥٥١٫٢٧٠٫٢٠٠١١٫٨٩٨٫٩٥٥تأجیالت السداد التي تم تمدیدھا  
٢٫٣١٩٫٩٧٨٣٥٦٢٫٣٢٠٫٣٣٤تأجیالت السداد األخرى التي تم تمدیدھا  
١٢٫٩٤٨٫٧٣٣١٫٢٧٠٫٥٥٦١٤٫٢١٩٫٢٨٩إجمالي تأجیالت السداد التي تم تمدیدھا  

) ٨٫٨٧٨٫٣٤٦() ١٫٠٤٨٫٤٥٥() ٧٫٨٢٩٫٨٩١(ت تسویتھا ناقصاً: تأجیالت السداد التي تم
٥٫١١٨٫٨٤٢٢٢٢٫١٠١٥٫٣٤٠٫٩٤٣تأجیالت السداد القائمة  
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) تتمةمجموعة بنك أبوظبي التجاري () وتأثیره على ١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

) تتمة(تأجیالت السداد 

:حسب المنتجالقائم، والتعرض ومخصص االنخفاض قي القیمة السدادعملیات تأجیلملخص فیما یلي

(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو٣٠كما في 

التعرض تأجیالت السداد  
مخصص االنخفاض  

في القیمة 
درھم ألف ألف درھم ألف درھم 

٤٨٫٦٢٨٩١٥٫٥٢٢١٦٫٦١٥السحوبات على المكشوف من البنوك (الشركات)
٢٢٢٫١٠١٥٠٢٫٥٠١١٧٢٫٠٣٦قروض األفراد  

٤٫٣٣٩٫٨٦١٣٦٫٧٧١٫٥٦٦٩٠٤٫١٠٣قروض الشركات  
٧٣٠٫٣٥٣٧٢٥٫٠٢١٢٦٫٠٧٤تسھیالت أخرى 

٥٫٣٤٠٫٩٤٣٣٨٫٩١٤٫٦١٠١٫١١٨٫٨٢٨اإلجمالي 

:األفراد حسب المنتجتصنیف قروض 
(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو٣٠كما في 

التعرض تأجیالت السداد  
مخصص االنخفاض  

في القیمة  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢١٦٫٧٢٠٣٢٢٫٥١٩١٤٧٫٦٤٣قروض شخصیة (بما في ذلك بطاقات االئتمان)  
٣٫٨٩٨١٧٤٫١٤٦٢٠٫٣٣٩قروض عقاریة 

١٫٤٨٣٥٫٨٣٦٤٫٠٥٤قروض سیارات  
٢٢٢٫١٠١٥٠٢٫٥٠١١٧٢٫٠٣٦اإلجمالي  

حسب القطاع االقتصادي:القائم، والتعرض ومخصص االنخفاض قي القیمة السدادفیما یلي ملخص عملیات تأجیل 

(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو٣٠كما في 

التعرض تأجیالت السداد  
مخصص االنخفاض  

في القیمة  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم قطاع النشاط االقتصادي  

٦٦٫٣٠٢٤٥١٫٠٢٥٤٫٨٨٨الطاقة  
٤٣٠٫٤١٨٥٥٤٫٣١١١٦٫٢٨٩التجارة  

٢٫٦٨١٫٨١٤١٧٫٤٢٥٫٩٣٦٤٣٠٫٤٣٨االستثمار العقاري 
٦٩٥٫١٢١٦٫٨٠١٫٥٠٧٣٣٣٫٩٣٣الضیافة 

٢٣٫٢٢٤٢٦٩٫٦٧٤٣٫٣٣٣المواصالت واالتصاالت  
٣٨٥٫٤٩٥١٫٢٤٣٫٦٧٥١٧١٫١٧١شخصي 

٢٠٩٫١٩٢٢٫٦٤٤٫٩٩٦١٫٨٦٨الشركات الحكومیة وشركات القطاع العام 
٤١٫١٢٤١٫٠٢٧٫٩٣٦١٣٫٥٢٤مؤسسات مالیة (*) 

١١٢٫٣٩٧٥٢٧٫٠١٢١٢٠٫٠٠٨التصنیع 
٩٠٫٨٣٥٢٨٥٫٠٩٤٦٫٢٤٧الخدمات 
٦٠٥٫٠٢١٧٫٦٨٣٫٤٤٤١٧٫١٢٩أخرى

٥٫٣٤٠٫٩٤٣٣٨٫٩١٤٫٦١٠١٫١١٨٫٨٢٨اإلجمالي  
(*) تتضمن الشركات االستثماریة
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

) تتمة(تأجیالت السداد 

:ضمن فئتینالسدادتتطلب اإلرشادات المشتركة أن یتم تجمیع كافة العمالء المستفیدین من عملیات تأجیل 

١مجموعة رقمال

فّعالة وبالتالي ال یتوقع أن تتأثر السدادبالنسبة لھؤالء العمالء، ُیعتقد بأن تأجیالت  .  ١٩كوفید  العمالء المتأثرون بشكل مؤقت وخفیف بأزمة
من المتوقع أن یواجھ ھؤالء العمالء قیودًا على السیولة دون تغییرات كبیرة في الجدارة . القیمة االقتصادیة للمنشآت بشكل جوھري

.االئتمانیة

٢المجموعة رقم

.االئتمانیة تتجاوز إصدارات السیولةالعمالء الذي من المتوقع أن یواجھوا تغییرات جوھریة في جدارتھم 

على أساس كل حالة على حدة الشركات٪ من تعرضات ٧٠المتثال للمتطلبات المذكورة أعاله، قامت المجموعة بمراجعة أعلى بھدف ا
الصناعة على قطاع اً قائماً بالنسبة لبقیة المحفظة، تبنت المجموعة نھج . ٢و١المجموعة اتتعرضضمن لضمان التصنیف الصحیح 

تمت مراجعة سیاسة التجمیع والموافقة علیھا من . بضمان الموجوداتالقرض إلى القیمة للتمویل نسبة والتصنیف الداخلي الحالي ومعاییر 
.االئتمان بالبنكالمخاطر وإدارة قبل لجنة 

كما یلي:تأجیالت السدادمن المستفیدونبناًء على االعتبارات المذكورة أعاله، تم تصنیف العمالء 

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو٣٠كما في  

التعرض  تأجیالت السداد  عدد العمالء  

مخصص  
االنخفاض في  

الضماناتالقیمة 
ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم المجموعةالقطاع 

١١١٢٣٫٦٣٩٫٧٢٧٣٢٫٦١٢٫١٣٦٢٤٢٫٩٥٤٤٦٫٦١٧٫٥٣٠المجموعة (*) الخدمات المصرفیة للشركات 
٢١٤٥١٫٤٧٩٫١١٥٥٫٧٩٩٫٩٧٣٧٠٣٫٨٣٨٥٫٠٩٩٫٣٦٧المجموعة 

٢٥٧٥٫١١٨٫٨٤٢٣٨٫٤١٢٫١٠٩٩٤٦٫٧٩٢٥١٫٧١٦٫٨٩٧

١٤٢٨١١٫٣٩٤١٧٢٫٧٥٨١٫٠٧٦٩٥٫٤٠٩المجموعة الخدمات المصرفیة لألفراد 
٢١٠٫٢٥٢٢١٠٫٧٠٧٣٢٩٫٧٤٣١٧٠٫٩٦٠١٤٩٫١٣٥المجموعة 

١٠٫٦٨٠٢٢٢٫١٠١٥٠٢٫٥٠١١٧٢٫٠٣٦٢٤٤٫٥٤٤
١٠٫٩٣٧٥٫٣٤٠٫٩٤٣٣٨٫٩١٤٫٦١٠١٫١١٨٫٨٢٨٥١٫٩٦١٫٤٤١اإلجمالي

ضمن الخدمات المصرفیة للشركات وأعمالھم التجاریة عمالء من أصحاب الثروات الكبیرة ال لغرض ھذا اإلفصاح، یتم إدراج (*) 
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

) تتمة(تأجیالت السداد 

السدادعملیات تأجیلفي ضوء احترازیةال تزالخسائر االئتمان المتوقعة ممارساتاتخذت المجموعة الخطوات التالیة للتأكد من أن 
.للعمیلالممنوحة

التغیرات في متغیرات االقتصاد الكلي  ◄

المستقبلیة. ومع ذلك، وبناًء على توجیھات المصرف تدیر المجموعة نماذج خسائر االئتمان المتوقعة على أساس االفتراضات 
المركزي، تم تحدیث آخر متغیرات وتوقعات االقتصاد الكلي ضمن نماذج خسائر االئتمان المتوقعة لتعكس الوضع االقتصادي الحالي. 

.١٩باإلضافة إلى ذلك، یواصل البنك االحتفاظ بإحالالت تم تخصیصھا لتغطیة تأثیر جائحة كوفید 

(تغییرات التصنیف) التعثر عن السدادیةمال احت◄
المالیة الضعیفة لخفض الخصائصذوي  من  العمالء  سوف یخضعتستمر المجموعة في تقییم عمالئھا باستخدام نماذجھا الداخلیة، كما  

ةإضافیوة خسارة ائتمان متوقعة أیأنلضمان األمر ھذا یأتي. وخسارة االئتمان المتوقعةاحتمالیة التعثرالتصنیف، مما یؤثر على
.في االعتبار أثناء احتساب خسارة االئتمان المتوقعةفي السداد قد تم أخذھا ة نتیجة لتدھور احتمالیة التعثر مطلوب

:التأجیالتالمستفیدین من منافع للعمالء احتمالیة التعثر عن السداد والخسارة الناتجة عن التعثر متوسط

المتوسط المرجح للخسارة الناتجة عن التعثر المرجح الحتمالیة التعثر عن السداد المتوسط 

المجموعة 
الخدمات المصرفیة  

للشركات 
الخدمات المصرفیة  

لألفراد
الخدمات المصرفیة  

للشركات 
الخدمات المصرفیة  

لألفراد
٪٦١٫٥٦٪١٦٫٩٦٪١٫٦٠٪١٤٫٤٣المجموعة 
٪٥٧٫٨٤٪٢٢٫٢١٪٥٤٫٧٦٪٢٢٣٫٤٨المجموعة 

٪٥٩٫١١٪١٧٫٧٥٪٣٦٫٧١٪٧٫٣١متوسط القطاع 

الترحیل المرحلي ◄
تسمح لوائح مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي ببقاء تصنیف عمالء المجموعة األولى دون تغییر طوال مدة األزمة. وبالمثل، 

بناًء على أدائھم المالي حیث أنھ من غیر المتوقع أن یكون تأثیر وباء كوفید ٣إلى المرحلة ٢لن یتم عادًة ترحیل عمالء المجموعة 
دائماً بطبیعتھ. لقد طبق البنك ھذه المبادئ، ومع ذلك فقد تم تخفیض تصنیف بعض مراحل العمالء بعد نھایة فترة التأجیل. باإلضافة ١٩

١الذي كانوا ضمن المرحلة ٢ي، تم ترحیل عمالء المجموعة إلى ذلك، وفقًا إلرشادات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركز
.٢إلى المرحلة 
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

) تتمة(تأجیالت السداد 

:)حسب قطاع األعمال(تصنیف العمالء المستفیدون من تأجیالت السداد حسب المرحلة 

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو٣٠كما في 

التعرضتأجیالت السداد  
مخصص االنخفاض في  

القیمة  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم المجموعة المرحلة القطاع 

١٣٫٠٢٠٫٣٦٨٣٠٫٢٥٩٫٥٥٢١٣٩٫٢٩٩المجموعة ١المرحلة  الخدمات المصرفیة للشركات 
- - - ٢المجموعة 

٣٫٠٢٠٫٣٦٨٣٠٫٢٥٩٫٥٥٢١٣٩٫٢٩٩
١٦١٩٫٣٥٩٢٫٣٥٢٫٥٨٤١٠٣٫٦٥٥المجموعة ٢المرحلة  

٢١٫٣٤٤٫٥٦٤٥٫١٠٠٫١٧٧٦١٢٫٣٢١المجموعة 
١٫٩٦٣٫٩٢٣٧٫٤٥٢٫٧٦١٧١٥٫٩٧٦

- - - ١المجموعة ٣المرحلة  
٢١٠٤٫٠٠٠٥٠٩٫٠٩٦٨٧٫٨٤٧المجموعة 

١٠٤٫٠٠٠٥٠٩٫٠٩٦٨٧٫٨٤٧
منخفضة القیمة  

االئتمانیة التي تم  
- - - ١المجموعة شراؤھا أو تولیدھا 

٢٣٠٫٥٥١١٩٠٫٧٠٠٣٫٦٧٠المجموعة 
٣٠٫٥٥١١٩٠٫٧٠٠٣٫٦٧٠

٥٫١١٨٫٨٤٢٣٨٫٤١٢٫١٠٩٩٤٦٫٧٩٢اإلجمالي 

١١١٫٣٩٤١٧٢٫٧٥٨١٫٠٧٦المجموعة ١المرحلة  المصرفیة لألفراد الخدمات  
- - - ٢المجموعة 

١١٫٣٩٤١٧٢٫٧٥٨١٫٠٧٦
- - - ١المجموعة ٢المرحلة  

٢٨٫٥١٩٦٨٫٥٩٧١٦٫١٢٦المجموعة 
٨٫٥١٩٦٨٫٥٩٧١٦٫١٢٦

- - - ١المجموعة ٣المرحلة  
٢٢٠٢٫١٨٨٢٦١٫١٤٦١٥٤٫٨٣٤المجموعة 

٢٠٢٫١٨٨٢٦١٫١٤٦١٥٤٫٨٣٤
٢٢٢٫١٠١٥٠٢٫٥٠١١٧٢٫٠٣٦اإلجمالي 

٥٫٣٤٠٫٩٤٣٣٨٫٩١٤٫٦١٠١٫١١٨٫٨٢٨المجموع الكلي 
ترحیل بعض التعرضات اً . تم الحق٢و١تینفقط لقروض المرحلخطة الدعم االقتصادي الموجھةالمركزي، قامت المجموعة بتمدید تأجیالت السداد بموجب  اإلمارات العربیة المتحدة  صرف  مإلرشادات  اً  وفق

.دائمبشكلٍ للعمالءالدیون على  سدادقدرة الفي ظروف استثنائیة حیث كان من المتوقع أن تتأثر ٣إلى المرحلة 
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٢٥

) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩كورونا (كوفید تفشي فیروس ٤

) تتمة(تأجیالت السداد 

:)حسب قطاع األعمال(للعمالء المستفیدین من عملیات تأجیل السداد ٢٠٢١ینایر ١عملیات الترحیل المرحلي للتعرض منذ 

(*) ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

منخفضة القیمة 
االئتمانیة التي تم 

اإلجماليشراؤھا أو تولیدھا 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم الخدمات المصرفیة للشركات  

٢٠٢١٣١٫٣٠٩٫٤١٣٦٫٤٨٢٫٥٦٤٥٦١٫٤٦٦١٩٠٫٥٢٥٣٨٫٥٤٣٫٩٦٨ینایر ١كما في  
---١٫١٧٧٫٤٢٧) ١٫١٧٧٫٤٢٧(٢إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة -
--٦٢٫٢٧٩-) ٦٢٫٢٧٩(٣إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة -
---) ٣٣٢٫٥٦٥(١٣٣٢٫٥٦٥إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
--٣٦٩٫٦٨٧) ٣٦٩٫٦٨٧(-٣إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
--) ٤٦٣٫٥٩٣(٤٦٣٫٥٩٣-٢إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة -

) ١٣١٫٨٥٩(١٧٥) ٢٠٫٧٤٣(٣١٫٤٢٩) ١٤٢٫٧٢٠(التعرض في نفس المرحلة التغیرات في  
٣٠٫٢٥٩٫٥٥٢٧٫٤٥٢٫٧٦١٥٠٩٫٠٩٦١٩٠٫٧٠٠٣٨٫٤١٢٫١٠٩(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو٣٠كما في  

(*) ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

منخفضة القیمة 
االئتمانیة التي تم 

اإلجماليشراؤھا أو تولیدھا 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم الخدمات المصرفیة لألفراد  

٨٤٤٫٣٤٧-٢٠٢١٣٥٦٫٠٥٦٣٥٧٫٢٩١١٣١٫٠٠٠ینایر ١كما في  
---٢٤٫٤٥٦) ٢٤٫٤٥٦(٢إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة -
--١٤١٫٨١١-) ١٤١٫٨١١(٣إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة -
---) ١٠٫٠٥٨(١١٠٫٠٥٨إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
--٩٣٫٩٠٤) ٩٣٫٩٠٤(-٣إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
--) ٣٤٩(٣٤٩-٢إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة -

) ٣٤١٫٨٤٦(-) ١٠٥٫٢٢٠() ٢٠٩٫٥٣٧() ٢٧٫٠٨٩(التغیرات في التعرض في نفس المرحلة 
٥٠٢٫٥٠١-١٧٢٫٧٥٨٦٨٫٥٩٧٢٦١٫١٤٦(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو٣٠كما في  

. تم الحقًا ترحیل بعض ٢و١قط لقروض المرحلتین وفقًا إلرشادات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، قامت المجموعة بتمدید تأجیالت السداد بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجھة ف(*) 

داد الدیون للعمالء بشكٍل دائم.في ظروف استثنائیة حیث كان من المتوقع أن تتأثر القدرة على  س٣التعرضات إلى المرحلة 
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٢٦

) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

) تتمة(تأجیالت السداد 

(غیر مدققة):٢٠٢١یونیو٣٠للعمالء المستفیدین من عملیات تأجیل السداد كما في التصنیف الداخلي 

اإلجمالي ٢المجموعة ١المجموعة 

التعرض تأجیالت السدادالتقییم الداخلي 
مخصص االنخفاض  

التعرض تأجیالت السداد  في القیمة 
مخصص االنخفاض  

التعرض تأجیالت السداد  في القیمة 
مخصص االنخفاض  

في القیمة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٤٤٧٨٫٤٣٨٥٫٨٧٢٫٠٧٨٤٫٧١٥٧٣٫٥٤٣٣٠٨٫٨٢٨٥٨٨٥٥١٫٩٨١٦٫١٨٠٫٩٠٦٥٫٣٠٣-١الدرجات من 
٦٢٫٥٤٣٫٦٦٨٢٤٫٢٠٩٫٩١٥١٢٢٫٨٨٢٥٤٣٫٠٨٩٣٫١١١٫٨٩٧٤٢٠٫٠٤٦٣٫٠٨٦٫٧٥٧٢٧٫٣٢١٫٨١٢٥٤٢٫٩٢٨-٥الدرجات من 

