برايس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم
محاسبون قانونيون
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محاسبون قانونيون ومستشارون

مصرف أبوظبي اإلسالمي  -مصر
شركة مساهمة مصرية
القوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021
وكذا تقرير الفحص املحدود عليها

مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية

املحتويات

تقريرالفحص املحدود

الصفحة
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قائمة املركزاملالي املجمعة الدورية املختصرة.
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قائمة الدخل املجمعة الدورية املختصرة.
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قائمة الدخل الشامل املجمعة الدورية املختصرة.

6

قائمة التدفقات النقدية املجمعة الدورية املختصرة.
قائمة التغيرفي حقوق امللكية املجمعة الدورية املختصرة.
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة.
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
قائمة الدخل املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021

اإليضاحات املرفقة من ( )1إلى ( )25متممة لهذه القوائم املالية و تقرأ معها.
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
قائمة الدخل الشامل املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021

اإليضاحات املرفقة من ( )1إلى ( )25متممة لهذه القوائم املالية و تقرأ معها.

-6-

مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
قائمة التدفقات النقدية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
قائمة التدفقات النقدية املجمعة الدورية املختصرة  -تابع
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021

احات املرفقة من ( )1إلى ( )38متممة لهذه القوائم املالية الدورية و تقرأ معها.
اإليضاحات املرفقة من ( )1إلى ( )25متممة لهذه القوائم املالية و تقرأ معها.
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
قائمة التغيرفي حقوق امللكية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021

اإليضاحات املرفقة من ( )1إلى ( )25متممة لهذه القوائم املالية و تقرأ معها.
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021
 -1معلومات عامة
تأسس مصرف أبو ظبي اإلسالمي – مصر(البنك الوطنى للتنمية  -شركة مساهمة مصرية سابقا) كشركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم
 43لسنة  1974و الئحته التنفيذية في جمهورية مصر العربية ويقع املركز الرئيس ي للبنك في محافظة القاهرة  9شارع رستم – جاردن سيتى
واملصرف مدرج في البورصة املصرية.
تم التأشير في السجل التجاري بتاريخ  3إبريل  2013بتغيير اسم املصرف من البنك الوطني للتنمية ليصبح مصرف أبو ظبي اإلسالمي – مصر.
يقدم مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر -شركة مساهمة مصرية خدمات املؤسسات والتجزئة املصرفية واالستثمار في جمهورية مصر العربية من
خالل  70فرعا ومندوبيه ووكالة ويوظف أكثر من  2,126موظفا في تاريخ القوائم املالية.
تم اعتماد هذه القوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة للفترة املنتهية في  31مارس  2021من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  10مايو .2021
 -2أسس إعداد القوائم املالية
يتم إعداد القوائم املالية الدورية املجمعة املختصرة وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم املالية للبنوك الصادرة عن البنك املركزى املصرى
والتى تم اعتمادها من مجلس ادارته بتاريخ  16ديسمبر  2008بشان قيام البنوك املصرية باصدار قوائم مالية دورية طبقا لقواعد إعداد
وتصوير القوائم املالية للبنوك وأسس االعتراف والقياس الصادرة عن البنك املركزي املصري في ذلك التاريخ بعد تأثيرها بتطبيق متطلبات املعيار
الدولي للتقارير املالية (" )9االدوات املالية" في ضوء التعليمات الصادرة في  26فبراير  ، 2019وكذا في ضوء معايير املحاسبة املصرية املعدلة
الصادرة خالل عام  2015وتعديالتها وأحكام القوانين املحلية ذات الصلة.وفى ضوء القوانين واللوائح املصرية ذات العالقة بإعداد هذه القوائم
املالية املجمعة .
ال تشمل هذه القوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة كافة املعلومات واالفصاحات املطلوبة للبيانات املالية الكاملة والتي تم اعدادها وفقا
لتعليمات البنك املركزي السابق ذكرها .ويجب قراءتها مع القوائم املالية للبنك في  31ديسمبر .2020
عند إعداد هذه القوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة  ,قامت اإلدارة بوضع أحكام هامة في تطبيق السياسات املحاسبية للبنك وكانت
املصادر الرئيسية للتقدير هي نفسها املطبقة في القوائم املالية املجمعة في السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر .2020
 -3إدارة املخاطراملالية
 بإستثناء ما هو مشار الية في أيضاح رقم (  ، ) 24تتوافق أهداف وسياسات إدارة املخاطر املالية للمصرف مع تلك املعلنة في البيانات املاليةاملستقلة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر .2020
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021
 -3إدارة املخاطراملالية –تابع:
 1/1/3التعرض لخطراالئتمان:
أ -الحد األقص ى للتعرض ملخاطراالئتمان -األدوات املالية الخاضعة لالضمحالل في القيمة
يتضمن الجدول التالي تحليل للحد األقص ى املعرض ملخاطر االئتمان لألدوات املالية والذى تم االعتراف بشأنها بمخصص خسائر االئتمان املتوقع
).(ECL
يمثل الجدول التالي إجمالي القيمة الدفترية لألصول املالية أدناه الحد األقص ى للتعرض ملخاطراالئتمان على هذه األصول املالية.