٧٦١٧٫١٤١٢٫٥٢٩٫٥٧٧١١٥٫٣٥٥٧٢٦٫٠٥١١٫٦٧٠٫٩٩٩١٨٩٫٦٦٧١٫٣٤٣٫١٩٢٤٫٢٠٠٫٥٧٦٣٠٥٫٠٢٢الدرجة 
١٢٩٫١٠٤٦٩٤٫٩٨٨٨٨٫١٩٦١٢٩٫١٠٤٦٩٤٫٩٨٨٨٨٫١٩٦---١٠–٨الدرجت من  
١١٫٨٧٤١٧٣٫٣٢٤١٫٠٧٨٢١٨٫٠٣٥٣٤٣٫٠٠٤١٧٦٫٣٠١٢٢٩٫٩٠٩٥١٦٫٣٢٨١٧٧٫٣٧٩غیر مصنفة 

٣٫٦٥١٫١٢١٣٢٫٧٨٤٫٨٩٤٢٤٤٫٠٣٠١٫٦٨٩٫٨٢٢٦٫١٢٩٫٧١٦٨٧٤٫٧٩٨٥٫٣٤٠٫٩٤٣٣٨٫٩١٤٫٦١٠١٫١١٨٫٨٢٨اإلجمالي 
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نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة، صافي ٥

یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

١٫٦١٧٫٨٧٠١٫٦٨٢٫٠٣٥نقد في الصندوق
٩٫٥٣٠٫١٤٤١٧٫٦٠٨٫٣٩٠أرصدة لدى البنوك المركزیة (*)

١١٫٣٨٥٫٧٢٦١٠٫٠٨٣٫٤٤٦احتیاطیات محتفظ بھا لدى البنوك المركزیة
٦٠٦٫٤٢٧٢٢٨٫٢٠١المركزیةشھادات إیداع لدى البنوك 

٢٣٫١٤٠٫١٦٧٢٩٫٦٠٢٫٠٧٢إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة 
)٤٦٥()٤١٤()١١ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٢٣٫١٣٩٫٧٥٣٢٩٫٦٠١٫٦٠٧إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة، صافي 
التركیزات الجغرافیة ھي كما یلي:إن 

٢١٫٦٩٤٫٩٤٤٢٨٫٥٩٢٫٤٥٣داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
١٫٤٤٥٫٢٢٣١٫٠٠٩٫٦١٩خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

٢٣٫١٤٠٫١٦٧٢٩٫٦٠٢٫٠٧٢
)٤٦٥()٤١٤()١١ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٢٣٫١٣٩٫٧٥٣٢٩٫٦٠١٫٦٠٧
بمعدل ألف درھم١٧٫٠٠٠٫٠٠٠–٢٠٢٠دیسمبر ٣١(سنویاً ٪٠٫١٥المودعة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بمعدل ألف درھم ٨٫٢٠٠٫٠٠٠تتضمن ودائع اللیلة الواحدة بقیمة (*) 

)سنویاً ٪٠٫١٠

تمثل االحتیاطیات المحتفظ بھا لدى البنوك المركزیة ودائع لدى البنوك المركزیة بنسب محددة فیما یتعلق بالودائع تحت الطلب وودائع  
التوفیر والودائع ألجل والودائع األخرى. إن ھذه االحتیاطیات متاحة للعملیات الیومیة فقط بموجب بعض الشروط المحددة.

دة مستحقة من البنوك، صافي ودائع وأرص٦

یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

٦٦٠٫٧٥١١٫١٩٤٫٨٨٠أرصدة حساب البنك بعملة أجنبیة
١٫٧٨٨٫٧٠٤٢٫٧٣٥٫٠٠٢ودائع ھامشیة 
٣٫٥٠٣٫١٢١٥٫٠٧١٫٢٠١ودائع ألجل
١٫٤٦٩٫٢٠٠١٫٧٤٤٫٦٧٥ودائع وكالة 

-٥٥٢٫٨٢٦ودائع مرابحة 
١٦٫٧٥٦٫٥٨٧١٠٫٨٣٦٫٢٥٣قروض وسلفیات إلى البنوك

٢٤٫٧٣١٫١٨٩٢١٫٥٨٢٫٠١١إجمالي الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك 
)٤٦٫٥٦٩()٩٢٫٨٨٤()١١ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٢٤٫٦٣٨٫٣٠٥٢١٫٥٣٥٫٤٤٢المستحقة من البنوك، صافي إجمالي الودائع واألرصدة 
إن التركیزات الجغرافیة ھي كما یلي:
٥٫٦٥١٫٥١٨٦٫٥٣٥٫٢٩٦داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
١٩٫٠٧٩٫٦٧١١٥٫٠٤٦٫٧١٥خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

٢٤٫٧٣١٫١٨٩٢١٫٥٨٢٫٠١١
)٤٦٫٥٦٩()٩٢٫٨٨٤()١١ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٢٤٫٦٣٨٫٣٠٥٢١٫٥٣٥٫٤٤٢
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الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ٧

یونیو  ٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
درھمألف ألف درھم

-١٫١٩١٫٩٢٧أوراق مالیة تجاریة 
-٤١١٫٧٦٦اتفاقیة إعادة الشراء العكسي بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
-١٫٦٠٣٫٦٩٣إجمالي الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسار

إن التركیز الجغرافي ھو كما یلي:
-١٫١٧٤٫١٤٠اإلمارات العربیة المتحدةداخل دولة 

-٤٢٩٫٥٥٣خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة
١٫٦٠٣٫٦٩٣-

االستثمار في سندات القطاع العام.بشكل رئیسيالتجاریة المالیة ألوراقاتتضمن

كضمانال شيء)-٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درھم (٤٥٥٫٣٣١تبلغالمجموعة سندات بقیمة عادلة استلمت، ٢٠٢١یونیو ٣٠كما في 
المتعلقة بھذه السندات مع األطراف والمنافع. تظل المخاطر  مقابل اتفاقیات إعادة الشراء العكسي بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

ضمانات نقدیة قامت المجموعة كذلك بإیداع باإلضافة إلى ذلك، .العالمیةدة الشراء الرئیسیةالمقابلة. تخضع ھذه الضمانات التفاقیات إعا 
مقابل طلبات الھامش.ألف درھم ٣٫٠٥٨بقیمة 
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٢٩

أدوات مالیة مشتقة ٨

المشتقة.یبین الجدول التالي القیم العادلة الموجبة (الموجودات) والسالبة (المطلوبات) لألدوات المالیة 

القیم العادلة 
سمیةالقیم االالمطلوبات الموجودات 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

)غیر مدققة(٢٠٢١یونیو٣٠كما في 
مشتقات محتفظ بھا أو صادرة للتداول 

٧١٣٫٤١٨٣٣٢٫٤٨٤٢٩٩٫١٦٧٫٩٧٦مشتقات صرف أجنبي 
٥٫٢١٧٫٠٦٥٥٫٠٢٥٫١٤٣٢٢٩٫١٩٠٫٣٤٣عقود تبادل معدالت الفائدة والعمالت المتقاطعة 

٦٤٠٫٢٩٧٤٨٣٫٤٥٣٦٣٫٠٩٤٫٧٢٦عقود خیارات معدالت الفائدة والسلع 
١٫١٦٩٢٫٦٦٨٩٢٢٫٨٤٠إجمالي عقود تبادل العائد 
١٥٤٫٩١٠١٥٠٫٣٣٠١٫٠١١٫٤٢٠عقود تبادل السلع والطاقة

٣٢٣٫٨٤٦٢٣٧٫٨٩٢٧٢٫٧٠٠٫١٢٢خیارات عقود التبادل
٧٫٠٥٠٫٧٠٥٦٫٢٣١٫٩٧٠٦٦٦٫٠٨٧٫٤٢٧إجمالي المشتقات المحتفظ بھا أو الصادرة للتداول 

مشتقات محتفظ بھا كتحوطات للقیمة العادلة 
١٫٢٤٧٫٢١٣١٫٩٥٤٫٩٣٨٧٤٫٠٤٥٫٦٣٣عقود تبادل معدالت الفائدة والعمالت المتقاطعة 
مشتقات محتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیة
٢٦٫٠٢٦٢٠٣٫٣٣٦٣٫٦٩٤٫٦٥٤عقود تبادل معدالت الفائدة والعمالت المتقاطعة 

٣٤٫٤٢٦٥٦٫٤٥٧٧٫١٩٨٫٨٩٨عقود صرف أجنبي آجلة 
٦٠٫٤٥٢٢٥٩٫٧٩٣١٠٫٨٩٣٫٥٥٢المشتقات المحتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیةإجمالي 

٨٫٣٥٨٫٣٧٠٨٫٤٤٦٫٧٠١٧٥١٫٠٢٦٫٦١٢إجمالي األدوات المالیة المشتقة 

)مدققة(٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
مشتقات محتفظ بھا أو صادرة للتداول 

٥٢٦٫٤٩٨٤٢١٫٥٠٧٣٠٤٫١٩٥٫٧٥١مشتقات صرف أجنبي 
٦٫٢٩٨٫٣٣٦٦٫٢٥٨٫٠٣٠٢٣٢٫٤٣٧٫١٠٤عقود تبادل معدالت الفائدة والعمالت المتقاطعة 

٨٩٥٫٧٧٦٦٥٦٫٤٨٠٦٤٫٠٠٨٫٣١٠عقود خیارات معدالت الفائدة والسلع 
٧٦٤٨٢٧٫٢٤٨٫١٢٠اتفاقیات معدالت آجلة 

١٣٦٫٢٠٢١٢٦٫١٥١١٫٥٦٣٫٤٢٧عقود تبادل السلع والطاقة
٥٧٧٫١١١٤٩٣٫٦٢١٧٢٫٩٣٨٫٣٢٧خیارات عقود التبادل

٨٫٤٣٣٫٩٩٩٧٫٩٥٦٫٢٧١٦٨٢٫٣٩١٫٠٣٩إجمالي المشتقات المحتفظ بھا أو الصادرة للتداول 
مشتقات محتفظ بھا كتحوطات للقیمة العادلة 

٢٫٣٤٠٫٧٩٤٢٫٧٧٤٫٧٩١٧٣٫٠٢٣٫٣٤٢عقود تبادل معدالت الفائدة والعمالت المتقاطعة 
مشتقات محتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیة
٥٧٫٣٦١١١٠٫٥٨٥٣٫٩٤٢٫٣٧٥عقود تبادل معدالت الفائدة والعمالت المتقاطعة 

٣١٤٫٢٤٢١٣٫٤٠١٩٫٢٩٧٫٥٣٥عقود صرف أجنبي آجلة 
٣٧١٫٦٠٣١٢٣٫٩٨٦١٣٫٢٣٩٫٩١٠المشتقات المحتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیةإجمالي 

١١٫١٤٦٫٣٩٦١٠٫٨٥٥٫٠٤٨٧٦٨٫٦٥٤٫٢٩١إجمالي األدوات المالیة المشتقة 

تشیر القیم االسمیة إلى حجم المعامالت وال تعتبر مؤشرًا على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.

لفترة ألف درھم (١٣٫١٠٦من عدم فاعلیة التحوطات والمتعلقة بتحوطات القیمة العادلة والتدفقات النقدیة بقیمة الخسائرتم إدراج صافي 
ألف درھم) في بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر. ٣٥٫٢٥٢بقیمة أرباحصافي –٢٠٢٠یونیو٣٠المنتھیة في أشھرالستة

ألف ١٫٦٩٠٫٠٩٩–٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم (١٫٢٣١٫٧١٩ضمان نقدي بقیمة  ، حصلت المجموعة على٢٠٢١یونیو٣٠كما في  
ألف درھم) مقابل التعرض ٩٢٢٫٨٦٣–٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درھم (٤١٦٫٨٥٤درھم) وحصلت على سندات بقیمة عادلة تبلغ 

اإلیجابي للمشتقات.



ار  ي ال ة عامة -ب أب اه ة م ش
ة  ال مات ال عل ل ال احات ح ةإ ة ال ح ة ال حل ال

ة  ةلف ة في أشهال ه ن ٣٠ال ٢٠٢١ی

٣٠

) تتمةأدوات مالیة مشتقة (٨

ألف ٢٫٧٤٨٫٥٨٨–٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم (١٫٧٧٥٫٣٥٦، قامت المجموعة بإیداع ضمان نقدي بقیمة  ٢٠٢١یونیو٣٠كما في 
ألف درھم) مقابل صافي التعرض ٣٫٣١٣٫٧٣٥–٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درھم (٢٫٩٩٢٫٢٠٨عادلة تبلغدرھم) وكذلك سندات بقیمة

الضمان بموجب اتفاقیات الجمعیة الدولیة لعقود التبادل والمشتقات.السلبي للمشتقات. تخضع ھذه الضمانات التفاقیات خدمة 

استثمارات في أوراق مالیة ٩

دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة

دول أخرى في  
مجلس التعاون  

اإلجماليباقي دول العالم الخلیجي (*) 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

) مدققةغیر (٢٠٢١یونیو٣٠كما في  
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

مدرجة:
١٣.٩١٨.٢٨٤١٤.٣٢٠.٢٨٢١١.٠٨٣.٨٣٩٣٩.٣٢٢.٤٠٥أوراق مالیة حكومیة 

٨.٧٩٦.٦٣٦٢.٨٠٢.٥٦٠٥.٢٧٥.٤٩٦١٦.٨٧٤.٦٩٢قطاع عام - سندات مالیة 
٤.٢٩٨.٥٩٤٥٥٦.٦٧٥٣.٦٥٠.٦٠٨٨.٥٠٥.٨٧٧بنوك ومؤّسسات مالیة - سندات مالیة 
١.١٢٢.٦١٤٧٠٤.٥١٥١٩٢.١١٨٢.٠١٩.٢٤٧شركات –سندات مالیة 

٢٠١.٢٨٥٣٥.٤٨٢٢٩٦.٣٤٧٥٣٣.١١٤أدوات حقوق الملكیة (**) 
١٠٣.٩٨٧١٠٣.٩٨٧--صنادیق مشتركة 

٢٨.٣٣٧.٤١٣١٨.٤١٩.٥١٤٢٠.٦٠٢.٣٩٥٦٧.٣٥٩.٣٢٢المدرجةإجمالي االستثمارات 
غیر مدرجة:

٣٨.٢١٠١٨٦.٤٢٦-١٤٨.٢١٦أدوات حقوق الملكیة 
١.٣٠٦٣٥٢١.٦٥٨-صنادیق مشتركة 

١٤٨.٢١٦١.٣٠٦٣٨.٥٦٢١٨٨.٠٨٤إجمالي االستثمارات غیر المدرجة 
إجمالي االستثمارات في األوراق المالیة بالقیمة العادلة من خالل  

٢٨.٤٨٥.٦٢٩١٨.٤٢٠.٨٢٠٢٠.٦٤٠.٩٥٧٦٧.٥٤٧.٤٠٦الدخل الشامل اآلخر 

بالتكلفة المطفأة
مدرجة:

٧.٢٠٤.٠٢٥٥.٠٩٩.١٦٥٤.٦٣٢.٨١٩١٦.٩٣٦.٠٠٩أوراق مالیة حكومیة 
٢.٦٥٩.٨٠٢١.٥١٦.٢٥٥٢.٢٥١.٥٨٨٦.٤٢٧.٦٤٥قطاع عام - سندات مالیة 
١٥٧.٩٧٩١٨.٣١٩٥٣٤.٩٠١٧١١.١٩٩بنوك ومؤّسسات مالیة - سندات مالیة 
١٩.٩١٣٢.٢٨٦.٦٨٠-٢.٢٦٦.٧٦٧شركات –سندات مالیة 

١٢.٢٨٨.٥٧٣٦.٦٣٣.٧٣٩٧.٤٣٩.٢٢١٢٦.٣٦١.٥٣٣إجمالي االستثمارات المدرجة
)١١.٥٨٩()٧.٩٤٨()١.٠٠٠()٢.٦٤١() ١١ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

١٢.٢٨٥.٩٣٢٦.٦٣٢.٧٣٩٧.٤٣١.٢٧٣٢٦.٣٤٩.٩٤٤إجمالي االستثمارات في األوراق المالیة بالتكلفة المطفأة 
٤٠.٧٧١.٥٦١٢٥.٠٥٣.٥٥٩٢٨.٠٧٢.٢٣٠٩٣.٨٩٧.٣٥٠إجمالي االستثمارات في األوراق المالیة

(*) مجلس التعاون الخلیجي

(**) تشمل االستثمارات في السندات الدائمة الصادرة عن البنوك األخرى
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) تتمةاستثمارات في أوراق مالیة (٩

دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة

دول أخرى في  
مجلس التعاون  

اإلجماليباقي دول العالم الخلیجي (*) 
ألف درھم درھم ألف ألف درھم ألف درھم 

) مدققة( ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في  
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

مدرجة:
١٦٫٧٥٢٫٠٩٧١٤٫٤٠٤٫٢٤٦٧٫٧٤٢٫٣٥٨٣٨٫٨٩٨٫٧٠١أوراق مالیة حكومیة 

٩٫٨٢٢٫٧٤٧١٫٩١٤٫٧١٥٤٫٣١٢٫٩٧٩١٦٫٠٥٠٫٤٤١قطاع عام - سندات مالیة 
٣٫٩٩٣٫٦٧٦٥٩٠٫٩٩٤٤٫٣٤٠٫٠٣٦٨٫٩٢٤٫٧٠٦بنوك ومؤّسسات مالیة - سندات مالیة 
١٫١١٣٫٨٤٧٣٩٤٫٦٨٩١٩٤٫٦٢٤١٫٧٠٣٫١٦٠شركات –سندات مالیة 

٢٦١٫٣٣٦١١٠٫٠٧٧٣١٢٫٩٠١٦٨٤٫٣١٤أدوات حقوق الملكیة (**) 
٨٤٫٨٥٣٨٤٫٨٥٣--صنادیق مشتركة 

٣١٫٩٤٣٫٧٠٣١٧٫٤١٤٫٧٢١١٦٫٩٨٧٫٧٥١٦٦٫٣٤٦٫١٧٥المدرجةإجمالي االستثمارات 
غیر مدرجة:

٣٧٫٥٥٠٢٠٤٫٠٩٨-١٦٦٫٥٤٨أدوات حقوق الملكیة 
١٫٣٣٧٥٤٦١٫٨٨٣-صنادیق مشتركة 

١٦٦٫٥٤٨١٫٣٣٧٣٨٫٠٩٦٢٠٥٫٩٨١إجمالي االستثمارات غیر المدرجة 
إجمالي االستثمارات في األوراق المالیة بالقیمة العادلة من خالل  

٣٢٫١١٠٫٢٥١١٧٫٤١٦٫٠٥٨١٧٫٠٢٥٫٨٤٧٦٦٫٥٥٢٫١٥٦الدخل الشامل اآلخر 

بالتكلفة المطفأة
مدرجة:

٥٫٠٠٩٫٥٢٦٤٫٣٦٨٫٨٢٠٤٫١٥٠٫٦٥٥١٣٫٥٢٩٫٠٠١أوراق مالیة حكومیة 
٢٫٥٣٦٫٣٨٧١٫٢٥٣٫٧١٢٢٫٢٠٦٫٥٥٨٥٫٩٩٦٫٦٥٧قطاع عام - سندات مالیة 
٣٦٦٫٣٩٥٥١٥٫٤٢١-١٤٩٫٠٢٦بنوك ومؤّسسات مالیة - سندات مالیة 
٢٠٫٠٥٤١٫٦٢٤٫٥٩٥-١٫٦٠٤٫٥٤١شركات –سندات مالیة 

٩٫٢٩٩٫٤٨٠٥٫٦٢٢٫٥٣٢٦٫٧٤٣٫٦٦٢٢١٫٦٦٥٫٦٧٤إجمالي االستثمارات المدرجة
)١١٫٨٤٦()٨٫٠٨١()١٫٥١٢()٢٫٢٥٣() ١١ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٩٫٢٩٧٫٢٢٧٥٫٦٢١٫٠٢٠٦٫٧٣٥٫٥٨١٢١٫٦٥٣٫٨٢٨إجمالي االستثمارات في األوراق المالیة بالتكلفة المطفأة 
٤١٫٤٠٧٫٤٧٨٢٣٫٠٣٧٫٠٧٨٢٣٫٧٦١٫٤٢٨٨٨٫٢٠٥٫٩٨٤إجمالي االستثمارات في األوراق المالیة

(*) مجلس التعاون الخلیجي

(**) تشمل االستثمارات في السندات الدائمة الصادرة عن البنوك األخرى

، تم إدراج مخصص لالنخفاض في قیمة أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بمبلغ  ٢٠٢١یونیو٣٠كما في  
) في احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات المدرجة بالقیمة ١١ألف درھم) (إیضاح  ٢٢٩٫٨٢٠–٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم (١٢٩٫٥٤٣

وتم إدراجھ في الدخل الشامل اآلخر.العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تتحوط المجموعة ضد مخاطر معدالت الفائدة والعمالت األجنبیة على بعض االستثمارات ذات المعدالت الثابتة والمتغیرة من خالل عقود 
تبادل معدالت الفائدة وعقود تبادل العمالت، وتقوم بتصنیف ھذه األدوات كتحوطات للقیمة العادلة والتدفقات النقدیة، على التوالي. بلغ

بلغ  –٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درھم (١٫٨٤٤٫٨٧٨ما قیمتھ ٢٠٢١یونیو٣٠في كما مة العادلة السالبة لعقود التبادل ھذه صافي القی
ألف درھم). تم إدراج أرباح وخسائر عدم فاعلیة ھذه التحوطات ضمن بیان الدخل ٢٫٧٥٣٫٩٧٢صافي القیمة العادلة السالبة ما قیمتھ 

المرحلي الموحد المختصر.
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) تتمةاستثمارات في أوراق مالیة (٩

أبرمت المجموعة اتفاقیات إعادة شراء حیث تم بموجبھا رھن السندات واالحتفاظ بھا لدى األطراف المقابلة كضمانات. تحتفظ المجموعة  
شراء العكسي الرئیسیة بالمخاطر والمنافع المتعلقة باالستثمارات المرھونة. تخضع السندات المحتفظ بھا كضمانات التفاقیات إعادة ال

العالمیة. یبین الجدول التالي القیمة الدفتریة لھذه السندات والمطلوبات المالیة المتعلقة بھا:

(مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في ) غیر مدققة(٢٠٢١یونیو٣٠كما في  
القیمة الدفتریة لألوراق  

المالیة المرھونة
القیمة الدفتریة 

للمطلوبات المتعلقة بھا  
القیمة الدفتریة لألوراق  

المالیة المرھونة 
القیمة الدفتریة  

للمطلوبات المتعلقة بھا 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٩٫٦٢٥٫٨٩٠١٧٫٢٥١٫٦٦١١٥٫٠٦٠٫٢٩٨١٣٫٠٢٧٫٨١٩تمویل إعادة الشراء 

٣٫٣١٣٫٧٣٥–٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درھم (٣٫٠٤٥٫٣٦٠قامت المجموعة كذلك برھن استثمارات في أوراق مالیة بقیمة عادلة تبلغ 
ألف درھم) كضمان مقابل طلبات الھامش. ال تزال المجموعة محتفظة بالمخاطر والمنافع المتعلقة باالستثمارات المرھونة.

للعمالء، صافي قروض وسلفیات ١٠

یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققة غیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

٩٫٥٢١٫٠٥٩٩٫٨٣٤٫٩٠١سحوبات على المكشوف (أفراد وشركات) 
١١٫١٠٠٫٨٥٢١٠٫٤٠٩٫٧٩٠الرھون العقاریة–قروض أفراد 
٣٢٫٤٨٦٫٥٥٠٣٢٫٧٦٧٫٠٨٦أخرى–قروض أفراد 

١٧٨٫٧١٢٫٢٩٣١٨٣٫٨٩٨٫٣٣٢قروض شركات 
٤٫٠٧١٫٠٨٧٤٫٢٥٢٫٢٦٦بطاقات ائتمان
١٢٫٧١٨٫١٨٢٩٫٢٩٠٫٨٥٥تسھیالت أخرى

٢٤٨٫٦١٠٫٠٢٣٢٥٠٫٤٥٣٫٢٣٠إجمالي القروض والسلفیات للعمالء
)١١٫٤٧٧٫٥٢٨()١٠٫٧٩٦٫٠٨٥()١١ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٢٣٧٫٨١٣٫٩٣٨٢٣٨٫٩٧٥٫٧٠٢إجمالي القروض والسلفیات للعمالء، صافي 

إن موجودات التمویل اإلسالمي المدرجة في الجدول أعاله ھي كما یلي:

یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققة غیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

٢١٫١٢٨٫٣٥٤٢٢٫٠٧٠٫٩٦٤المرابحة
١٧٫٤١٦٫٧٥١١٨٫٤٢٧٫٠٨٥تمویل إجارة

٢٫٢٨٩٫٢١٣٣٫٦٢٤٫١٧٠الَسلم
٨٦٧٫١٤٨٤٣٤٫٤٥٩أخرى

٤١٫٧٠١٫٤٦٦٤٤٫٥٥٦٫٦٧٨إجمالي موجودات التمویل اإلسالمي 
)١٫٨٠٤٫٥٥٥()١٫٦٤٥٫٧٦٥(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة

٤٠٫٠٥٥٫٧٠١٤٢٫٧٥٢٫١٢٣صافي موجودات التمویل اإلسالمي 
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) تتمةقروض وسلفیات للعمالء، صافي (١٠

تقوم المجموعة بالتحوط على بعض القروض والسلفیات للعمالء ذات المعدالت الثابتة والمتغیرة باستخدام عقود تبادل معدالت الفائدة، 
لعقود التبادل ھذه كما السالبةوتقوم بتصنیف ھذه األدوات كتحوطات للقیمة العادلة والتدفقات النقدیة، على التوالي. بلغ صافي القیمة العادلة  

ألف ٣٦٫٩٣٣بلغ صافي القیمة العادلة الموجبة ما قیمتھ –٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درھم (١٢٫٣١٦ما قیمتھ ٢٠٢١یونیو٣٠في 
درھم). 

فیما یلي محفظة القروض والسلفیات للعمالء بحسب قطاع النشاط االقتصادي:

) مدققة(٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في )غیر مدققة(٢٠٢١یونیو٣٠كما في 
داخل دولة اإلمارات 

العربیة المتحدة
خارج دولة اإلمارات 

اإلجماليالعربیة المتحدة
داخل دولة اإلمارات 

العربیة المتحدة
خارج دولة اإلمارات 

اإلجماليالعربیة المتحدة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

قطاع النشاط االقتصادي
٢٩٠٫٠٢١١٢٦٫٧٦٩٤١٦٫٧٩٠٢٧٦٫٧٦٥١٢٨٫٦١٢٤٠٥٫٣٧٧الزراعة
١٫٥٧٩٫٥٦٥٤٫٨٣١٫٢١٠٦٫٤١٠٫٧٧٥١٫٢٣٧٫٧٥٣٤٫٤٦١٫٥٩٣٥٫٦٩٩٫٣٤٦الطاقة
٧٫٥٦٤٫٩٢٧٢٫٨٨٧٫٩٣١١٠٫٤٥٢٫٨٥٨٦٫٨١٧٫٢٨٥٢٫٢٦٧٫٩٥٠٩٫٠٨٥٫٢٣٥التجارة

٦٣٫٣٢٦٫٠٣٠١٫٠٧٠٫٧٨٦٦٤٫٣٩٦٫٨١٦٧١٫٣٩٩٫٦٠٣١٫٢٣٦٫٤٧٤٧٢٫٦٣٦٫٠٧٧االستثمار العقاري
٩٫٩٩٢٫٨٤٦٥٠٠٫٥٣١١٠٫٤٩٣٫٣٧٧١٠٫٤٠٩٫٧٧٢٥١٠٫٠٣٢١٠٫٩١٩٫٨٠٤الضیافة

٢٫٦٧٢٫٠٨٩١٫٢٤٣٫٤٥٤٣٫٩١٥٫٥٤٣٢٫٥٩٢٫٢٩٠١٫٣٤٣٫٤٠١٣٫٩٣٥٫٦٩١النقل واالتصاالت  
٥٢٫٥٤٠٫٠٨٩١٫٨٥٢٫٣٥٩٥٤٫٣٩٢٫٤٤٨٥٣٫٣٤٩٫٣٧١١٫٥٠١٫٣٤٣٥٤٫٨٥٠٫٧١٤األفراد

٥٥٫١٥٥٫٥٥٦٨٤٨٫٧٦٣٥٦٫٠٠٤٫٣١٩٥٣٫٠٦٢٫١٠٧٥٨٩٫٣٤١٥٣٫٦٥١٫٤٤٨الحكومة ومؤّسسات القطاع العام
١٣٫٥٧٢٫٥٤٦٥٫٢٧٤٫٠١٣١٨٫٨٤٦٫٥٥٩١٤٫٦٨٧٫٧٢٧٣٫٠٦٥٫٥٢١١٧٫٧٥٣٫٢٤٨المؤّسسات المالیة (*)

٣٫٩٦٢٫٦٠٥٣٫٣٠٣٫٥٨٥٧٫٢٦٦٫١٩٠٤٫٢٨٠٫٨٢٦١٫٧٥٨٫٧٦١٦٫٠٣٩٫٥٨٧التصنیع
٥٫٩٥٩٫٤٦١٣٩٢٫١٤٩٦٫٣٥١٫٦١٠٥٫٦٠٤٫٩٠١٣٠٣٫٢٢٧٥٫٩٠٨٫١٢٨الخدمات
٩٫٢٨٢٫٢٢٦٣٨٠٫٥١٢٩٫٦٦٢٫٧٣٨٩٫٢٥٩٫٠٦٣٣٠٩٫٥١٢٩٫٥٦٨٫٥٧٥أخرى

٢٢٥٫٨٩٧٫٩٦١٢٢٫٧١٢٫٠٦٢٢٤٨٫٦١٠٫٠٢٣٢٣٢٫٩٧٧٫٤٦٣١٧٫٤٧٥٫٧٦٧٢٥٠٫٤٥٣٫٢٣٠إجمالي القروض والسفلیات للعمالء
)١١٫٤٧٧٫٥٢٨()١٠٫٧٩٦٫٠٨٥()١١ناقصًا: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 
٢٣٧٫٨١٣٫٩٣٨٢٣٨٫٩٧٥٫٧٠٢إجمالي القروض والسلفیات للعمالء، صافي

(*) تشمل شركات االستثمار

االنخفاض في القیمة المرتبط بھا:فیما یلي القروض والسلفیات إلى العمالء حسب المرحلة ومخصص 

) مدققة( ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في ) غیر مدققة(٢٠٢١یونیو٣٠كما في  
إجمالي القروض  

والسلفیات إلى  
العمالء 

مخصص االنخفاض  
في القیمة

إجمالي القروض  
والسلفیات إلى  

العمالء 
مخصص االنخفاض  

في القیمة 
درھم ألف ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٢٠٨٫٣٨٦٫٣٩٦٧٨٨٫٧٧٨٢٠٨٫٧١٦٫٣١٧٨١٥٫٤٥٥المرحلة 
٢٢٠٫٧١٥٫١١٥٣٫٢٦٩٫١٢٣٢١٫٦٢٥٫٠٩٧٣٫٣٤٣٫٤٨٩المرحلة 
٣١٥٫٥٥٤٫٤٣٤٦٫٣٠٠٫٢٦٩١٥٫٧٩٣٫١١٦٦٫٧٥٠٫٩٣٦المرحلة 

٣٫٩٥٤٫٠٧٨٤٣٧٫٩١٥٤٫٣١٨٫٧٠٠٥٦٧٫٦٤٨منخفضة القیمة االئتمانیة التي تم شراؤھا أو تولیدھا 
٢٤٨٫٦١٠٫٠٢٣١٠٫٧٩٦٫٠٨٥٢٥٠٫٤٥٣٫٢٣٠١١٫٤٧٧٫٥٢٨اإلجمالي
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مخصصات االنخفاض في القیمة ١١

فیما یلي الحركة في مخصصات االنخفاض في القیمة:

یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

١٢٫٣٢٩٫٢٦٩٩٫٠٩٥٫٦٨١الرصید االفتتاحي
١٫٦٠٣٫٥٨٥٤٫٧٤٧٫٢١٥المحمل للفترة / السنة

)٧٧٢٫٩٧٦()٢٢٢٫٠٦٨(مستردات / تعدیالت خالل الفترة / السنة
١٫٣٨١٫٥١٧٣٫٩٧٤٫٢٣٩صافي المحمل للفترة / السنة

١١٫٨١٩٨٩٢٫١٢٢تعدیالت على إجمالي القیمة الدفتریة للفترة / السنة 
)١٫٦٣٢٫٧٧٣()٢٫١٣٧٫١٦٥(صافي المبالغ المشطوبة خالل الفترة / السنة

١١٫٥٨٥٫٤٤٠١٢٫٣٢٩٫٢٦٩إجمالي مخصصات االنخفاض في القیمة 

فیما یلي توزیع مخصصات االنخفاض في القیمة:

یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

٤١٤٤٦٥)٥نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة (إیضاح 
٩٢٫٨٨٤٤٦٫٥٦٩)٦ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك (إیضاح 

١٤١٫١٣٢٢٤١٫٦٦٦) (*)٩استثمار في أوراق مالیة (إیضاح 
١٠٫٧٩٦٫٠٨٥١١٫٤٧٧٫٥٢٨)١٠قروض وسلفیات للعمالء (إیضاح 

١٩٫٨٣٥١٨٫١٢٧)١٣موجودات أخرى (إیضاح 
٥٣٥٫٠٩٠٥٤٤٫٩١٤)١٩خطابات اعتماد وضمانات والتزامات أخرى (إیضاح 

١١٫٥٨٥٫٤٤٠١٢٫٣٢٩٫٢٦٩إجمالي مخصصات االنخفاض في القیمة 
ألف درھم) ضمن احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل ٢٢٩٫٨٢٠: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درھم (١٢٩٫٥٤٣(*) تم إدراج مخصص االنخفاض في القیمة البالغة قیمتھ 

الشامل اآلخر وتم إدراجھا في الدخل الشامل اآلخر.
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استثمارات عقاریة ١٢

ألف درھم
٢٠٢٠١٫٦٩٣٫٧٠٧ینایر ١كما في 

)٤٫٥٧٤(استبعادات خالل السنة
)٤٥٫٣٨٨(إعادة تقییم استثمارات عقاریة

٢١١تأثیر تحویل العمالت
١٫٦٤٣٫٩٥٦) مدققة(٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

٤٢٫٤٠٠إضافة خالل الفترة
)١٣٫٤١٦(استبعادات خالل الفترة
٢٧تأثیر تحویل العمالت

١٫٦٧٢٫٩٦٧) غیر مدققة(٢٠٢١یونیو٣٠كما في 

عقارات مستحوذ علیھا من تسویات لبعض القروض والسلفیات. لم یتم إدراج ھذه المعاملة ضمن بیان التدفقات الفترةتشمل اإلضافات خالل  
كونھا معامالت غیر نقدیة. المختصر الموحد المرحلي النقدیة 

التقییمات العادلة 
تم إجراء التقییمات بواسطة خبراء تقییم مستقلین ومسجلین یتمتعون بمؤھالت مھنیة مناسبة ومعترف بھا وخبرات في موقع وفئة العقارات 

التي تم تقییمھا. 

عند تقدیر القیم العادلة للعقارات، فإن االستخدام األقصى واألمثل للعقارات ھو استخدامھا الحالي.

م المستخدمة من قبل خبراء التقییم الخارجیین ما یلي:تتضمن منھجیات التقیی

طریقة المقارنة المباشرة: تسعى ھذه الطریقة إلى تحدید قیمة العقار من خالل المعامالت المتعلقة بالعقارات المماثلة في المناطق ◄
المجاورة مع تطبیق التعدیالت الالزمة لبیان الفروقات الخاصة بالعقار ذي الصلة.