*تتضمن املرحلتين الثانية و الثالثة بعض الديون التى انتظمت ولم تستوف بعد جميع شروط الترقى للمرحلة االعلى .

- 11 -

مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021
 -3إدارة املخاطراملالية –تابع:
 2/1/3تمويالت وتسهيالت
فيما يلي موقف أرصدة التمويالت والتسهيالت من حيث الجدارة االئتمانية :

 لم يتم اعتبار التمويالت املضمونة محل اضمحالل بالنسبة للفئة غير املنتظمة وذلك بعد األخذ في االعتبار قابلية تلك الضمانات للتحصيل.
 ت م خ الل الفت رة املالي ة حت ي  31م ارس  2021زي ادة ف ى محفظ ة املص رف ف ي التم ويالت والتس هيالت بنس بة  31( %4.7ديس مبر  : 2020زي ادة بنس بة
.)%24
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021
 -3إدارة املخاطراملالية –تابع:
 3/1/3تمويالت وتسهيالت
يوضح الجدول التالي التغيرات في الخسائر االئتمانية املتوقعة بين املراحل الثالث:
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021
 -3إدارة املخاطراملالية –تابع:
 4/1/3تركزمخاطر األصول املالية املعرضة لخطراالئتمان
القطاعات الجغر افية
يمث ل الج دول الت الي تحلي ل ب أهم ح دود خط ر االئتم ان للبن ك بالقيم ة الدفتري ة ،موزع ة حس ب القط اع الجغراف ي ف ي خ ر الفت رة الحالي ة .عن د إع داد ه ذا الج دول ،ت م توزي ع املخ اطر عل ي القطاع ات الجغرافي ة وفق ا للمن اطق
املرتبطة بعمالء البنك.
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية في  31مارس 2021
 -3إدارة املخاطراملالية –تابع:
 2/3خطرالسوق
يتعرض البنك لخطر السوق املتمثل في تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية الناتجة عن التغير في أسعار السوق  .وينتج خطر السوق عن
املراكز املفتوحة ملعدل العائد والعملة  ،حيث أن كل منها معرض للتحركات العامة والخاصة في السوق والتغيرات في مستوى الحساسية ملعدالت السوق أو
لألسعار مثل معدالت العائد ومعدالت أسعار الصرف .ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق الى محافظ للمتاجرة أو لغير غرض املتاجرة .
وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة املتاجرة أو لغير املتاجرة في إدارة املخاطر بالبنك ويتم متابعتها عن طريق فريقين منفصلين  .ويتم رفع تقارير
عن مخاطر السوق الى لجنة املخاطر املنبثقة من مجلس اإلدارة ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية .
وتتضمن محافظ االستثمارات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر تلك املراكز الناتجة عن تعامل البنك مباشرة مع العمالء أو مع السوق  ،أما
املحافظ لغير غرض املتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد لألصول وااللتزامات .وتتضمن هذه املحافظ مخاطر العمالت األجنبية وأدوات
حقوق امللكية الناتجة عن االستثمارات املالية بالتكلفة املستهلكة واالستثمارات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر.
 1/2/3خطرتقلبات سعرصرف العمالت األجنبية
 يتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على املركز املالي والتدفقات النقدية  .وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت
األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من املراكز في نهاية اليوم وكذلك خالل اليوم .ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صرف
العمالت األجنبية في نهاية الفترة املالية  .ويتضمن الجدول التالي القيمة الدفترية لألدوات املالية موزعة بالعمالت املكونة لها :