طریقة االستثمار: یتم استخدام ھذه الطریقة لتقدیر قیمة العقار من خالل رسملة صافي اإلیرادات التشغیلیة للعقار على أساس العائد ◄
یتوقعھ المستثمر من استثماره على مدار مدة االنتفاع الخاضعة للتقییم.المناسب الذي

ة اإلمارات العربیة المتحدة.تقع االستثمارات العقاریة للمجموعة بشكل رئیسي داخل دول
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موجودات أخرى، صافي ١٣

یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

٢٫٣٥٠٫٧٣٩٢٫٦١٢٫٤١٣فوائد مدینة
١٫٨٩١٢٫١٤٨ضرائب مقدمة

١٦٧٫١٩٠٩٠٫٧٦٧مصاریف مدفوعة مقدماً 
١٢٫٢٤٥٫٧٤٢٦٫٨٠٩٫٣٤٨)١٩أوراق قبول (إیضاح 

٥٥٦٫٤١٨٥٨٤٫٨٦٤أخرى
١٥٫٣٢١٫٩٨٠١٠٫٠٩٩٫٥٤٠إجمالي الموجودات األخرى

)١٨٫١٢٧()١٩٫٨٣٥()١١ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 
١٥٫٣٠٢٫١٤٥١٠٫٠٨١٫٤١٣إجمالي الموجودات األخرى، صافي 

مبالغ مستحقة للبنوك ١٤

یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

١٫٤١٧٫٥٥٢١٫٥٣٦٫٢٦٣حسابات البنوك لدیناأرصدة 
٨٧٢٫٦٨٣١٫٣٣٥٫٨٤٦ودائع ھامشیة 
٣٫٦٢٧٫٥٣٩٥٫٣٤٩٫٩٦٢ودائع ألجل

٥٫٩١٧٫٧٧٤٨٫٢٢٢٫٠٧١إجمالي األرصدة المستحقة للبنوك 

تقوم المجموعة بالتحوط لبعض الودائع ألجل المقومة بالعمالت األجنبیة ضد مخاطر الصرف األجنبي ومعدالت الفائدة المتغیرة باستخدام 
عقود تبادل الصرف األجنبي وعقود تبادل معدالت الفائدة وتصّنف عقود التبادل ھذه إما كتحوطات للتدفقات النقدیة أو كتحوطات للقیمة 

-٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درھم (٧٫١٩٧ما قیمتھ ٢٠٢١یونیو٣٠في كما لغ صافي القیمة العادلة الموجبة لعقود التبادل ھذه العادلة. ب
ألف درھم).٧٫٧٩٤بلغ صافي القیمة العادلة الموجبة ما قیمتھ 
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المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ١٥

یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

-٩٤٫٩٢٩اتفاقیة إعادة الشراء بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
-٩٤٫٩٢٩المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرإجمالي 

. كضمانال شيء)-٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم (١٠٣٫١٩٠عادلة تبلغ  بقیمةسنداتبرھن  المجموعة  قامت،  ٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في  
التفاقیات إعادة الشراء الرئیسیة كضماناتالمرھونةالسندات . تخضع ھذهالمجموعةتظل المخاطر والمنافع المتعلقة بھذه السندات مع 

العالمیة.

ودائع من العمالء١٦

یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

١٠٨٫٣٦٩٫٦٩٠١٢٣٫٥٨٨٫٠٦٣ودائع ألجل
١٠٦٫٦٩٠٫٠٧٢٩٤٫١٥٨٫١٩٧ودائع حسابات جاریة

٣٣٫٢٤٩٫٩٤٦٣١٫٣٧٥٫٨٤٥ودائع توفیر
٢٩١٫٧٤٠٣١٥٫٦٧٨ودائع حكومیة طویلة األجل

١٫٩٦٢٫٥٥٢١٫٩٥٧٫٦٧٤ودائع ھامشیة 
٢٥٠٫٥٦٤٫٠٠٠٢٥١٫٣٩٥٫٤٥٧إجمالي الودائع من العمالء 

إن الودائع اإلسالمیة المدرجة في الجدول أعاله ھي كما یلي:

یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

١٫٩٢٢٫٧٩٠١٫٧٩٢٫٦٣٨ودائع مضاربة ألجل
-٣٫٩٦٩٫٨٩٤ودائع مرابحة ألجل

٧٫٥٥٩٫١٠٠٩٫٧٩٠٫٤٠٤ودائع وكالة 
١٠٫٩٨٠٫٦٣٦١٢٫٢٨٥٫٨٥٩ودائع حسابات جاریة
١٦٫٥٠٧٫٠٣٩١٥٫٠٥٢٫٥٨٨ودائع توفیر مضاربة

١٩٦٫٠٤٠٢٢٢٫٧٨٩ودائع ھامشیة 
٤١٫١٣٥٫٤٩٩٣٩٫١٤٤٫٢٧٨إجمالي الودائع اإلسالمیة 
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(تتمة) ودائع من العمالء١٦

تقوم المجموعة بالتحوط لبعض الودائع ألجل المقومة بالعمالت األجنبیة ضد مخاطر الصرف األجنبي ومعدالت الفائدة المتغیرة باستخدام 
ة عقود تبادل الصرف األجنبي وعقود تبادل معدالت الفائدة ویتم تصنیف عقود التبادل ھذه إما كتحوطات للتدفقات النقدیة أو كتحوطات للقیم

بلغ -٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درھم (٧٫٨٨٠ما قیمتھ  ٢٠٢١یونیو٣٠في كما  لعقود التبادل ھذه  السالبةة. بلغ صافي القیمة العادلة العادل
ألف درھم).١٧٤٫٧٤٠صافي القیمة العادلة الموجبة ما قیمتھ 

أوراق تجاریة بالیورو ١٧

إن تفاصیل األوراق التجاریة الصادرة بالیورو بموجب برنامج البنك المتعلق بھذه األوراق ھي كما یلي: 

یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

العملة 
٣٫٦٢١٫٥١٠٢٫٢٧٩٫٨٥٤دوالر أمریكي
١٩٩٫٩٣٤-درھم إماراتي

٩١٦٫٧٣٧١٫٥٤٧٫١٢٨یورو
٣٧٥٫٨٣٠-فرنك سویسري
٥٣٨٫٦٠١٣٥٠٫٨٤٧جنیة استرلیني

٥٫٠٧٦٫٨٤٨٤٫٧٥٣٫٥٩٣إجمالي األوراق التجاریة بالیورو 

تتحوط المجموعة لبعض األوراق التجاریة بالیورو ضد مخاطر صرف العمالت األجنبیة باستخدام عقود تبادل الصرف األجنبي وتصّنف 
ألف ٦٠٨ما قیمتھ ٢٠٢١یونیو٣٠لعقود التحوط ھذه كما في السالبةھذه األدوات كتحوطات للتدفقات النقدیة. بلغ صافي القیمة العادلة 

ألف درھم).١١٨٫٥١٠بلغ صافي القیمة العادلة الموجبة ما قیمتھ –٢٠٢٠دیسمبر٣١درھم (

سنویًا إلى موجب ٪٠٫٤٩٠یتراوح معدل الفائدة الفعلي لألوراق التجاریة بالیورو ذات القسیمة الصفریة التي تم إصدارھا بین سالب 
سنویاً).٪٢٫٠١٠سنویاً إلى موجب ٪٠٫٥٤٨بین سالب -٢٠٢٠دیسمبر ٣١سنویاً (٪٠٫٥٤٦
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قروض١٨

(غیر مدققة) ھي كما یلي:٢٠٢١یونیو٣٠إن تفاصیل القروض كما في 

اإلجمالي سنوات ٥أكثر من سنوات ٥-٣سنوات ٣-١خالل سنة واحدة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمالعملة األداة

٦٥٣٫٢٥٩١٫٤٣٥٫٠١٢-٨٣٫٩٢١٦٩٧٫٨٣٢دوالر أستراليسندات عالمیة متوسطة األجل
٥٤٧٫٩٢١-٢٣٨٫٧٧٩١٨٦٫١٤٦١٢٢٫٩٩٦رینمینبي صیني

١٧٦٫٧٢٦-٨٧٫٠٧٧٨٩٫٦٤٩-یورو
٢٫٤٤٤٫٣٥٦-٣١٨٫٥٠١١٫٠٩٥٫٦٧٦١٫٠٣٠٫١٧٩فرنك سویسري

٧٦٫٠٨٠---٧٦٫٠٨٠ین یاباني
٤٨٢٫٠٤٨-٢٢٠٫٠٣٢١٨٧٫٤٦٦٧٤٫٥٥٠دوالر ھونج كونج 

٣٫٣٧٦٫٧٩٦٦٫٩٣٠٫٤٦٨١٫٩٩٤٫٨١٦٢٠٫٥٤٤٫٣٩٥٣٢٫٨٤٦٫٤٧٥دوالر أمریكي
٢٨١٫٧١٧---٢٨١٫٧١٧إسترلینيجنیھ 

٥٣١٫٦٦٣٥٣١٫٦٦٣---الروبیة االندونیسیة
٤٫٥٩٥٫٨٢٦٩٫١٨٤٫٦٦٥٣٫٣١٢٫١٩٠٢١٫٧٢٩٫٣١٧٣٨٫٨٢١٫٩٩٨

١٫٨٦٢٫٤٦٥--١٫٨٦٢٫٤٦٥-دوالر أمریكيسندات صكوك إسالمیة 
٥٫٤٥٨٫٢٤٠-٧٣٣٫٢٦٠٣٫٩٩٣٫٥٥١٧٣١٫٤٢٩دوالر أمریكيقروض ثنائیة 

٨٨٫١٨٦٨٨٫١٨٦---تینج كازاخستاني 
١٫٩٢٩٫٨٢٦---١٫٩٢٩٫٨٢٦دوالر أمریكيشھادات إیداع صادرة

٧٠٫٩٣٤---٧٠٫٩٣٤جنیھ إسترلیني 
٩٦٥٫٢٦٠---٩٦٥٫٢٦٠یورو

٢٫٨٣٦٫٤٦٤--٢٫٨٣٦٫٤٦٤-دوالر أمریكيمعدل فائدة ثابت–سندات ثانویة 
١٢٫٠٤٨٫٦٣٠-٧٫٢٤٣٫٨٤٨٢٫٦٥٧٫١٩٩٢٫١٤٧٫٥٨٣دوالر أمریكياتفاقیات إعادة الشراءقروض من خالل 

٥٫١٨٨٫٨٠٥---٥٫١٨٨٫٨٠٥درھم إماراتي *
١٠٫١٨٤١٤٫٢٢٦-٢٩٠٣٫٧٥٢جنیھ مصري

٢٠٫٧٢٨٫٠٤٩٢٠٫٥٣٨٫٠٩٦٦٫١٩١٫٢٠٢٢١٫٨٢٧٫٦٨٧٦٩٫٢٨٥٫٠٣٤إجمالي القروض 
من مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بموجب برنامج خطة الدعم الموجھةفوائدتمثل قروض بال (*) 

أو عقود تبادل العمالت المتقاطعة، ویتم تصنیف عقود تتحوط المجموعة لبعض القروض ضد مخاطر معدالت صرف العمالت األجنبیة ومخاطر معدالت الفائدة باستخدام إما عقود تبادل معدالت الفائدة 
ألف درھم.٩٥١٫٤٢٠ما قیمتھ ٢٠٢١یونیو٣٠ة الموجبة لعقود التبادل ھذه كما في التبادل ھذه إما كتحوطات للقیمة العادلة أو للتدفقات النقدیة. بلغ صافي القیمة العادل
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) تتمةقروض (١٨

ضمانات نقدیة  بإیداع المجموعة قامتعالوة على ذلك، ومقابل القروض من خالل اتفاقیات إعادة الشراء. المرھونة كضماناتالسندات حول للحصول على تفاصیل ٩رقمیضاحاإلیرجى الرجوع إلى
.مقابل طلبات الھامشال شيء)-٢٠٢٠دیسمبر ٣١(ألف درھم٢٥٫٣٨٩بقیمة 

(مدققة) ھي كما یلي:٢٠٢٠دیسمبر ٣١إن تفاصیل القروض كما في 
اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات ٥-٣سنوات ٣-١خالل سنة واحدة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمالعملةاألداة

٧١٧٫٤٨٨١٫٦١٤٫٣٦٧-٨٦٫٢٥٤٨١٠٫٦٢٥دوالر أستراليسندات عالمیة متوسطة األجل
٦٨٣٫٥٠٩-١٣٥٫٧٢٦٣١١٫٦٣٤٢٣٦٫١٤٩رینمینبي صیني

١٨٢٫٧٤٩-٨٩٫٩٤٦٩٢٫٨٠٣-یورو
٢٫٥٧٦٫٨٥٧-٣٣٥٫٠٣٢٧٣٢٫٠٩٧١٫٥٠٩٫٧٢٨فرنك سویسري

١٧٠٫٥٧١--٨٨٫٩٧٧٨١٫٥٩٤ین یاباني
٦٣٨٫٨٩٤-١٥٢٫٤٩٥٣٣٣٫٧٢٨١٥٢٫٦٧١دوالر ھونج كونج 

٢٫٣٠١٫٧٥٨٦٫٢٤٨٫٥٢٢٣٫٨٩٢٫٠٠٨٢١٫٣٦٤٫٦٦١٣٣٫٨٠٦٫٩٤٩دوالر أمریكي
٣٦٠٫١٥٥--٨٠٫٥٧٦٢٧٩٫٥٧٩جنیھ إسترلیني
٥٧٧٫١٢٢٥٧٧٫١٢٢---روبیة إندونیسیة

٣٫١٨٠٫٨١٨٨٫٨٨٧٫٧٢٥٥٫٨٨٣٫٣٥٩٢٢٫٦٥٩٫٢٧١٤٠٫٦١١٫١٧٣
١٫٨٦٨٫٢٧٢--١٫٨٦٨٫٢٧٢-دوالر أمریكيسندات صكوك إسالمیة 

٥٫٦٣٧٫٨٨٩-١٨٣٫٤٤٧٤٫٧٢٣٫٣٧٤٧٣١٫٠٦٨دوالر أمریكيقروض ثنائیة 
٨٩٫٠٩١٨٩٫٠٩١---تینج كازاخستاني

١٫١٦٣٫٦٨٠---١٫١٦٣٫٦٨٠دوالر أمریكيشھادات إیداع صادرة
١٣٥٫٤٦٠---١٣٥٫٤٦٠یورو

٢٫٨٦٢٫٦٦٠--٢٫٨٦٢٫٦٦٠-دوالر أمریكيفائدة ثابتمعدل -سندات ثانویة 
٢٠٢٫٣٣٣٦٫٧٠٦٫١٣٨-١٫٩٨١٫٨٦٠٤٫٥٢١٫٩٤٥دوالر أمریكيقروض من خالل اتفاقیات إعادة الشراء

٦٫٣٠٦٫١٦٥---٦٫٣٠٦٫١٦٥درھم إماراتي (*)
١٠٫٤٢٣١٥٫٥١٦-٥٫٠٩٣-جنیھ مصري

١٢٫٩٥١٫٤٣٠٢٢٫٨٦٩٫٠٦٩٦٫٦١٤٫٤٢٧٢٢٫٩٦١٫١١٨٦٥٫٣٩٦٫٠٤٤إجمالي القروض 
المتحدة المركزي بموجب برنامج خطة الدعم الموجھةمن مصرف اإلمارات العربیة تمثل قروض بال فوائد(*) 

أو عقود تبادل العمالت المتقاطعة، ویتم تصنیف عقود تتحوط المجموعة لبعض القروض ضد مخاطر معدالت صرف العمالت األجنبیة ومخاطر معدالت الفائدة باستخدام إما عقود تبادل معدالت الفائدة 
ألف درھم.٢٫٢٢٩٫٦١٦ما قیمتھ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١عادلة أو للتدفقات النقدیة. بلغ صافي القیمة العادلة الموجبة لعقود التبادل ھذه كما في التبادل ھذه إما كتحوطات للقیمة ال
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:كما یلي(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو٣٠ئم الصفریة كما في تستحق الفائدة كدفعات متأخرة؛ وفیما یلي معدالت الفائدة التعاقدیة أو معدل العائد الداخلي على عملیات إصدار القسا 
سنوات٥أكثر من سنوات٥إلى ٣سنوات٣سنة إلىخالل سنة واحدةالعملةاألداة

سنویًا وفوائد ربع ٪٣٫٧٥بنسبةمعدل فائدة ثابت .سنویاً ٪٣٫٩٢بنسبةمعدل فائدة ثابت دوالر أستراليسندات عالمیة متوسطة األجل
معدل نقطة أساس مضافة إلى ١٣٨سنویة بمعدل 

تبادل فاتورة البنك.

سنویاً إلى ٪٢٫٦٩٦معدل فائدة ثابت یتراوح بین -
.سنویاً ٪٤٫٥٠

٪٤٫٨٢سنویاً إلى ٪٤٫٠٥یتراوح بین معدل فائدة ثابت رینمینبي صیني
سنویاً 

سنویاً إلى ٪٣٫٠٠معدل فائدة ثابت یتراوح بین 
.سنویاً ٪٤٫٦٠

-.سنویاً ٪٣٫٣٣بنسبةمعدل فائدة ثابت 

-سنویاً ٪٠٫٧٥معدل فائدة ثابت بنسبة سنویاً ٪٠٫٠٣٨معدل فائدة ثابت بنسبة -یورو
إلى سنویاً ٪٠٫٣٨٥یتراوح بینمعدل فائدة ثابت .سنویاً ٪٠٫٠٥قسیمة صفریة بمعدل عائد داخلي بنسبة فرنك سویسري

.سنویاً ٪٠٫٧٣٥
سنویًا ٪٠٫٠٥معدل فائدة ثابت یتراوح بین 

.سنویاً ٪٠٫٥١و
-

---.سنویاً ٪٠٫٤٤٥معدل فائدة ثابت بنسبة ین یاباني
٪٣٫٢٠سنویاً إلى ٪٣٫٠٥معدل فائدة ثابت یتراوح بین دوالر ھونج كونج

.سنویاً 
إلى سنویاً ٪٢٫٨٤بینیتراوحمعدل فائدة ثابت

.سنویاً ٪٢٫٨٧
-.سنویاً ٪١٫٣٤بنسبةثابت معدل فائدة 

سنویًا وفوائد ربع سنویة ٪٢٫٧٥معدل فائدة ثابت بنسبة دوالر أمریكي
نقطة أساس مضافة ١٤٠إلى ٨٨یتراوح بینبمعدل

إلى سعر لیبور.