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021
 -3إدارة املخاطراملالية –تابع:
 2/2/3خطرسعرالعائد
يتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق وهو خطر التدفقات النقدية لسعر العا ئد املتمثل في تذبذب التدفقات النقدية
املستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر عائد األداة  ،وخطر القيمة العادلة لسعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة األداة املالية نتيجة للتغير في أسعار
العائد في السوق  ،وقد يزيد هامش العائد نتيجة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض األرباح في حالة حدوث تحركات غير متوقعة  .وتقوم لجنة األليكو بوضع
حدود ملستوى االختالف في إعادة تسعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك  ،ويتم مراقبة ذلك يوميا بواسطة إدارة املخاطر بالبنك .
 3/3خطرالسيولة
يتمثل خطر السيولة في خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته املرتبطة بالتزاماته املالية عند االستحقاق واستبدال املبالغ التي يتم سحبها .ويمكن
أن ينتج عن ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات التمويل.
 4/3إدارة رأس املال
تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس املال ،الذي يشمل عناصر أخرى باالضافة إلى حقوق امللكية الظاهرة باملركز املالي ،فيما يلي:
 االلتزام باملتطلبات القانونية لرأس املال في جهورية مصر العربية وفي البلدان التي تعمل بها فروع البنك.
 حماية قدرة البنك علي االستمرارية وتمكينه من االستمرار في توليد عائد للمساهمين واألطراف األخرى التي تتعامل مع البنك.
 الحفاظ علي قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط.
يتم مراجعة كفاية رأس املال واستخدامات رأس املال وفقا ملتطلبات الجهة الرقابية (البنك املركزى املصرى فى جمهورية مصر العربية او الجهات الرقابية التي
تعمل فيها فروع البنك االجنبية) يوميا بواسطة إدارة البنك ،من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة املصرفية ويتم تقديم البيانات املطلوبة
للبنك املركزى املصرىعلى اساس ربع سنوي.
ويلخص الجدول التالي مكونات رأس املال األساس ي واملساند ونسب معيار كفاية رأس املال.

 طبقا ملنشور البنك املركزي رقم  231الصادر بتاريخ  31مارس  2021فقد قرر إعفاء البنوك لنهاية عام 2021من تطبيق قرار مجلس إدارة البنك املركزي
املصري بتاريخ  6يناير  2016الصادر بموجب الكتاب الدوري بتاريخ  11يناير  2016الخاص بحدود تركز محافظ البنوك االئتمانية لدى أكبر  50عميل
واألطراف املرتبطة به .
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021
 -3إدارة املخاطراملالية –تابع:
 5/3نسبة الر افعة املالية
 أصدر مجلس إدارة البنك املركزى املصرى فى جلسته بتاريخ  7يوليو  2015قرار باملوافقة على التعليمات الرقابية الخاصة بالرافعة املالية ،مع إلتزام البنوك
بالحد األدنى املقرر للنسبة ( )%3على أساس ربع سنوى كنسبه رقابيه ملزمه إعتبارا من عام . 2019
وذلك تمهيدا للنظر فى اإلعتداد بها ضمن الدعامة األولى من مقررات بازل (الحد األدنى ملعيار كفاية رأس املال) بهدف الحفاظ على قوة و سالمة الجهاز املصرفى
املصرى و مواكبة ألفضل املمارسات الرقابية الدولية فى هذا الشأن وتعكس الرافعة املالية العالقة بين الشريحة األولى لرأس املال املستخدمة في معيار كفاية
رأس املال (بعد االستبعادات)  ،وأصول البنك ( داخل وخارج امليزانية) غير مرجحة بأوزان مخاطر.
ويلخص الجدول التالي نسبة الر افعة املالية:

 -4التقديرات واالفتراضات املحاسبية الهامة
يقوم البنك باستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ األصول وااللتزامات التي يتم اإلفصاح عنها خالل السنة املالية التالية .ويتم تقييم التقديرات
واالفتراضات باستمرار على أساس الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل ،بما في ذلك التوقعات لألحداث املستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف
واملعلومات املتاحة.
أ) التقديرات:
املعلومات عن التقديرات املستخدمة في تطبيق السياسات املحاسبية والتي لها تأثير جوهري على املبالغ املعترف بها في القوائم املالية :،
 تبويب األصول املالية :تقييم نموذج األعمال الذى يتم اإلحتفاظ باألصول من خالله وتقييم ما اذا كانت الشروط التعاقدية لألصول املالية سيتولد عنهاخروج تدفقات نقدية في صورة سداد لعوائد وأقساط على األرصدة القائمة لتلك األصول.
ب) عدم التأكد املرتبط باالفتراضات والتقديرات:
عدم التأكد املرتبط باالفتراضات والتقديرات ذات املخاطر الكبيرة والتي قد ينشأ عنها تعديالت جوهرية في السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  ، 2020تظهر
ضمن اإليضاحات التالية:
 إضمحالل األدوات املالية :تقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان على األصول املالية منذ االعتراف األولى .مع االخذ في االعتبار أثراملعلومات املستقبلية لدى قياس الخسائر اإلئتمانية املتوقعة.
 تقديرالقيمة العادلة لألدوات املالية بإستخدام مدخالت غير ملحوظة لدى القياس. قياس إلتزامات املزايا املحددة :اإلفتراضات اإلكتوارية الرئيسية. االعتراف باألصول الضريبية املؤجلة  :وجود أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن من خاللها اإلستفادة من الخسائر الضريبية املرحلة.- 17 -

مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021
 -5التحليل القطاعي
يتضمن النشاط القطاعى العمليات التشغيلية واألصول املستخدمة فى تقديم الخدمات املصرفية وادارة املخاطر املحيطة بها والعائد املرتبط بهذا النشاط الت ى
قد تختلف عن باقى األنشطة األخرى ويتضمن التحليل القطاعى للعمليات وفقا لألعمال املصرفية الواردة فيما يلى :
الشركات
تشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع والحسابات جارية مدينة (مضاربة) والتمويالت والتسهيالت االئتمانية واملشتقات املالية.
االستثمــار
يشمل أنشطة اندماج الشركات وشراء االستثمارات وتمويل اعادة هيكلة الشركات واألدوات املالية.
األف ـراد
تشمل أنشطة الحسابات الجارية واالدخار والودائع وبطاقات االئتمان والتمويالت الشخصية والتمويالت العقارية.
أنشطة أخرى
تش مل األعم ال املص رفية األخ رى ،ك إدارة األم وال ،.وت تم املع امالت ب ين األنش طة القطاعي ة وفق ا ل دورة النش اط الع ادى للبن ك وتتض من األص ول وااللتزام ات
األصول وااللتزامات التشغيلية كما تم عرضها فى املركز املالي للبنك.
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021
 -6صافي الدخل من العائد

 -7صافي دخل املتاجرة
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021
 -8مصروفات تشغيل أخرى

( -9عبء) األضمحالل عن خسائراالئتمان

 -10مصروفات ضرائب الدخل

تختلف قيمة العبء الفعلى للضر يبة على أر باح البنك واملحمل بقائمة الدخل عن القيمة التي كانت ستنتج إذا ما طبقت معدالت الضرائب السار ية على
صافى الربح املحاسبى للبنك قبل خصم الضر يبة كما يلى:
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021
 -11نقدية وأرصدة لدى البنك املركزى

 -12أرصدة لدى البنوك
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021
 -13تمويالت وتسهيالت للبنوك ( بعد خصم خسائرأضمحالل )

 -13تمويالت وتسهيالت للعمالء ( بعد خصم خسائرأضمحالل )

* العوائد املجنبة التى كان يتم تكوينها سابقا وفقا ألسس الجدارة االئتمانية الصادرة عن البنك املركزى املصرى.
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021
 -13تمويالت وتسهيالت للعمالء ( بعد خصم خسائرأضمحالل )  -تابع
تحليل حركة مخصص خسائراالضمحالل للتمويالت والتسهيالت للعمالء وفقا لألنواع:
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021
 -14استثمارات مالية
1/14إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 2/14إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى 31مارس 2021
 -14استثمارات مالية  - -تابع
 3 /14إستثمارات مالية بالتكلفة املستهلكة
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى 31مارس 2021
 -14استثمارات مالية ـ ـ ـ ـ تابع
 5/14قياس القيمة العادلة
 يحدد البنك القيمة العادلة علي اساس انها السعر الذى سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذى سيتم سداده لنقل إلتزام فى معاملة
منظمة بين املشاركين فى السوق فى تاريخ القياس مع االخذ في االعتبار عند قياس القيمة العادلة خصائص األصل أو اإللتزام فى حال أخذ
املشاركون فى السوق تلك الخصائص بعين االعتبار عند تسعير األصل و/أو اإللتزام فى تاريخ القياس حيث تشتمل هذه الخصائص علي
حالة األصل وموقعه والقيود على بيع األصل أو استخدامه لكيفية نظر املشاركين فى السوق.
 يستخدم البنك منهج السوق لتحديد القيمة العادلة لالصول وااللتزامات املالية باعتبار ان هذا املنهج يستخدم االسعار واملعلومات
األخرى ذات الصلة الناجمة عن معامالت بالسوق تتضمن أصول أو التزامات أو مجموعة من األصول وااللتزامات ،وتكون مطابقة أو قابلة
للمقارنة .وبالتالي قد يستخدم البنك أساليب التقييم املتفقة مع منهج السوق مثل مضاعفات السوق املشتقة من مجموعات قابلة
للمقارنة .وعندها يقتض ي اختيار املضاعف املالئم من ضمن النطاق استخدام الحكم الشخص ي مع األخذ في االعتبار العوامل الكمية
والنوعية الخاصة بالقياس.
 عندما ال يمكن االعتماد علي مدخل السوق في تحديد القيمة العادلة الصل مالي او التزام مالي ،يستخدم البنك منهج الدخل في تحديد
القيمة العادلة والذي بموجبه يتم تحويل املبالغ املستقبلية مثل التدفقات النقدية أو الدخل واملصروفات إلى مبلغ حالي (مخصوم) بحيث
يعكس قياس القيمة العادلة توقعات السوق الحالية حول املبالغ املستقبلية.
 عندما ال يمكن االعتماد علي مدخل السوق او منهج الدخل في تحديد القيمة العادلة الصل مالي او التزام مالي ،يستخدم البنك منهج
التكلفة في تحديد القيمة العادلة بحيث يعكس املبلغ الذي يتم طلبه حاليا الستبدال االصل بحالته الراهنة (تكلفة االستبدال الحالية)،
بحيث تعكس القيمة العادلة التكلفة التي يتحملها املشارك في السوق كمشترى من اقتناء أصل بديل له منفعة مماثلة حيث ان املشارك في
السوق كمشترى لن يدفع في األصل أكثر من املبلغ الذي يستبدل به املنفعة لألصل.
 املستوي األول – وتتمثل مدخالت املستوي األول في األسعار املعلنة (غير املعدلة) في األسواق النشطة ألصول أو التزامات مطابقةتستطيع البنك الوصول إليها في تاريخ القياس.
 املستوي الثاني – وتتمثل مدخالت املستوي الثاني في كافة املدخالت بخالف أسعار معلن عنها ضمن املستوي األول وتكون هذه املدخالتملحوظة لألصل أو االلتزام بشكل مباشر أو غير مباشر.
 املستوي الثالث – وتتمثل مدخالت املستوي الثالث في املدخالت غير امللحوظة لألصل أو االلتزام .يوضح الجدول التالي التغير في اساليب قياس القيمة العادلة لالصول املالية في  31مارس  2021عن االرقام املقارنة في  31ديسمبر 2020
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى 31مارس 2021
 -15استثمارات في شركات شقيقة
بلغت نسبة مساهمة البنك في الشركات الشقيقة كما يلي :

 -16أصول ثابتة ( بالصافى )

- 27 -

مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى 31مارس 2021
 -17أرصدة مستحقة للبنوك

 -18ودائع العمالء
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى 31مارس 2021
 -19تمويالت مساندة و تمويالت إسالمية أخري

*التمويل املساند بدون عائد
يمثل التمويل املساند بدون عائد مبلغ  39مليون دوالر أمريكى ممنوح من مصرف أبو ظبى االسالمى االمارات بموجب إتفاقية إطارية للوكالة
باالستثمار ملدة  6سنوات تبدء من  27ديسمبر  ، 2012وبتاريخ  27مارس 2016تم إبرام أتفاقية تكميليه لعقد التمويل املساند وذلك بمد أجل
ثالث شرائح من العقد لتنتهى فى  27ديسمبر  2023بدال من  27ديسمبر  2018بقيمة  29,250الف دوالر امريكى كما تم ابرام اتفاقية تكميلية
اخرى بتاريخ  27ديسمبر  2016بمد أجل الشريحة الرابعة من ذات التمويل لتنتهى فى  27ديسمبر  2023بدال من  27ديسمبر  2018بقيمة 9,750
الف دوالر امريكى وقد قام املصرف بتسجيل الشرائح الثالث االولى بالقيمة الحالية باستخدام سعر خصم  %7.51والشريحة الرابعة باستخدام
سعر خصم  %5.88ونتج عن تلك االتفاقيات التكميلية تحميل حقوق امللكية بصافى مبلغ  54,581الف جنيه مصرى  ،و الذى يمثل الفرق بين
القيمة االسميه و القيمة الحالية للتمويل فى تاريخ إتفاقية مد االجل.
**التمويل املساند بعائد
**بتاريخ  29سبتمبر  2016حصل املصرف على تمويل مساند اضافى بمبلغ  9مليون دوالر امريكى من مصرف أبو ظبى االسالمى االمارات بموجب
أتفاقية أطارية للوكالة باالستثمار ملدة  7سنوات تبدء من  29سبتمبر  2016ويترتب عليها ربحا متوقعا بنسبة  %6.50من مبلغ االستثمار وهو
اليختلف جوهريا عن سعر الخصم السوقى.
و بتاريخ  29ديسمبر  2016حصل املصرف على تمويل مساند اضافى بمبلغ  9مليون دوالر امريكى من مصرف أبو ظبى االسالمى االمارات بموجب
أتفاقية أطارية للوكالة باالستثمار ملدة  7سنوات تبدء من  29ديسمبر  2016ويترتب عليها ربحا متوقعا بنسبة  %5.88من مبلغ االستثمار وهو
اليختلف جوهريا عن سعر الخصم السوقى.
و بتاريخ  28مارس  2019حصل املصرف على تمويل مساند اضافى بمبلغ 30مليون دوالر امريكى من مصرف أبو ظبى االسالمى االمارات بموجب
أتفاقية أطارية للوكالة باالستثمار ملدة  7سنوات تبدء من  28مارس  2019ويترتب عليها ربحا متوقعا بنسبة  %9.88من مبلغ االستثمار وهو
اليختلف جوهريا عن سعر الخصم السوقى.
***تمويالت أخري
بتاريخ  21مايو  2020حصل املصرف على تمويل بمبلغ  5مليون دوالر امريكى بما يعادل  80مليون جنيه مصري من مؤسسة تمويل التجارة العربية ملدة عامونصف تبدء من  1يونيو  2020ويترتب عليها ربحا متوقعا في أول ستة أشهر بنسبة  Libor + 1.25 %من مبلغ االستثمار .
 -يتضمن رصيد التمويالت األخرى تمويالت لشركة أديليس للتأجير التمويلي بمبلغ  329مليون جنيه مصري.
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى 31مارس 2021
 -20مخصصات أخرى

.

*ايماءا الى ما ورد بمحضر الجمعية العمومية العادية للمصرف فى تاريخ  18أكتوبر  , 2015من اختالف االراء حول أسس أحتساب مبالغ الدوالر األمريكي املسدده
تحت حساب زيادة رأس املال من قبل مصرف أبوظبي اإلسالمي – اإلمارات على أنها مبالغ بالجنيه املصري االمر الذى قد ينشأ عنه مطالبة محتملة من مصرف أبو
ظبى اإلسالمى االمارات  .و بناء على تقدير املستشار القانونى الخارجى ملصرف أبو ظبى اإلسالمى – مصر الحتماالت الخسارة الناتجة عن التغير في سعر الصرف,
فقد قام املصرف بتكوين مخصص للمطالبات املحتملة بمبلغ  1,226مليون جنيه مصري و ذلك عن أثر حركة سعر الصرف من تاريخ  31ديسمبر  2014حتي
 31مارس .2021
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مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر  -شركة مساهمة مصرية
االيضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة الدورية املختصرة
عن الفترة املالية املنتهية فى  31مارس 2021
 -21أصول غيرمتداولة محتفظ بها بغرض البيع

 -22رأس املال
 1/21رأس املال املصرح به
بلغ رأس املال املصرح به  4مليار جنيه مصري ( 31ديسمبر  4 : 2020مليار جنيه مصري(.

 2/21رأس املال املصدرواملدفوع
بلغ رأس املال املصدر واملدفوع  2مليار جنيه مصري ( 31ديسمبر  2 : 2020مليارجنيه مصري( يتمثل في عدد  200مليون سهم بقيمة اسمية  10جنيه مصري
للسهم.