سنویاً وفوائد ربع ٪٤معدل فائدة ثابت بنسبة 
نقطة ١٥٥إلى ١٠٠یتراوح بین سنویة بمعدل 

أساس مضافة إلى سعر لیبور.

إلى ١٠٣یتراوح بینبمعدلفوائد ربع سنویة 
نقطة أساس مضافة إلى سعر لیبور.١١٥

سنویاً إلى ٪٤٫٦٥معدل فائدة ثابت یتراوح بین 
معدل عائد داخلي سنویًا، قسیمة صفریة ب٪٥٫١٠

سنویًا ٪٥٫٧٨٥سنویاً إلى ٪٣٫٢٧١یتراوح بین 
نقطة أساس مضافة ١٤٠وفوائد ربع سنویة بمعدل 

(*).إلى سعر لیبور
٪٢٫٠٣سنویاً إلى ٪١٫٩٥یتراوح بین معدل فائدة ثابت جنیھ إسترلیني 

.سنویاً 
---

سنویاً إلى ٪٧٫٥٠یتراوح بین معدل فائدة ثابت ---الروبیة اإلندونیسیة 
.سنویاً ٪٨٫١٦

--سنویاً ٪٤٫٣٧٥معدل فائدة ثابت بنسبة -دوالر أمریكي سندات صكوك إسالمیة
نقطة أساس مضافة إلى سعر ٦٣فوائد شھریة بمعدل دوالر أمریكيقروض ثنائیة 

لیبور.
نقطة أساس ٩٥إلى ٥٠فوائد شھریة بمعدل 

.لیبورمضافة إلى سعر 
نقطة أساس مضافة إلى ١٠٠فوائد شھریة بمعدل 

سعر لیبور.
-

سنویًا.٪٩٫٥٠معدل فائدة ثابت بنسبة ---تینج كازاخستاني 
٪٠٫٢٥٥قسیمة صفریة بمعدل عائد داخلي یتراوح بین دوالر أمریكيشھادات إیداع صادرة

سنویًا.٪٠٫٣٩٦سنویاً إلى 
---

٪٠٫٣٧٥بنسبة قسیمة صفریة بمعدل عائد داخلي استرلینيجنیھ 
ویاً.نس

---

سالبیتراوح بینقسیمة صفریة بمعدل عائد داخلي یورور
سنویًا.٪٠٫٤٤إلى سالبسنویاً ٪٠٫٥٢٥٢

---

--.سنویاً ٪٤٫٥٠معدل فائدة ثابت بنسبة -دوالر أمریكيمعدل ثابت-سندات ثانویة 
٪٠٫٦٠سنویاً إلى ٪٠٫٣٣معدل فائدة ثابت یتراوح بین دوالر أمریكيخالل اتفاقیات إعادة الشراءقروض من 

٥٠إلى ٤٥یتراوح بینسنویاً وفوائد ربع سنویة بمعدل
نقطة أساس مضافة إلى سعر لیبور.

٥٠إلى ٤٥یتراوح بینفوائد ربع سنویة بمعدل
نقطة أساس مضافة إلى سعر لیبور.

٢٠سالب یتراوح بینفوائد نصف سنویة بمعدل
نقطة أساس مضافة إلى سعر لیبور.٥٠موجب إلى 

-

سنویاً إلى ٪٠٫٥٠معدل فائدة ثابت یتراوح بین -.سنویاً ٪٣٫٠٠معدل فائدة ثابت بنسبة سنویًا.٪٣٫٠٠معدل فائدة ثابت بنسبة جنیھ مصري 
.سنویاً ٪٣٫٥٠

سنویاً وتعتبر قابلة للطلب في نھایة السنة الخامسة أو السادسة أو السابعة أو العاشرة من تاریخ اإلصدار.٪٥٫٧٨٥سنویاً إلى ٪٣٫٢٧١سنة بمعدل عائد داخلي یتراوح بین ٤٠سنة إلى ٣٠بینتتراوح استحقاقاتوببفوائد متراكمة ألف درھم ١٩٫٦٤٧٫١٤٠بقیمة (*) تشمل سندات
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٤٢

) تتمةقروض (١٨

تتأھل السندات الثانویة ذات معدل الفائدة الثابت كقروض ثانویة ضمن الشق الثاني من رأس المال وتعتبر مؤھلة للحصول على اإلعفاء 
٪ سنویاً وفقاً لتوجیھات رأس المال الصادرة عن مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. باإلضافة إلى ذلك، دخلت السندات ١٠بمعدل  

سنویًا حتى تاریخ استحقاقھا في عام ٪٢٠معدل الفائدة الثابت سنتھا الخامسة حتى تاریخ االستحقاق ویتم إطفاؤھا بمعدل الثانویة ذات
).٣٣(إیضاح ٢٠٢٣

مطلوبات أخرى١٩

یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

٦٣٢٫٢٣٥٩١٦٫٤٦٤فوائد دائنة
٦٢٨٫٦٧٧٦٣٠٫٢٠٣التزام مدرج مقابل التزامات المنافع المحددة

٨٣٨٫٤٠٥٨٩١٫٨٨٣إیرادات مؤجلة
١٢٫٢٤٥٫٧٤٢٦٫٨٠٩٫٣٤٨)١٣أوراق قبول (إیضاح 

مخصص االنخفاض في القیمة على خطابات اعتماد وضمانات 
٥٣٥٫٠٩٠٥٤٤٫٩١٤)١١والتزامات أخرى (إیضاح 

٤٫٩٠٩٫٩٠٤٤٫١٣٥٫١٦٣أخرى (*)
١٩٫٧٩٠٫٠٥٣١٣٫٩٢٧٫٩٧٥إجمالي المطلوبات األخرى 

ألف درھم).١٩٢٫٣٦٣–٢٠٢٠دیسمبر ٣١(٢٠٢١یونیو٣٠ألف درھم یتعلق بالتزامات عقود اإلیجار التمویلیة كما في ١٩٣٫٥٣٧(*) تتضمن مبلغ بقیمة 

رأس المال ٢٠

الصادر والمدفوع بالكامل المصرح بھ
یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩أسھم عادیة بقیمة درھم واحد للسھم 

) من ٪٦٠٫٢٠–٢٠٢٠دیسمبر ٣١(٪٦٠٫٢٠، احتفظت شركة مجلس أبوظبي لالستثمار ش.م.ع بما نسبتھ ٢٠٢١یونیو٣٠كما في 
رأس مال البنك الصادر والمدفوع بالكامل.
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٤٣

) غیر مدققةاحتیاطیات أخرى (٢١

:٢٠٢١یونیو٣٠المنتھیة في أشھرالستةلفترة حركة االحتیاطیات 

أسھم خطة حوافز 
احتیاطي طوارئاحتیاطي عاماحتیاطي قانونياحتیاطي نظاميالموظفین، صافي

احتیاطي تحویل 
عمالت أجنبیة

احتیاطي تحّوط 
للتدفقات النقدیة

احتیاطي إعادة 
تقییم استثمارات 
مصنفة بالقیمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

اآلخر
العائدة إلى حاملي 

أسھم البنك
الحقوق غیر 
اإلجماليالمسیطرة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٨٧٤٫٥٢٥٩٫٨٦٥٫٤١٦٢٦٤٩٫٨٦٥٫٦٨٠)٣٣٫٤٦٤()٥٦٫١٥٦(٣٫٤٧٨٫٦٩٠٣٫٤٧٨٫٦٩٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)٢٦٫٨٦٩(٢٠٢١ینایر ١كما في 
)٣٩٤(٤)٣٩٨(--)٣٩٨(-----فروقات الصرف الناشئة عن تحویل العملیات األجنبیة

)٨٥٫٢٤٦(-)٨٥٫٢٤٦(-)٨٥٫٢٤٦(------صافي التغیرات في القیمة العادلة على تحوطات التدفقات النقدیة 
التغیرات في القیمة العادلة على تحوطات التدفقات النقدیة المعادصافي 

)٥٦٫٢٨٤(-)٥٦٫٢٨٤(-)٥٦٫٢٨٤(------تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر
صافي التغیرات في القیمة العادلة ألدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة

٧١٫١٠٣)٦١(٧١٫١٦٤٧١٫١٦٤-------من خالل الدخل الشامل اآلخر
مبالغ معاد تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر ألدوات

)١٠٥٫٩٠٠(-)١٠٥٫٩٠٠()١٠٥٫٩٠٠(-------الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (*)
صافي التغیرات في القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة المصنفة

١٢٫٤٥٨-١٢٫٤٥٨١٢٫٤٥٨-------بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
المبالغ المحولة ضمن حقوق الملكیة عند استبعاد أدوات حقوق الملكیة

٤٥-٤٥٤٥-------المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)١٦٤٫٢١٨()٥٧()١٦٤٫١٦١()٢٢٫٢٣٣()١٤١٫٥٣٠()٣٩٨(-----األخرى للفترةإجمالي الخسارة الشاملة 

٥٨٤-٥٨٤-------٥٨٤تعدیالت القیمة العادلة 
٢٫٨٤٨-٢٫٨٤٨-------٢٫٨٤٨الجزء المكتسب-أسھم 

٨٥٢٫٢٩٢٩٫٧٠٤٫٦٨٧٢٠٧٩٫٧٠٤٫٨٩٤)١٧٤٫٩٩٤()٥٦٫٥٥٤(٣٫٤٧٨٫٦٩٠٣٫٤٧٨٫٦٩٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)٢٣٫٤٣٧(٢٠٢١یونیو٣٠كما في 

)٢٩(إیضاح للفترةاالنخفاض في القیمةرسوم(*) تتضمن 
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٤٤

) تتمة ) (غیر مدققةاحتیاطیات أخرى (٢١

:٢٠٢٠یونیو٣٠المنتھیة في أشھرالستةلفترة حركة االحتیاطیات 

أسھم خطة حوافز 
احتیاطي طوارئاحتیاطي عاماحتیاطي قانونياحتیاطي نظاميالموظفین، صافي

احتیاطي تحویل 
عمالت أجنبیة

احتیاطي تحّوط 
للتدفقات النقدیة

احتیاطي إعادة 
تقییم استثمارات 
مصنفة بالقیمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

اآلخر
العائدة إلى حاملي 

أسھم البنك
الحقوق غیر 
اإلجماليالمسیطرة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٢٫٧٢٧٦١٦٫٢٨٤٩٫٢٥٧٫٩١٩٢٫٤٢٢٩٫٢٦٠٫٣٤١)٥٤٫٥٢١(٣٫٢٧٦٫٧٦٧٣٫٢٧٦٫٧٦٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)٣٠٫١٠٥(٢٠٢٠ینایر ١كما في 
)٢٧٫٦٨٧()١()٢٧٫٦٨٦(--)٢٧٫٦٨٦(-----فروقات الصرف الناشئة عن تحویل العملیات األجنبیة

٣١٫٧٦٦-٣١٫٧٦٦-٣١٫٧٦٦------صافي التغیرات في القیمة العادلة على تحوطات التدفقات النقدیة 
صافي التغیرات في القیمة العادلة على تحوطات التدفقات النقدیة المعاد

)١٢٫٤٩٦(-)١٢٫٤٩٦(-)١٢٫٤٩٦(------تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر
صافي التغیرات في القیمة العادلة ألدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة

)١٫٢٠٩٫٢٧٤(٥٠)١٫٢٠٩٫٣٢٤()١٫٢٠٩٫٣٢٤(-------من خالل الدخل الشامل اآلخر
مبالغ معاد تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر ألدوات

)٤١٫٨٦٧(-)٤١٫٨٦٧()٤١٫٨٦٧(-------الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (*)
صافي التغیرات في القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة المصنفة

)٣٨٫١٠٣(-)٣٨٫١٠٣()٣٨٫١٠٣(-------بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
المبالغ المحولة ضمن حقوق الملكیة عند استبعاد أدوات حقوق الملكیة

)٢١٫٠٦٩(-)٢١٫٠٦٩()٢١٫٠٦٩(-------المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)١٫٣١٨٫٧٣٠(٤٩)١٫٣١٨٫٧٧٩()١٫٣١٠٫٣٦٣(١٩٫٢٧٠)٢٧٫٦٨٦(-----إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر للفترة

-)١٫١٩٩(١٫١٦٣١٫١٩٩-٣٦-----االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة 
١٫٨٩٣-١٫٨٩٣-------١٫٨٩٣الجزء المكتسب-أسھم 

٧٫٩٤٢٫٢٣٢١٫٢٧٢٧٫٩٤٣٫٥٠٤)٦٩٢٫٩١٦(٤١٫٩٩٧)٨٢٫١٧١(٣٫٢٧٦٫٧٦٧٣٫٢٧٦٫٧٦٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)٢٨٫٢١٢(٢٠٢٠یونیو٣٠كما في 

)٢٩(إیضاح للفترةاالنخفاض في القیمةرسوم(*) تتضمن 
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سندات رأس المال ٢٢

، قامت دائرة المالیة لدى حكومة أبوظبي باالكتتاب في سندات رأسمالیة تنظیمیة من الشق األول لبنك أبوظبي التجاري ٢٠٠٩في فبرایر 
ألف درھم ("السندات"). ٤٫٠٠٠٫٠٠٠بمبلغ أساسي تبلغ قیمتھ 

ا تاریخ استرداد محدد. إن خیار االسترداد متوفر ال تتمتع ھذه السندات بحق التصویت، وھي سندات دائمة غیر مجّمعة لألرباح، ولیس لھ
للبنك فقط. تمثل ھذه السندات التزامات مباشرة وغیر مضمونة وثانویة على البنك وتتساوى في تصنیفھا دون أي تفاضل بینھا، وتخضع 

سنویاً یستحق الدفع بشكل نصف سنوي  ٪٦حقوق والتزامات حاملي السندات لمطالبات الدائنین الرئیسیین. تحمل السندات معدل فائدة بنسبة  
سنویًا بعد ذلك. ومع ذلك، یحق للبنك وفقًا ٪٢٫٣، وتحمل معدل فائدة عائم لستة أشھر بمعدل إیبور باإلضافة إلى نسبة  ٢٠١٤حتى فبرایر  

لفوائد وال یعتبر خیار البنك لتقدیره الحصري أن یختار عدم إجراء دفعات فوائد األرباح. ال یحق لحاملي السندات مطالبة البنك بدفعات ا
بعدم الدفع بمثابة إخالل بشروط السندات. وباإلضافة إلى ذلك، ھناك ظروف معینة یحظر على البنك في ظلھا إجراء دفعات الفوائد في 

تاریخ الدفعة المعنیة (حدث یستوجب عدم الدفع).

لدفع، عندھا ال یحق للبنك: (أ) اإلعالن عن أیة توزیعات أو أرباح في حال قام البنك باختیار عدم الدفع أو إذا ظھر حدث یستوجب عدم ا
أو دفعھا؛ أو (ب) استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفیض أو االستحواذ بأیة وسیلة كانت على أي جزء من رأس المال أو أیة أوراق مالیة 

تنص بنودھا على اإللزام بالسداد أو التحویل إلى حقوق الملكیة، من البنك تكون مساویة للسندات أو أقل منھا، باستثناء األوراق المالیة التي
في أي حالة إال إذا تم، أو لحین، سداد دفعتین متتالیتین بالكامل.

بناًء على عملیة الدمج، تحّمل البنك سندات رأس المال التنظیمیة للشق األول السابقة لبنك االتحاد الوطني والتي تبلغ قیمتھا األصلیة
ألف درھم. إن الشروط واألحكام المطبقة على ھذه السندات مماثلة للسندات الصادرة عن بنك أبوظبي التجاري.٢٫٠٠٠٫٠٠٠

) غیر مدققةإیرادات الفوائد (٢٣

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في  الستةیونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درھم ألفدرھم ألفدرھم ألفدرھم ألف

٨٥٫٥٦٢١٢٢٫٣٩٦١٥٤٫٥٣٨٣١٦٫٧٦٩قروض وسلفیات للبنوك 
١٫٧٧٠٫٤١٣٢٫٣٦٨٫٤٢٣٣٫٥٠٨٫١٢٣٥٫١٧٤٫٥٠٠قروض وسلفیات للعمالء 
٤٨٢٫٠٠١٤٩٤٫٦٧٢٩٤٣٫٦٤٢١٫١٢٢٫٢١٧استثمار في أوراق مالیة 
٢٫٣٣٧٫٩٧٦٢٫٩٨٥٫٤٩١٤٫٦٠٦٫٣٠٣٦٫٦١٣٫٤٨٦إجمالي إیرادات الفوائد 
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)غیر مدققةمصاریف الفوائد (٢٤

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في  الستةیونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درھم ألفدرھم ألفدرھم ألفدرھم ألف

٣٫٧٢٠١٤٫٧٨١١٣٫٣٠١٣٦٫١٣٢ودائع من البنوك
٢٦٥٫٤٣٨٧٢٧٫٨٥٤٥٨٠٫٣١٥١٫٧٠٤٫٨٣٣ودائع من العمالء 

٤٫٥١٤١١٫١٩٥٩٫٧٣٩٢٥٫٠٢١أوراق تجاریة بالیورو 
١٨٥٫٩٣٣٢٧٦٫٩٩٧٤٠١٫٢٣٩٦٧٩٫٧٦٩قروض (*) 

٤٥٩٫٦٠٥١٫٠٣٠٫٨٢٧١٫٠٠٤٫٥٩٤٢٫٤٤٥٫٧٥٥إجمالي مصاریف الفوائد

ألف درھم) لمصاریف الفوائد على مطلوبات عقود اإلیجار.٧٫٣٨٥–٢٠٢٠یونیو٣٠المنتھیة في أشھرالستةلفترة ألف درھم (٦٫٧٧٥(*) تتضمن مبلغ بقیمة 

)غیر مدققةصافي إیرادات الرسوم والعموالت (٢٥

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في  الستةیونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درھم ألفدرھم ألفدرھم ألفدرھم ألف

الرسوم والعموالتإیرادات 
٢٢١٫٥٠٤١٥٨٫٥٢٢٤٤٦٫٧٧٦٣٩٧٫٢٤١رسوم متعلقة بالبطاقات 
٢٢٤٫٥٨٥٩٧٫٨٩٣٣٧٣٫٣٧٩٢٤٩٫٩٣٩رسوم معالجة القروض 
٤٣٫٧٣٠٣٦٫٨٠٥٨٨٫٥٠٤٨٠٫٨٣٤رسوم متعلقة بالحسابات 

١٢٥٫٦٥٠١٠٨٫٣٦٧٢٤٥٫٥٨٧٢٣٥٫٥٢٥عمولة معامالت مالیة 
٢٫٧٩٥١٣٫٧٤٣٨٫٩١٦٢٩٫٤١١عمولة تأمین 

١٥٫٤٠٣١٢٫٣١٥٣٤٫٨٣٦٢٧٫٨١٦خدمات إدارة األصول واالستثمارات 
٢٫٤٢٦١٫٩٣٥٥٫٠٠٧٣٫٧٤٤رسوم وساطة 
١٠٠٫١٤٥٦٥٫٧٥١٢٠٩٫٦٣٩١٥١٫٨٠٣رسوم أخرى 

٧٣٦٫٢٣٨٤٩٥٫٣٣١١٫٤١٢٫٦٤٤١٫١٧٦٫٣١٣إجمالي إیرادات الرسوم والعموالت 
) ٤٣٤٫٢٢٤() ٤٦٨٫٧١٧() ١٨٤٫٦٩٩() ٢٣٥٫٥٠٨(مصاریف الرسوم والعموالت  

٥٠٠٫٧٣٠٣١٠٫٦٣٢٩٤٣٫٩٢٧٧٤٢٫٠٨٩إیرادات الرسوم والعموالت صافي

) غیر مدققةصافي إیرادات المتاجرة (٢٦

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في  الستةیونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درھم ألفدرھم ألفدرھم ألفدرھم ألف

٤٢٫٦٣٥٤٦٫٧٢٤٥٩٫٦٧٨٤٧٫٤٨١صافي األرباح من التعامل بالمشتقات 
١٢٣٫٠٢٠١٠٧٫٦٥٧٢٥٩٫٩٨٥٢٥١٫٣٣٠صافي األرباح من التعامل بالعمالت األجنبیة 

الموجودات والمطلوبات المالیة  صافي األرباح / (الخسائر) من 
)٤٫٢٨٢(٨٫٤٤٢١٫٢٣٠٨٫٦٥١بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

١٧٤٫٠٩٧١٥٥٫٦١١٣٢٨٫٣١٤٢٩٤٫٥٢٩صافي إیرادات المتاجرة
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) غیر مدققةإیرادات تشغیلیة أخرى (٢٧

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في  الستةیونیو ٣٠المنتھیة في الثالثة أشھر 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درھم ألفدرھم ألفدرھم ألفدرھم ألف

٣٨٫٧٦٦٢٣٫٩٧٩٧٥٫٦٧١٦١٫٠٢٩إیرادات إدارة العقارات 
١٩٫٨٣٠١٩٫٨٤٣٤٠٫١٣١٤٠٫٦٢٣إیرادات إیجار 

٨٥٫٣٥٤٨٥٫٠٨١١٥٩٫٥٦٠١٣٠٫٢٤٣استثمارات في أوراق مالیة صافي األرباح من استبعاد 
)١٥٫٨٦٦(٦١٫٢٠٨)١٥٫٤٥١(-ناتجة عن تقاعد التحوطات الخسائر) الرباح / (صافي األ

٦٫٨٨٨٥٫٢٧٦١٤٫٣١٠١٠٫٤٣٦إیرادات توزیعات األرباح 
١٤٫٣٦٧٩٫٤٦٣١٩٫٣٩٦١٨٫٠٤١أخرى 

١٦٥٫٢٠٥١٢٨٫١٩١٣٧٠٫٢٧٦٢٤٤٫٥٠٦األخرىإجمالي اإلیرادات التشغیلیة 

) غیر مدققةمصاریف تشغیلیة (٢٨

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في  الستةیونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درھم ألفدرھم ألفدرھم ألفدرھم ألف

٦١٣٫٩٧١٥٨٢٫٩٨٩١٫٢١٦٫٥٥٦١٫٢٧٠٫٧٦٢مصاریف الموظفین 
٣١٦٫٩١٧٣٢٠٫٢٧٧٦٥١٫٧٣٨٨٣٣٫٣٢١مصاریف عمومیة وإداریة 

١٠٠٫٣٤٦٩٨٫٠٠١١٩٩٫٦٢٦١٩٩٫٠٥٣استھالك 
٢٣٫٩٢٢٢٣٫٩٢٣٤٧٫٨٤٥٤٧٫٤٦٤إطفاء موجودات غیر ملموسة 
١٫٠٥٥٫١٥٦١٫٠٢٥٫١٩٠٢٫١١٥٫٧٦٥٢٫٣٥٠٫٦٠٠إجمالي المصاریف التشغیلیة
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) غیر مدققةاالنخفاض في القیمة (رسوم٢٩

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في  الستةیونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درھم ألفدرھم ألفدرھم ألفدرھم ألف

٧٩٤٫١١٩٧٧٣٫٠٥١١٫٥٥٧٫٦٢٨٢٫٧٥٦٫٦٣٧صافي المحمل (*) –األدوات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة 
أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

٢٣٫١٨٤٦٤٫٣٠٥٥٤٫٨٩٣٨٨٫٣٧٦صافي المحمل  –
) ١٦٧٫٥١٨() ٨٫٩٣٦() ١١٩٫٠٢١() ١٥٫٦٦٢(صافي المحرر –التزامات ومطلوبات طارئة 

) ١٢٦٫٧٢٢() ٢٢٢٫٠٦٨()٥٠٫٠٥٧() ١٢٤٫٠٧٨(ناقصاً: مستردات / تعدیالت خالل الفترة  
٦٧٧٫٥٦٣٦٦٨٫٢٧٨١٫٣٨١٫٥١٧٢٫٥٥٠٫٧٧٣) ١١إجمالي رسوم االنخفاض في القیمة (إیضاح 

على االستثمارات في األوراق المالیة بالتكلفة المطفأة) ألف درھم٢٫٥٢٦صافي مبالغ محملة بقیمة:٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة (ألف درھم ٤٤بقیمة محررةمبالغ صافي تضمن ت(*)

) غیر مدققةالعوائد على السھم (٣٠

العائد األساسي والمخّفض للسھم الواحد 

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة یعتمد احتساب العائد األساسي للسھم على صافي الربح العائد إلى حاملي أسھم البنك وكذلك على 
ق القائمة. یتم احتساب العائد المخّفض للسھم من خالل تعدیل المتوسط المرجح لعدد أسھم حقوق الملكیة القائمة بتأثیرات مخفضة ألسھم حقو

الملكیة المحتملة المحتفظ بھا في حساب خطة حوافز الموظفین.

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في لستةایونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درھم ألفدرھم ألفدرھم ألفدرھم ألف

١٫٤٠٢٫١٣٩١٫٢٢٨٫٤٥٧٢٫٥٢٣٫١١٦١٫٤٣٥٫٨٢٧الربح للفترة العائد إلى حاملي أسھم البنك 
) ١٤٧٫٣١٧() ٩٠٫٦٣٥(- - ) ٢٢ناقصًا: قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إیضاح 

١٫٤٠٢٫١٣٩١٫٢٢٨٫٤٥٧٢٫٤٣٢٫٤٨١١٫٢٨٨٫٥١٠صافي األرباح المعدلة للفترة العائدة إلى حاملي أسھم البنك (أ) 

باآلالف األسھم عدد باآلالف األسھم عدد 
٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩قید اإلصدار خالل الفترة المتوسط المرجح لعدد األسھم 

) ٦٫٣٢٩() ٤٫١٩٠() ٦٫٣٢٩() ٤٫١٩٠(حوافز الموظفین ناقصًا: المتوسط المرجح لعدد األسھم الناتجة عن أسھم خطة
المتوسط المرجح لعدد أسھم حقوق الملكیة قید اإلصدار خالل الفترة  

٦٫٩٥٣٫١٨٩٦٫٩٥١٫٠٥٠٦٫٩٥٣٫١٨٩٦٫٩٥١٫٠٥٠والمستخدمة في احتساب العائد األساسي على السھم الواحد (ب) 
٤٫١٩٠٦٫٣٢٩٤٫١٩٠٦٫٣٢٩زائدًا: المتوسط المرجح لعدد األسھم الناتجة عن أسھم خطة حوافز الموظفین 

المتوسط المرجح لعدد أسھم حقوق الملكیة قید اإلصدار خالل الفترة  
٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩والمستخدمة في احتساب العائد المخّفض على السھم الواحد (ج) 

٠٫٢٠٠٫١٨٠٫٣٥٠٫١٩العوائد األساسیة للسھم الواحد (درھم) (أ) / (ب) 

٠٫٢٠٠٫١٨٠٫٣٥٠٫١٩العوائد المخّفضة للسھم الواحد (درھم) (أ) / (ج) 
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التزامات ومطلوبات طارئة ٣١

لدى المجموعة االلتزامات والمطلوبات الطارئة التالیة:

یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

٩٫٩٤٣٫٤٦٩٤٫٩٢٦٫٤٠٧اعتمادخطابات 
٥٠٫٣٤٨٫٤٢٢٥٣٫٤٨١٫٠٧٢ضمانات

١٤٫٤٥٩٫٧٣٦١٥٫٣٣٧٫٧١٤قابلة لإللغاء (*)–التزامات لتقدیم تسھیالت ائتمانیة 
١٨٫٤٦١٫٥٨٧١٩٫٢٨١٫٤٩٣غیر قابلة لإللغاء–التزامات لتقدیم تسھیالت ائتمانیة 

٩٣٫٢١٣٫٢١٤٩٣٫٠٢٦٫٦٨٦إجمالي االلتزامات نیابًة عن العمالء
٦٨٤٫٠٠٨٥٠٦٫٦٤٧التزامات نفقات رأسمالیة مستقبلیة

٧٢٫٧٩٣٣٫٠١٢التزامات استثمارات في أوراق مالیة
٩٣٫٩٧٠٫٠١٥٩٣٫٥٣٦٫٣٤٥إجمالي االلتزامات والمطلوبات الطارئة 

ألف درھم) یتعلق بحدود البطاقات االئتمانیة غیر المسحوبة.٧٫٢٥٩٫٠٠٢: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درھم (٧٫٣٨١٫٤٢٦(*) تتضمن مبلغ بقیمة 

القطاعات التشغیلیة ٣٢

یوجد لدى المجموعة أربع قطاعات یتم إعداد تقاریر عنھا، كما ھو موضح أدناه. تقدم ھذه القطاعات منتجات وخدمات مختلفة وُتدار بشكٍل 
كل اإلدارة وإعداد التقاریر الداخلیة لدى المجموعة. تتولى لجنة اإلدارة التنفیذیة لدى المجموعة (متخذ القرار التشغیلي منفصل وفقًا لھی

الرئیسي) مسؤولیة توزیع الموارد على ھذه القطاعات، بینما تقوم لجنة إدارة األداء لدى المجموعة، بناًء على الصالحیات الممنوحة لھا 
ر التشغیلي الرئیسي، بمراجعة أداء ھذه القطاعات بصورة منتظمة. من قبل متخذ القرا

فیما یلي ملخص عملیات كل قطاع تشغیلي لدى المجموعة:

كما  .حسابات األفراد وإدارة الثروات والتمویل اإلسالمي واالستثمار في الشركات الزمیلةیتألف من–قطاع الخدمات المصرفیة لألفراد 
یشمل القروض والودائع والمعامالت األخرى وأرصدة العمالء من األفراد وحسابات الشركات والحسابات الخاصة لكبار العمالء من  

األفراد وأنشطة إدارة الصنادیق.

تمویل المؤسسات  یتألف من األعمال المصرفیة وإدارة النقد والتمویل التجاري وتمویل الشركات و-قطاع الخدمات المصرفیة للشركات 
الصغیرة والمتوسطة والخدمات المصرفیة االستثماریة والتمویل اإلسالمي والبنیة التحتیة وتمویل الموجودات والمؤسسات الحكومیة  

ومؤسسات القطاع العام. كما یشمل القروض والودائع والمعامالت واألرصدة األخرى مع العمالء من الشركات.

یتألف من عملیات الخزینة المركزیة وإدارة المحفظة االستثماریة للمجموعة ومحفظة معدالت الفائدة -قطاع االستثمارات والخزینة
ة  والعمالت ومشتقات السلع والتمویل اإلسالمي. یتولى قطاع االستثمارات والخزینة تنفیذ أنشطة التمویل وإدارة المخاطر المركزیة للمجموع

استخدام المشتقات المالیة في إدارة المخاطر، كما یقوم بتنفیذ أنشطة التمویل التجاري وتمویل من خالل القروض وإصدار سندات الدین و
الشركات واالستثمار في الموجودات النقدیة السائلة مثل اإلیداعات قصیرة األجل وسندات الدین للشركات والحكومات.
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) تتمةالقطاعات التشغیلیة (٣٢

یتألف من إدارة العقارات وعملیات الخدمات الھندسیة للشركات التابعة وإیرادات اإلیجارات المكتسبة من عقارات -قطاع إدارة العقارات 
المجموعة.

یتم إن المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغیلي موضحة أدناه. یتم قیاس األداء استنادًا إلى أرباح القطاع قبل ضریبة الدخل وفقًا لما 
لتقاریر اإلداریة الداخلیة التي تتم مراجعتھا من قبل لجنة إدارة األداء. ُتستخدم أرباح القطاع في قیاس األداء حیث ترى اإلدارة بیانھ في ا

أن ھذه المعلومات ھي األكثر مالءمًة لتقییم نتائج بعض القطاعات المتعلقة بشركات أخرى عاملة في نفس قطاع العمل. یتم تحدید األسعار 
القطاعات على أساس تجاري بحت.فیما بین 

(غیر مدققة):٢٠٢١یونیو٣٠المنتھیة في أشھرالستةلفترة فیما یلي تحلیل إلیرادات ونتائج المجموعة من حیث القطاع التشغیلي 

الخدمات المصرفیة 
لألفراد

الخدمات المصرفیة 
للشركات

االستثمارات  
اإلجماليإدارة العقاراتوالخزینة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف 
١٫٥٩٤٫٤٢١١٫٠٤١٫٤٦٣٩٤٩٫٩٥٩١٥٫٨٦٦٣٫٦٠١٫٧٠٩صافي إیرادات الفوائد

صافي إیرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات االستثماریة
٥١٠٫٨٤٢١٨٥٫٤١٩١٣٥٫٢٣٠١٫٠٢٩٨٣٢٫٥٢٠اإلسالمیة

إجمالي صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي 
٢٫١٠٥٫٢٦٣١٫٢٢٦٫٨٨٢١٫٠٨٥٫١٨٩١٦٫٨٩٥٤٫٤٣٤٫٢٢٩والمنتجات االستثماریة االسالمیة 

٤١٢٫١٥٩٦١٦٫٦٣٨٤٧٦٫٦١٢١٣٧٫١٠٨١٫٦٤٢٫٥١٧إیرادات ال تحمل فوائد
٢٫٥١٧٫٤٢٢١٫٨٤٣٫٥٢٠١٫٥٦١٫٨٠١١٥٤٫٠٠٣٦٫٠٧٦٫٧٤٦إیرادات تشغیلیة 

) ٢٫١١٥٫٧٦٥() ٧٧٫٠٠٠() ١٣٨٫٣٣٤() ٥٥٧٫٢٨٥() ١٫٣٤٣٫١٤٦(مصاریف تشغیلیة  
١٫١٧٤٫٢٧٦١٫٢٨٦٫٢٣٥١٫٤٢٣٫٤٦٧٧٧٫٠٠٣٣٫٩٦٠٫٩٨١أرباح تشغیلیة قبل رسوم االنخفاض في القیمة

) ١٫٣٨١٫٥١٧(-) ٤٦٫٦٥١() ٦٧٤٫٥٨١() ٦٦٠٫٢٨٥(رسوم االنخفاض في القیمة
٥١٣٫٩٩١٦١١٫٦٥٤١٫٣٧٦٫٨١٦٧٧٫٠٠٣٢٫٥٧٩٫٤٦٤الربح بعد رسوم االنخفاض في القیمة

٥٫٥٩٠---٥٫٥٩٠شركات زمیلةأرباحالحصة من 
٥١٩٫٥٨١٦١١٫٦٥٤١٫٣٧٦٫٨١٦٧٧٫٠٠٣٢٫٥٨٥٫٠٥٤الربح قبل الضریبة 

) ٤٦٫٦٩٩(-) ٢٨٫٩٣٩() ٩٫٩٨١() ٧٫٧٧٩(رسوم ضریبة الدخل الخارجیة 
) ١٤٫٦٠٨(--) ١٢٫٧٧٩() ١٫٨٢٩(خسارة من العملیات غیر المستمرة

٥٠٩٫٩٧٣٥٨٨٫٨٩٤١٫٣٤٧٫٨٧٧٧٧٫٠٠٣٢٫٥٢٣٫٧٤٧الربح للفترة

)غیر مدققة(٢٠٢١یونیو٣٠كما في 
١٠٩٫٥٤١٫٥١٠١٧٠٫١٦٦٫٣٦٧١٣٤٫٧٩٧٫٣١٩١٫٧٨٤٫٨٧٦٤١٦٫٢٩٠٫٠٧٢إجمالي الموجودات

٩٧٫٣١٥٫٢٢٥١٠٩٫٧٢٦٫٢١٣١٥١٫٣٩٨٫٧٩٥٧٤١٫١٦٦٣٥٩٫١٨١٫٣٩٩المطلوباتإجمالي 
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(غیر مدققة):٢٠٢٠یونیو٣٠المنتھیة في أشھرالستةلفترة فیما یلي تحلیل إلیرادات ونتائج المجموعة من حیث القطاع التشغیلي 