 3/21مبالغ مسددة تحت حساب زيادة رأس املال
قام مصرف أبوظبي اإلسالمي -اإلمارات حتي عام  2012بإيداع مبلغ  1,662مليون جنيه تحت حساب الزيادة في رأس املال ،وفى تاريخ  28ديسمبر 2011قام
مصرف أبوظبي اإلسالمي  -اإلمارات باملوافقة على تحويل كامل مبلغ التمويل املساند املمنوح للمصرف في ذلك الوقت والبالغ  199مليون جنية مصرى الى
حساب الزيادة في رأس املال ليصبح إجمالي املبالغ املسددة تحت حساب زيادة رأس املال  1,861مليون جنيه مصري فى  31مارس 2021
(  31ديسمبر  1,861 : 2020مليون جنية مصرى )
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 -24معامالت مع أطراف ذوي عالقة
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تعديالت على إصالح معيارسعرالفائدة
في يوليو  ، 2017أعلنت هيئة السلوك املالي في اململكة املتحدة (' )' ،FCAالتي تنظم سعر الفائدة املعروض بين البنوك في لندن (' )' ،LIBORأن الية
احتساب هذا املعيار ستتوقف بعد عام  LIBOR .2021هو أحد أكثر معدالت الفائدة شيوعا .وسيكون هناك اثار من جراء توقف و اصالحات
الليبور على استراتيجية البنك الحالية إلدارة املخاطر.
كجزء من إستراتيجية إدارة املخاطر بالبنك  ،يستخدم البنك األدوات املالية إلدارة التعرضات الناتجة عن تغير أسعار الفائدة التي قد تؤثر على
الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر.
يقوم البنك بتقييم التأثير والخطوات التالية لضمان االنتقال من سعر ليبور إلى املعدالت املعيارية الجديدة.
تأثيركوفيد 19
انتشرت جائحة الفيروس التاجي (كوفيد  )19عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم  ,مما تسبب في تعطيل األنشطة التجارية واالقتصادية
 .أحدث كوفيد  19شكوكا في البيئة االقتصادية العاملية حيث أعلنت السلطات املالية والنقدية املحلية والدولية على حد سواء عن تدابير مالية
وتحفيزية مختلفة في جميع أنحاء العالم ملواجهة االثار السلبية املحتملة.
إستراتيجية إدارة املخاطرو استمرارية األعمال :
قام املصرف بتكوين لجنة دائمة االنعقاد مكونة من بعض افراد االدارة العليا ،وتختص اللجنة بكل ما يتعلق بضمان إستمراراية االعمال و إدارة
جميع املخاطر املتعلقة بكوفيد  ، 19وتتمثل اهم املحاور التى يرتكز عليها مصرف ابوظبى االسالمى ملواجهة تلك الجائحة فيما يلى-:
 إدارة مخاطرالتشغيل
قام املصرف بتفعيل خطط إستمراراية االعمال بما يضمن سالمة و صحة وأمن املوظفين وذلك بتفعيل العمل عن بعد لبعض موظفي املصرف
وذلك سواء من املنزل او من مواقع مختلفة بما يتماش ى مع االجراءات االحترازية التى اقرتها الدولة.
ألتأكيد على إستمرار تقديم الخدمات للعمالء سواء عبر فروع املصرف او عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة.
قيام املصرف بالتركيز على تسخير و إستغالل جميع قنوات االتصال املتاحة للتواصل مع العمالء بما فى ذلك وسائل التواصل االجتماعى  ،بما
يضمن إستمرارية جودة الخدمات كما فى االوضاع العادية .
 إدارة مخاطراالئتمان:
لغرض قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة – بما فى ذلك أثر جائحة كوفيد  19وفقا للمعلومات املتاحة  -قام املصرف بما يلى-:
 أعاد املصرف تقييم نماذج الخسائر االئتمانية املتوقعة ،واالفتراضات األساسية بما في ذلك بيانات االقتصاد الكلي املتاحة ذات الصلة. قيام املصرف بتنفيذ مبادرة املصرف املركزي لتأجيل اقساط العمالء املستحقة ملدة ستة أشهر. أجراءات وحزم التحفيز و التعويض و التأمين التى اقرها كال من الحكومة و املصرف املركزى املصرىإن تأثير البيئة االقتصادية الحالية غير املؤكدة أمر تقديري وستستمر اإلدارة في تقييم الوضع الحالي وتأثيره املرتبط بانتظام .يجب أن يؤخذ في
االعتبار أيضا ان االفتراضات املستخدمة حول التوقعات االقتصادية تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين املتأصل وبالتالي قد تختلف النتيجة
الفعلية بشكل كبير عن املعل ومات املتوقعة .أخذ املصرف في عين االعتبار االثار املحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد املبالغ املعروضة
لألصول املالية وغير املالية للمصرف  ,وهي تمثل أفضل تقييم لإلدارة بناء على املعلومات املتاحة وعل ذلك تظل األسواق متقلبة وتظل املبالغ
املسجلة ذات حساسية لتقلبات السوق.
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 إدارة السيولة
يتم متابعة و تقييم مخاطر السيولة وفقا للقواعد الداخلية بما فى ذلك من إجراء اختبارات الضغوط للسيولة و القيمة املعرضة للخطر و االلتزام
بالنسب الرقابية (  ) Liquidity ratiosوكذا الوفاء بمتطلبات لجنة بازل (صافي نسبة التمويل املستقر  NSFRونسبة تغطية السيولة ).LCR
 إدارة رأس املال
يقوم املصرف بتنفيذ واتباع سياسة حصيفة إلدارة رأس املال من خالل إجراء اختبارات الضغوط الدورية  ،وايضا دورية و استمرار إجراء التقييم
الداخلى ملدى كفاية رأس املال باستخدام اختبارات الضغوط ).(ICAAP
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