الخدمات المصرفیة 
لألفراد

الخدمات المصرفیة 
للشركات

االستثمارات  
اإلجماليإدارة العقاراتوالخزینة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
١٫٦٩٠٫٠٠١١٫١٩٥٫٥٧٨١٫٢٦٧٫٢١٠١٤٫٩٤٢٤٫١٦٧٫٧٣١صافي إیرادات الفوائد

االستثماریةصافي إیرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات 
٥٧٥٫٤٨٨١٩٢٫١٤٢١٩٦٫٩٢٦٣٫٥٩٨٩٦٨٫١٥٤إلسالمیة  ا

إجمالي صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي 
٢٫٢٦٥٫٤٨٩١٫٣٨٧٫٧٢٠١٫٤٦٤٫١٣٦١٨٫٥٤٠٥٫١٣٥٫٨٨٥والمنتجات االستثماریة اإلسالمیة 

٣٦٢٫٠٤١٤٥٤٫٨٧١٣٥١٫٥٦٢١١٢٫٦٥٠١٫٢٨١٫١٢٤إیرادات ال تحمل فوائد
٢٫٦٢٧٫٥٣٠١٫٨٤٢٫٥٩١١٫٨١٥٫٦٩٨١٣١٫١٩٠٦٫٤١٧٫٠٠٩إیرادات تشغیلیة 

)٢٫٣٥٠٫٦٠٠()٩٣٫٩٣٥()١٤٦٫٩٨٠()٥٩٦٫٣٣٣()١٫٥١٣٫٣٥٢(مصاریف تشغیلیة 
١٫١١٤٫١٧٨١٫٢٤٦٫٢٥٨١٫٦٦٨٫٧١٨٣٧٫٢٥٥٤٫٠٦٦٫٤٠٩أرباح تشغیلیة قبل رسوم االنخفاض في القیمة

)٢٫٥٥٠٫٧٧٣(-)٦٦٫٧٢٣()١٫٧٨٧٫٢٠٣()٦٩٦٫٨٤٧(االنخفاض في القیمةرسوم
١٫٦٠١٫٩٩٥٣٧٫٢٥٥١٫٥١٥٫٦٣٦)٥٤٠٫٩٤٥(٤١٧٫٣٣١الربح / (الخسارة) بعد رسوم االنخفاض في القیمة

٦١٠---٦١٠شركات زمیلةأرباحالحصة من 
١٫٦٠١٫٩٩٥٣٧٫٢٥٥١٫٥١٦٫٢٤٦)٥٤٠٫٩٤٥(٤١٧٫٩٤١األرباح / (الخسائر) قبل الضریبة
)٦٠٫٤٨٦(-)٤٧٫٣٩٠()٩٫٣٣٢()٣٫٧٦٤(رسوم ضریبة الدخل الخارجیة

)١٩٫٦٨٧(--)١٦٫٧٣٣()٢٫٩٥٤(الخسارة من العملیات غیر المستمرة 
١٫٥٥٤٫٦٠٥٣٧٫٢٥٥١٫٤٣٦٫٠٧٣)٥٦٧٫٠١٠(٤١١٫٢٢٣الربح / (الخسارة) للفترة

)مدققة(٢٠٢٠دیسمبر٣١كما في 
١٠٩٫١٧٦٫٠٧٩١٦٠٫٧٣٦٫٢٩١١٣٩٫٥١٨٫٤٧٤١٫٧٢٥٫٤٥٧٤١١٫١٥٦٫٣٠١إجمالي الموجودات

٩٤٫٦٣٨٫٠٥٧١٠٢٫٤٩٨٫٠٤٤١٥٦٫٧٣٥٫٨٤٦٦٨٢٫٩٦٦٣٥٤٫٥٥٤٫٩١٣إجمالي المطلوبات

(غیر مدققة):٢٠٢١یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الثالثةفیما یلي تحلیل إلیرادات ونتائج المجموعة من حیث القطاع التشغیلي لفترة 

الخدمات المصرفیة 
لألفراد

الخدمات المصرفیة 
للشركات

االستثمارات  
اإلجماليإدارة العقاراتوالخزینة

ألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھمألف درھم
٨٠٤٫٤٥٥٥٧٨٫٨٤١٤٨٧٫٧٨٤٧٫٢٩١١٫٨٧٨٫٣٧١صافي إیرادات الفوائد

صافي إیرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات االستثماریة
٢٦٥٫٨٧٦٨٩٫٩٧٣٨٠٫٥٥٥١٤٠٤٣٦٫٥٤٤إلسالمیة  ا

إجمالي صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي 
١٫٠٧٠٫٣٣١٦٦٨٫٨١٤٥٦٨٫٣٣٩٧٫٤٣١٢٫٣١٤٫٩١٥والمنتجات االستثماریة اإلسالمیة 

١٩٢٫٣٤٢٣٥٧٫٧٣٣٢٢١٫٧٤٧٦٨٫٢١٠٨٤٠٫٠٣٢إیرادات ال تحمل فوائد
١٫٢٦٢٫٦٧٣١٫٠٢٦٫٥٤٧٧٩٠٫٠٨٦٧٥٫٦٤١٣٫١٥٤٫٩٤٧إیرادات تشغیلیة 

) ١٫٠٥٥٫١٥٦() ٣٨٫٢٧٩() ٦٩٫٩٢٧() ٢٧٥٫٢٥٤() ٦٧١٫٦٩٦(مصاریف تشغیلیة 
٥٩٠٫٩٧٧٧٥١٫٢٩٣٧٢٠٫١٥٩٣٧٫٣٦٢٢٫٠٩٩٫٧٩١أرباح تشغیلیة قبل رسوم االنخفاض في القیمة

) ٦٧٧٫٥٦٣(-) ١٧٫٦٥٧() ٣٣٦٫٩٥٤() ٣٢٢٫٩٥٢(االنخفاض في القیمةرسوم
٢٦٨٫٠٢٥٤١٤٫٣٣٩٧٠٢٫٥٠٢٣٧٫٣٦٢١٫٤٢٢٫٢٢٨القیمةالربح بعد رسوم االنخفاض في 

٣٫٤٦٦---٣٫٤٦٦شركات زمیلةأرباحالحصة من 
٢٧١٫٤٩١٤١٤٫٣٣٩٧٠٢٫٥٠٢٣٧٫٣٦٢١٫٤٢٥٫٦٩٤األرباح قبل الضریبة 

) ١٩٫١٧٨(-) ٩٫٠٠٦() ٥٫٨٤٢() ٤٫٣٣٠(رسوم ضریبة الدخل الخارجیة
) ٤٫١٧٤(--) ٣٫٥٢٦() ٦٤٨(الخسارة من العملیات غیر المستمرة 

٢٦٦٫٥١٣٤٠٤٫٩٧١٦٩٣٫٤٩٦٣٧٫٣٦٢١٫٤٠٢٫٣٤٢الربح للفترة



ار  ي ال ة عامة -ب أب اه ة م ش
ة  ال مات ال عل ل ال احات ح ةإ ة ال ح ة ال حل ال

ة  ةلف ة في أشهال ه ن ٣٠ال ٢٠٢١ی

٥٢

) تتمةالقطاعات التشغیلیة (٣٢

(غیر مدققة):٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الثالثةفیما یلي تحلیل إلیرادات ونتائج المجموعة من حیث القطاع التشغیلي لفترة 

الخدمات المصرفیة 
لألفراد

الخدمات المصرفیة 
للشركات

االستثمارات  
اإلجماليإدارة العقاراتوالخزینة

ألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھمألف درھم
٧٢١٫٢٤٣٦٠٨٫٦١٥٦١٧٫٩٦٣٦٫٨٤٣١٫٩٥٤٫٦٦٤صافي إیرادات الفوائد

صافي إیرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات االستثماریة
٢٣٥٫١٢٦٦٢٫٥٥٣٩٢٫٦٥٧١٫٥٩٠٣٩١٫٩٢٦إلسالمیة  ا

إجمالي صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي 
٩٥٦٫٣٦٩٦٧١٫١٦٨٧١٠٫٦٢٠٨٫٤٣٣٢٫٣٤٦٫٥٩٠والمنتجات االستثماریة اإلسالمیة 

١٣٦٫٣٢٩٢٠٦٫٦٤٦٢٠١٫٥٢٦٤٩٫٩٣٣٥٩٤٫٤٣٤إیرادات ال تحمل فوائد
١٫٠٩٢٫٦٩٨٨٧٧٫٨١٤٩١٢٫١٤٦٥٨٫٣٦٦٢٫٩٤١٫٠٢٤إیرادات تشغیلیة 

)١٫٠٢٥٫١٩٠()٤١٫٥٩٠()٥٧٫٢٤٣()٢٧٤٫٥٦٥()٦٥١٫٧٩٢(مصاریف تشغیلیة 
٤٤٠٫٩٠٦٦٠٣٫٢٤٩٨٥٤٫٩٠٣١٦٫٧٧٦١٫٩١٥٫٨٣٤أرباح تشغیلیة قبل رسوم االنخفاض في القیمة

)٦٦٨٫٢٧٨(-)٦٦٫٨١٩()٢٦٣٫٨٢٧()٣٣٧٫٦٣٢(االنخفاض في القیمةرسوم
١٠٣٫٢٧٤٣٣٩٫٤٢٢٧٨٨٫٠٨٤١٦٫٧٧٦١٫٢٤٧٫٥٥٦القیمةالربح بعد رسوم االنخفاض في 

١١٫٢١٨---١١٫٢١٨شركات زمیلةأرباحالحصة من 
١١٤٫٤٩٢٣٣٩٫٤٢٢٧٨٨٫٠٨٤١٦٫٧٧٦١٫٢٥٨٫٧٧٤األرباح قبل الضریبة 

)٢٨٫٧٦٧(-)٢٤٫٠٩٢()٤٫١٧٧()٤٩٨(رسوم ضریبة الدخل الخارجیة
)٣٫١٩٧(--١٫٤٢٤)٤٫٦٢١(من العملیات غیر المستمرة ) / الربحالخسارة(

١٠٩٫٣٧٣٣٣٦٫٦٦٩٧٦٣٫٩٩٢١٦٫٧٧٦١٫٢٢٦٫٨١٠الربح للفترة

إفصاحات أخرى 

فیما یلي تحلیل إلجمالي اإلیرادات التشغیلیة لكل قطاع مصنفة من حیث اإلیرادات من األطراف الخارجیة وبین القطاعات:

(غیر مدققة) بین القطاعات مدققة) (غیر  خارجیة 
یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةیونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

) ٦٨٦٫٩٥٣() ٢٢٩٫٤٧٥(٢٫٧٤٦٫٨٩٧٣٫٣١٤٫٤٨٣الخدمات المصرفیة لألفراد 
) ٨٣٥٫١٧٨() ٣٩٢٫٣٧٩(٢٫٢٣٥٫٨٩٩٢٫٦٧٧٫٧٦٩للشركات الخدمات المصرفیة  

٩٥٦٫٤٧٩٣١٤٫٥٤٣٦٠٥٫٣٢٢١٫٥٠١٫١٥٥االستثمارات والخزینة  
١٣٧٫٤٧١١١٠٫٢١٤١٦٫٥٣٢٢٠٫٩٧٦إدارة عقارات 

- - ٦٫٠٧٦٫٧٤٦٦٫٤١٧٫٠٠٩إجمالي اإلیرادات التشغیلیة 

(غیر مدققة) بین القطاعات (غیر مدققة) خارجیة 
یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثةیونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

) ٣١٢٫٥٠٦() ١٠٨٫٦٣٧(١٫٣٧١٫٣١٠١٫٤٠٥٫٢٠٤الخدمات المصرفیة لألفراد 
) ٤٠٦٫٢٢١() ١٩٢٫٢٩٥(١٫٢١٨٫٨٤٢١٫٢٨٤٫٠٣٥الخدمات المصرفیة للشركات 

٤٩٦٫٢٧٠٢٠٢٫١٦٦٢٩٣٫٨١٦٧٠٩٫٩٨٠االستثمارات والخزینة  
٦٨٫٥٢٥٤٩٫٦١٩٧٫١١٦٨٫٧٤٧إدارة عقارات 

- - ٣٫١٥٤٫٩٤٧٢٫٩٤١٫٠٢٤إجمالي اإلیرادات التشغیلیة 
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المعلومات الجغرافیة 
جغرافیین رئیسیین ھما السوق المحلي والسوق الدولي. تم تصنیف دولة اإلمارات العربیة المتحدة كقطاع تعمل المجموعة ضمن قطاعین 

محلي یمثل عملیات المجموعة التي تنشأ من الفروع والشركات التابعة للمجموعة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، بینما یمثل السوق  
عھا وشركاتھا التابعة التي تقع خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة. إن المعلومات المتعلقة الدولي عملیات المجموعة التي تنشأ من فرو

بإیرادات المجموعة من العملیات المستمرة وموجوداتھا غیر المتداولة بحسب الموقع الجغرافي مفّصلة كما یلي:

(غیر مدققة) دولي  (غیر مدققة) محلي 
یونیو٣٠المنتھیة في أشھر الستةیونیو٣٠المنتھیة في أشھر الستة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

اإلیرادات
صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات  

٤٫٢٢٤٫٤٨٣٥٫٠٠١٫٨١٧٢٠٩٫٧٤٦١٣٤٫٠٦٨إلسالمیة ا االستثماریة
١٫٥٩٩٫٩٤٨١٫٢٥٢٫٢٩٥٤٢٫٥٦٩٢٨٫٨٢٩إیرادات ال تحمل فوائد 

(غیر مدققة) دولي  (غیر مدققة) محلي 
یونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في یونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

اإلیرادات
صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات  

٢٫١٩٨٫٦١٣٢٫٢٨٢٫٦٥٥١١٦٫٣٠٢٦٣٫٩٣٥إلسالمیة ا االستثماریة
٨٢١٫٠٨٣٥٨٣٫٣٥٦١٨٫٩٤٩١١٫٠٧٨إیرادات ال تحمل فوائد 

دولي محلي 
یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققة  غیر مدققة  مدققة  غیر مدققة  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

موجودات غیر متداولة 
- - ٢٦٠٫٥٣٦٢٥٥٫٨٦٨استثمار في شركات زمیلة 

١٫٦٦٠٫٩٩٧١٫٦٣١٫٦٧٣١١٫٩٧٠١٢٫٢٨٣استثمارات عقاریة 
١٫٨٣٦٫٤٨٥١٫٨٨٦٫٦٩٨١٧٨٫٩٥٦١٧١٫٨٧٧ممتلكات ومعدات، صافي 

٧٫٢١٠٫١٨٧٧٫٢٥٨٫٠٣٣١٣٢٫٥٥٣١٣٢٫٢٥٨موجودات غیر ملموسة، صافي  
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نسبة كفایة رأس المال ٣٣

ھي كما یلي:٣إن النسب المحتسبة وفقاً لتوجیھات بازل 

یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

رأس مال الشق األول لألسھم العادیة 
٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩)٢٠رأس المال (إیضاح 

١٧٫٨٧٨٫٨٨٢١٧٫٨٧٨٫٨٨٢عالوة إصدار
٩٫٠٥٠٫٨٢٦٩٫٠٥١٫٢٢٤)٢١احتیاطیات أخرى (إیضاح 

١٦٫٤٠٤٫١٠٥١٥٫٧٨٣٫٨٦١أرباح محتجزة
١٫٦٣٥٤٫٠١٩الحقوق غیر المسیطرة

الخصومات والتعدیالت التنظیمیة   
)٧٫٣٩٠٫٢٩١()٧٫٣٤٢٫٧٤٠(، صافيموجودات غیر ملموسة

)٣٣٫٤٦٤()١٧٤٫٩٩٤()٢١احتیاطي تحوط التدفقات النقدیة (إیضاح 
)٢٦٫٨٦٩()٢٣٫٤٣٧()٢١أسھم خطة حوافز الموظفین، صافي (إیضاح 

بالقیمة العادلة من خالل الدخلاحتیاطي إعادة تقییم استثمارات مصنفة 
٣٨٣٫٥٣١٣٩٣٫٥٣٦)٢١الشامل اآلخر (إیضاح 

٤٣٫١٣٥٫١٨٧٤٢٫٦١٨٫٢٧٧إجمالي رأس مال الشق األول لألسھم العادیة 
رأس مال الشق األول اإلضافي 

٦٫٠٠٠٫٠٠٠٦٫٠٠٠٫٠٠٠)٢٢سندات رأس المال (إیضاح 
٦٫٠٠٠٫٠٠٠٦٫٠٠٠٫٠٠٠األول اإلضافي إجمالي رأس مال الشق  

٤٩٫١٣٥٫١٨٧٤٨٫٦١٨٫٢٧٧إجمالي رأس مال الشق األول 
رأس مال الشق الثاني 
٣٫٦٨٨٫١٤٠٣٫٤٢٩٫٧٨٨مخصص عام مؤھل

٥٠٩٫٤٦٣٧١٩٫٦١٤)١٨سندات ثانویة (إیضاح 
٤٫١٩٧٫٦٠٣٤٫١٤٩٫٤٠٢إجمالي رأس مال الشق الثاني 

٥٣٫٣٣٢٫٧٩٠٥٢٫٧٦٧٫٦٧٩إجمالي رأس المال التنظیمي 

الموجودات المرّجحة للمخاطر 
٢٩٥٫٠٥١٫١٦٣٢٧٤٫٣٨٣٫٠٠٣مخاطر االئتمان
٩٫١٧٠٫٣٧٨٨٫٨٢٢٫٠٠١مخاطر السوق
٢٢٫٥٤٢٫٨٥٦٢٣٫٢١٩٫٠٧٢مخاطر تشغیلیة

٣٢٦٫٧٦٤٫٣٩٧٣٠٦٫٤٢٤٫٠٧٦الموجودات المرّجحة للمخاطر إجمالي 

٪١٣٫٩١٪١٣٫٢٠نسبة رأس مال الشق األول لألسھم العادیة 
٪١٫٩٦٪١٫٨٤نسبة رأس مال الشق األول اإلضافي

٪١٥٫٨٧٪١٥٫٠٤نسبة الشق األول 
٪١٫٣٥٪١٫٢٨نسبة الشق الثاني 
٪١٧٫٢٢٪١٦٫٣٢المال نسبة كفایة رأس 
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\ CBUAE \ BSD \ Nأصدر مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي اإلشعار رقم ٢٠٢٠ \ ، ٢٠٢٠مارس١٨بتاریخ ١٤٧٩
في دولة اإلمارات ١٩یھدف اإلشعار إلى احتواء تداعیات وباء كوفید . والذي یقدم من خاللھ إرشادات لخطة الدعم االقتصادي الموجھة

CBUAE / BSDشعار  اإلنشر مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي تحدیثاً على معاییر كفایة رأس المال عبر .  العربیة المتحدة
/N / للتنفیذ متتابعة مع جداول زمنیة المال السابقةمعاییر كفایة رأس كافة، والذي حل محل ٢٠٢٠نوفمبر١٢بتاریخ٤٩٨٠/٢٠٢٠

١٥اعتبارًا من خطة الدعم االقتصادي الموجھة تسري فاعلیة إرشادات.١٩حتى ال یثقل كاھل البنوك بشكل مفرط أثناء جائحة كوفید 
خطة الدعم االقتصادي الموجھة:ُیسمح للبنوك باإلعفاءات التالیة بموجب . ٢٠٢١دیسمبر ٣١حتى ٢٠٢٠مارس

٪ ویمكن للبنوك المحلیة ذات األھمیة ٦٠یمكن للبنوك االستفادة من رأس المال الوقائي اإلضافي الخاص بھا بحد أقصى یبلغ◄
.دون تبعات إشرافیةمن رأس المال الوقائي٪١٠٠النظامیة استخدام ما یصل إلى 

على مخصصات الخسائر المتوقعة وفقًا للمعیار یسمح مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بتطبیق التقییم االحترازي◄
یھدف التقییم االحترازي إلى تقلیل تأثیر مخصصات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة .٩الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

.١٩على رأس المال التنظیمي في ضوء التقلبات المتوقعة بسبب أزمة كوفید ٩رقم

معامالت مع األطراف ذات العالقة ٣٤

العالقة، والشركات الزمیلة، والصنادیق المدارة، وأعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة تبرم المجموعة تعامالت مع الشركة األم وشركاتھا ذات  
العلیا ومنشآتھم ذات العالقة، وحكومة أبوظبي (الطرف المسیطر النھائي للبنك والشركات التابعة لھ) ضمن سیاق أعمالھا االعتیادیة 

بالمعدالت التجاریة للفوائد والعموالت.

دارة أولئك األفراد الذین یتمتعون بالصالحیة والمسؤولیة عن تخطیط أنشطة المجموعة وتوجیھھا والرقابة علیھا، ُیقصد بكبار موظفي اإل
وھم أعضاء مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي ومرؤوسیھ المباشرین.

ھذا اإلیضاح.تم استبعاد المعامالت المبرمة بین البنك وشركاتھ التابعة عند التوحید ولم یتم اإلفصاح عنھا في 

الشركة األم والطرف الُمسیطر النھائي 
) من رأس مال البنك الصادر والمدفوع ٪٦٠٫٢٠–٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(٪٦٠٫٢٠تمتلك شركة مجلس أبوظبي لالستثمار ش.م.ع ما نسبتھ  

، ٢٠٠٦لسنة ١٦نون رقم ). تم إنشاء شركة مجلس أبوظبي لالستثمار ش.م.ع من قبل حكومة أبوظبي بموجب القا ٢٠بالكامل (إیضاح 
ولذلك فإن الطرف المسیطر النھائي ھو حكومة أبوظبي. 

حول البیانات ٣٧، یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في لالطالع على تفاصیل أرصدة األطراف ذات العالقة
یونیو٣٠المنتھیة في أشھرالستةلفترة راف ذات العالقة بالنسبة لمعامالت األط. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

.٢٠٢٠یونیو٣٠حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للفترة المنتھیة في ٣٢، یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم ٢٠٢٠
متشابھة في طبیعتھا ٢٠٢١یونیو٣٠المنتھیة في  أشھرالستةلفترة  والمعامالت  ٢٠٢١یونیو٣٠إن أرصدة األطراف ذات العالقة كما في  

وحجمھا.
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) تتمةالشركة األم والطرف الُمسیطر النھائي (

المختصر وبیان الدخل إن أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة للمجموعة التي تم إدراجھا في بیان المركز المالي المرحلي الموحد 
المرحلي الموحد المختصر، ھي كما یلي:

الطرف المسیطر 
النھائي وأطرافھ  

ذات العالقة 

أعضاء مجلس 
اإلدارة وأطرافھم 

ذات العالقة 

موظفي اإلدارة 
وأطرافھم ذات  العلیا

العالقة 
الشركات الزمیلة 
اإلجماليوالصنادیق المدارة

ألف درھمألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھم

)غیر مدققة(٢٠٢١یونیو  ٣٠األرصدة كما في 
٧٦٫٥٨٢---٧٦٫٥٨٢ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٩٩٧٫٥١٦---٩٩٧٫٥١٦موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
١٫٥٣٤٫٥٠٥--١٫٢٨٦٫٤٠٩٢٤٨٫٠٩٦موجودات– أدوات مالیة مشتقة 

١٨٩٫٧٤٥٢٣٫٧٧٧٫١٤٧--٢٣٫٥٨٧٫٤٠٢استثمارات في أوراق مالیة
٤٠٫١١٧٫٤٧١٤٫٤٧٤٫١١٨٣٠٫٨٣٩١٥٠٫٦٤٤٤٤٫٧٧٣٫٠٧٢قروض وسلفیات إلى العمالء

٣٠٦٫٠٨٣٢٫٠٩٠٣٥٢٫٩١٣٣١١٫١٢١موجودات أخرى
٩٨٢٫٩٩٧--٩٧٥٫٩٠٨٧٫٠٨٩مطلوبات– أدوات مالیة مشتقة 
٩٣٫٣٦١٫٩٥٣٢٩٣٫٨٨٢٥٣٫٣٠١٤٢٫١٥٧٩٣٫٧٥١٫٢٩٣ودائع من العمالء
١٩٠٫٩٥٣١٦٩١٦٫٨٩٧٢٤٢٠٨٫٠٤٣مطلوبات أخرى

٦٫٠٠٠٫٠٠٠---٦٫٠٠٠٫٠٠٠سندات رأس المال
١٣٫٢٨٥٫٢٤٧٣٫٥٣٤٢٫٤٩٣٧٫٨٩٠١٣٫٢٩٩٫١٦٤التزامات ومطلوبات طارئة

٢٠٢١یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الستةالمعامالت لفترة 
)غیر مدققة(

٦٦٤٫٧٣٣٤٩٫٧١٨٤٤٠١٠٫١٥٨٧٢٥٫٠٤٩إیرادات فوائد، إیرادات التمویل اإلسالمي، رسوم وإیرادات أخرى
١٥٤٫١٠٥-١٥٣٫٩٠٥١٦٧٣٣مصاریف فوائد وتوزیعات أرباح إسالمیة

٤٨٠٫٥٥٢--٢٣٢٫٧٠٣٢٤٧٫٨٤٩صافي الخسارة من التعامل بالمشتقات 
٥٫٥٩٠٥٫٥٩٠---الحصة من أرباح شركات زمیلة

٩٠٫٦٣٥---٩٠٫٦٣٥قسائم مدفوعة على سندات رأس المال

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة ٣٥

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة قیاسات القیمة العادلة المدرجة في المعلومات 
یف یتم تصنیف قیاسات القیمة العادلة إلى مستویات مختلفة ضمن تسلسل القیمة العادلة بناًء على مدخالت أسالیب التقییم المستخدمة. تم تعر

المستویات المختلفة كما یلي:  

المستوى األول  –األسعار المدرجة في السوق  
الیة ضمن المستوى األول إذا كانت قیمھا قابلة للمالحظة في سوق نشطة. یتم تقییم ھذه األدوات بالرجوع إلى یتم تصنیف األدوات الم

ثل األسعار المدرجة غیر المعدلة للموجودات أو المطلوبات المماثلة في األسواق النشطة التي تتوفر فیھا األسعار المدرجة بشكٍل مباشر وتم
نتظمة الظھور في السوق.   ھذه األسعار معامالت فعلیة وم
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المستوى الثاني  –أسالیب التقییم باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة 
تم تقییم األدوات المالیة المصنفة ضمن المستوى الثاني باستخدام النماذج التي تكون مدخالتھا قابلة للمالحظة في سوق نشطة. یتضمن 

اسیة سعیر القیالتقییم القائم على المدخالت القابلة للمالحظة أدوات مالیة مثل عقود التبادل والعقود اآلجلة التي یتم تقییمھا باستخدام أسالیب الت
في السوق والخیارات المتداولة بشكل شائع في األسواق التي یمكن فیھا مالحظة كافة المدخالت الخاصة بأسالیب التسعیر القیاسیة. 

تتضمن ھذه الفئة أدوات مالیة مشتقة مثل بعض المشتقات المتداولة خارج السوق ومشتقات السلع وعقود الصرف األجنبي الفوریة واآلجلة 
ستثمارات في األوراق المالیة والقروض. وبعض اال

باستخدام األرباح أو الخسائرإعادة الشراء المدرجة بالقیمة العادلة من خالل  عملیات  والعكسي  یتم تحدید القیمة العادلة لعملیات إعادة الشراء  
طرق التدفقات النقدیة المخصومة. یتم اشتقاق معدالت الخصم من منحنیات إعادة الشراء التي یمكن مالحظتھا والمخصصة لنوع الضمان 

بموجب اتفاقیة إعادة الشراء.المستخدم

منحنى العائد القابل للتطبیق خالل مدة  یتم إجراء تقییم لألدوات المالیة المشتقة من خالل طریقة التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام 
األدوات بالنسبة للمشتقات التي ال تتضمن خیارات وباستخدام نماذج تسعیر الخیارات القیاسیة مثل نموذج بالك سكولز ونماذج التقییم 

األخرى بالنسبة للمشتقات التي تتضمن خیارات.  

المستوى الثالث –للمالحظة  أسالیب التقییم باستخدام المدخالت الھامة غیر القابلة
یتم تصنیف األدوات المالیة واالستثمارات العقاریة ضمن المستوى الثالث إذا تضّمن تقییمھا مدخالتٍ ھامة ال تستند إلى بیانات قابلة 

مباشرًة من خالل للمالحظة في السوق (مدخالت غیر قابلة للمالحظة). تعتبر المدخالت قابلة للمالحظة إذا كان من الممكن مالحظتھا 
المعامالت التي تتم في سوق نشطة.  

حظات یتم تحدید مستویات المدخالت غیر القابلة للمالحظة بشكٍل عام استنادًا إلى المدخالت القابلة للمالحظة التي لھا نفس الطبیعة أو المال
التاریخیة أو األسالیب التحلیلیة األخرى.  

فئة بشكل رئیسي أدوات حقوق الملكیة الخاصة والصنادیق. یتم تعدیل القیم الدفتریة لھذه االستثمارات تتضمن األدوات المالیة ضمن ھذه ال
كما یلي:

باستخدام أحدث صافي قیمة دفتریة متاحة؛ و–أدوات حقوق الملكیة الخاصة أ)
بناًء على صافي قیمة الموجودات المحددة من قبل مدیر الصندوق.–الصنادیق ب) 

ھذا التسلسل الھرمي استخدام بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا عند توفرھا. تأخذ المجموعة في االعتبار أسعار السوق ذات  یتطلب
الصلة والقابلة للمالحظة عند تنفیذ عملیات التقییم كلما أمكن. 

العقاریة.فیما یتعلق بمنھجیة التقییم المستخدمة لالستثمارات ١٢یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 
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یة باستثناء ما ھو مبین في الجدول التالي، تعتبر اإلدارة أن القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة في المعلومات المال
المرحلیة الموحدة المختصرة ال تختلف جوھریاً عن قیمھا العادلة.

المستوى الثالثالمستوى الثاني المستوى األول 

األسعار المدرجة في 
السوق

المدخالت القابلة 
للمالحظة

المدخالت الھامة 
غیر القابلة 
للمالحظة

إجمالي القیمة 
القیمة الدفتریة  العادلة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمإیضاحات

)غیر مدققة(٢٠٢١یونیو٣٠كما في 
موجودات بالقیمة العادلة

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
١٫٦٠٣٫٦٩٣١٫٦٠٣٫٦٩٣-٧١٫٠٠٨٫٧٧٤٥٩٤٫٩١٩أو الخسائر

٨٫٣٥٨٫٣٧٠٨٫٣٥٨٫٣٧٠-٨٫٣٥٨٫٣٧٠-٨أدوات مالیة مشتقة
٩استثمارات في أوراق مالیة

٦٤٫٧٤٦٫٠٠٢٢٫٦١٣٫٣٢٠١٨٨٫٠٨٤٦٧٫٥٤٧٫٤٠٦٦٧٫٥٤٧٫٤٠٦بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -
٢٦٫٠٧٧٫٠٧٧٢٦٫٣٤٩٫٩٤٤--٢٦٫٠٧٧٫٠٧٧بالتكلفة المطفأة-

١٫٦٧٢٫٩٦٧١٫٦٧٢٫٩٦٧١٫٦٧٢٫٩٦٧--١٢استثمارات عقاریة
٩١٫٨٣١٫٨٥٣١١٫٥٦٦٫٦٠٩١٫٨٦١٫٠٥١١٠٥٫٢٥٩٫٥١٣١٠٥٫٥٣٢٫٣٨٠اإلجمالي

مطلوبات بالقیمة العادلة
مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 

٩٤٫٩٢٩٩٤٫٩٢٩-٩٤٫٩٢٩-١٥الخسائر 
٨٫٤٤٦٫٧٠١٨٫٤٤٦٫٧٠١-٨٫٤٤٦٫٧٠١-٨أدوات مالیة مشتقة

مطلوبات بالتكلفة المطفأة
٥٫٠٧٩٫٥٠٥٥٫٠٧٦٫٨٤٨-٥٫٠٧٩٫٥٠٥-١٧بالیوروأوراق تجاریة 

٦٧٫٨١٧٫٧٤٧٦٩٫٢٨٥٫٠٣٤-١٨١٨٫٨٦٥٫٣٥٢٤٨٫٩٥٢٫٣٩٥قروض
٨١٫٤٣٨٫٨٨٢٨٢٫٩٠٣٫٥١٢-١٨٫٨٦٥٫٣٥٢٦٢٫٥٧٣٫٥٣٠اإلجمالي
)مدققة(٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

موجودات بالقیمة العادلة
١١٫١٤٦٫٣٩٦١١٫١٤٦٫٣٩٦-١١٫١٤٦٫٣٩٦-٨أدوات مالیة مشتقة

٩استثمارات في أوراق مالیة
٦٣٫٩٣٠٫٤٨٨٢٫٤١٥٫٦٨٧٢٠٥٫٩٨١٦٦٫٥٥٢٫١٥٦٦٦٫٥٥٢٫١٥٦بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر-
٢٢٫٠٢٧٫٤٩٣٢١٫٦٥٣٫٨٢٨--٢٢٫٠٢٧٫٤٩٣بالتكلفة المطفأة -

١٫٦٤٣٫٩٥٦١٫٦٤٣٫٩٥٦١٫٦٤٣٫٩٥٦--١٢استثمارات عقاریة
٨٥٫٩٥٧٫٩٨١١٣٫٥٦٢٫٠٨٣١٫٨٤٩٫٩٣٧١٠١٫٣٧٠٫٠٠١١٠٠٫٩٩٦٫٣٣٦اإلجمالي

مطلوبات بالقیمة العادلة
١٠٫٨٥٥٫٠٤٨١٠٫٨٥٥٫٠٤٨-١٠٫٨٥٥٫٠٤٨-٨أدوات مالیة مشتقة

مطلوبات بالتكلفة المطفأة
٤٫٧٥٧٫١٨٦٤٫٧٥٣٫٥٩٣-٤٫٧٥٧٫١٨٦-١٧أوراق تجاریة بالیورو

٦٦٫١٥٦٫٧٥١٦٥٫٣٩٦٫٠٤٤-١٨١٨٫٨٢٥٫٧٧٣٤٧٫٣٣٠٫٩٧٨قروض
٨١٫٧٦٨٫٩٨٥٨١٫٠٠٤٫٦٨٥-١٨٫٨٢٥٫٧٧٣٦٢٫٩٤٣٫٢١٢اإلجمالي

یتم تصنیف المشتقات المتداولة في السوق الموازیة للمجموعة في سجالت التداول ضمن المستوى الثاني حیث یتم تقییمھا باستخدام مدخالت 
یمكن مالحظتھا في السوق.  
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لالستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المدرجة ضمن فیما یلي التسویة التي تظھر الحركة في القیم العادلة 
المستوى الثالث:

یونیو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

٢٠٥٫٩٨١٢٢٢٫٩٢٧الرصید االفتتاحي 
-١٩٫١٦٥خالل الفترة / السنةإضافات 
)٢٫٨٥٧()٦٫٩٠٧(رأس المال خالل الفترة / السنةمن بما في ذلك المبالغ المستردة استبعادات

)١٤٫٠٨٩()٣٠٫١٥٥(تعدیل من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة / السنة
١٨٨٫٠٨٤٢٠٥٫٩٨١الرصید الختامي 

ألف درھم) من استبعاد ١خسارة بقیمة  – ٢٠٢٠یونیو٣٠المنتھیة في  أشھر الستةلفترة  ألف درھم (٤٫٠١٢بقیمة  تحقیق صافي أرباحتم  
استثمارات حقوق ملكیة مدرجة ضمن المستوى الثالث والمصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وتم تحویلھا إلى األرباح 

المحتجزة.

دعاوى قضائیة ٣٦

نونیة مختلفة ناشئة ضمن سیاق أعمالھا االعتیادیة. وحیث أنھ ال یمكن التنبؤ بنتائج ھذه  تعتبر المجموعة طرفًا في إجراءات ودعاوى قا 
الدعاوى على وجھ التأكید، ال تعتقد إدارة المجموعة بأنھ سیكون لھذه الدعاوى أي تأثیر سلبي جوھري على المعلومات المالیة المرحلیة 

صالح المجموعة.  الموحدة المختصرة للمجموعة إذا لم یتم الفصل فیھا ل




