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شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

٢

جدول المحتویات 

٤تقریر مدقق الحسابات المستقل 
١١بیان المركز المالي الموحد 

١٢بیان الدخل الموحد 
١٣بیان الدخل الشامل الموحد 

١٤التغیرات في حقوق الملكیة الموحدبیان 
١٥بیان التدفقات النقدیة الموحد 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
١٦معلومات عامة ١
١٦تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ٢
١٨ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

١٨اإلعداد أساس ٣٫١
١٨القیاس ٣٫٢
١٨العملة الوظیفیة وعملة العرض ٣٫٣
١٩ستخدام التقدیرات واألحكام ا٣٫٤
١٩أساس التوحید٣٫٥
٢٣دمج األعمال التي تخضع لسیطرة مشتركة ٣٫٦
٢٤محاسبة التحوط-٩المالیة رقم التغیرات في السیاسات المحاسبیة عند تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر  ٣٫٧
٢٩األدوات المالیة ٣٫٨
٣٨العمالت األجنبیة ٣٫٩
٣٩المقاصة ٣٫١٠
٣٩اتفاقیات البیع وإعادة الشراء ٣٫١١
٣٩اقتراض وإقراض األوراق المالیة ٣٫١٢
٣٩وما یعادلھ النقد ٣٫١٣
٤٠قیاس التكلفة المطفأة ٣٫١٤
٤٠القیمة العادلة قیاس ٣٫١٥
٤١المشتقات ٣٫١٦
٤١عقود اإلیجار ٣٫١٧
٤٢أسھم الخزینة وعقود األسھم الخاصة ٣٫١٨
٤٢الضمانات المالیة ٣٫١٩
٤٣أوراق القبول ٣٫٢٠
٤٣مستردة ال ضمانات  ال٣٫٢١
٤٣ات العقاریة ستثماراال٣٫٢٢
٤٣الممتلكات والمعدات ٣٫٢٣
٤٤رأسمالیة قید التنفیذال عمال  األ٣٫٢٤
٤٤الموجودات غیر الملموسة ٣٫٢٥
٤٥تكالیف اإلقتراض ٣٫٢٦
٤٥االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة ٣٫٢٧
٤٥الموظفین مكافآت ٣٫٢٨
٤٧الضرائب ٣٫٢٩
٤٧التقاریر القطاعیة ٣٫٣٠
٤٧الزكاة ٣٫٣١
٤٨والمطلوبات الطارئة المخصصات ٣٫٣٢
٤٨إدراج اإلیرادات والمصاریف ٣٫٣٣
٤٩التمویل اإلسالمي ٣٫٣٤

٥١األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة ٤
٥١األحكام الھامة في تطبیق التغیرات على السیاسات المحاسبیة للمجموعة ٤٫١
٥٤الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة المصادر ٤٫٢

٥٥تحدیث التغیرات المتوقعة في المعدالت المرجعیة (إیبور) ٥
٥٩) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري ١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٦
٧١رصدة لدى البنوك المركزیة، صافي األنقد وال٧
٧١البنوك، صافي مستحقة من  ال رصدة  األ ودائع وال٨
٧٢مشتقة ال مالیة ال دوات األ٩
٧٦مالیة ال وراق األات في ستثماراال١٠
٧٨سلفیات للعمالء، صافي القروض وال١١
٧٨زمیلة ال شركات الفي ستثماراال١٢
٧٩عقاریة الات ستثماراال١٣
٨١خرى، صافي األموجودات  ال١٤



٣

٨٢صافي معدات، الممتلكات وال١٥
٨٣ملموسة، صافي ال موجودات غیر  ال١٦
٨٥مستحقة للبنوك ال مبالغ ال١٧
٨٥ودائع من العمالءال١٨
٨٦أوراق تجاریة بالیورو ١٩
٨٧قروض ال٢٠
٩٠خرى األمطلوبات  ال٢١
٩٣رأس المال ٢٢
٩٤خرى األحتیاطیات  اال٢٣
٩٦التمویل اإلسالمي ٢٤
٩٨خطة حوافز الموظفین، صافي أسھم ٢٥
٩٩سندات رأس المال ٢٦
٩٩إیرادات الفوائد ٢٧
١٠٠مصاریف الفوائد ٢٨
١٠٠صافي إیرادات الرسوم والعموالت ٢٩
١٠٠صافي إیرادات التداول ٣٠
١٠١خرى األتشغیلیة  الیرادات اإل٣١
١٠١تشغیلیة المصاریف ال٣٢
١٠١االنخفاض في القیمة رسوم٣٣
١٠٢العوائد على السھم٣٤
١٠٢العملیات غیر المستمرة ٣٥
١٠٤النقد وما یعادلھ ٣٦
١٠٤معامالت مع األطراف ذات العالقة ال٣٧
١٠٦طارئة المطلوبات ال ات ولتزاماال٣٨
١٠٧القطاعات التشغیلیة ٣٩
١١٠األدوات المالیة ٤٠
١١١التسلسل الھرمي للقیمة العادلة ٤١
١١٥إدارة المخاطر ٤٢
١١٦..... .............................................................................................................................ئتمان إدارة مخاطر اال٤٣

١٢٣ئتمان التعرض األقصى لمخاطر اال٤٣٫١
١٢٤إجمالي التعرض ٤٣٫٢
١٢٨المتوقعة ئتمانخسائر اال٤٣٫٣
١٣٢ئتمان مخاطر االتركیز  ٤٣٫٤
١٣٤والتخفیف منھا ئتمانسیاسات قیاس مخاطر اال٤٣٫٥

١٣٦إطار مخاطر معدالت الفائدة وقیاسھا ومراقبتھا ٤٤
١٣٩إطار مخاطر السیولة وقیاسھا ومراقبتھا ٤٥
١٤٥إطار مخاطر السوق وقیاسھا وإدارتھا ٤٦
١٥٠إدارة المخاطر التشغیلیة ٤٧
١٥٣یة ئتماناألنشطة اال٤٨
١٥٣الشركات التابعة ٤٩
١٥٤نسبة كفایة رأس المال وإدارتھ ٥٠
١٦٠جتماعیة االمساھمات ال٥١
١٦٠قضائیة الدعاوى ال٥٢
١٦٠دمج األعمال ٥٣



















شركة مساهمة عامة -التجاري بنك أبوظبي 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.٥٣إلى ١من تشكل اإلیضاحات المرفقة 

١٢

بیان الدخل الموحد 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢٠(*) ٢٠٢٠٢٠١٩
ألف دوالر أمریكيألف درھم ألف درھم إیضاحات 

٢٧١١٫٦٥٠٫٨٥٨١٣٫٨٧٧٫٦٨٦٣٫١٧٢٫٠٢٨إیرادات الفوائد 
) ١٫٠١٩٫٧٦٦() ٦٫٣٦٤٫٩٠٧() ٣٫٧٤٥٫٦٠٢(٢٨الفوائد مصاریف 

٧٫٩٠٥٫٢٥٦٧٫٥١٢٫٧٧٩٢٫١٥٢٫٢٦٢صافي إیرادات الفوائد 
٢٤٢٫٤١٤٫٥٥١٢٫٤٩٥٫٩٦٦٦٥٧٫٣٧٨إیرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات االستثماریة اإلسالمیة 

) ١٤٦٫١٦٧() ٧٦٧٫٦٠٩() ٥٣٦٫٨٧١(٢٤الودائع اإلسالمیة واألرباح المدفوعة لحاملي الصكوكتوزیعات على 
صافي اإلیرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات االستثماریة  

١٫٨٧٧٫٦٨٠١٫٧٢٨٫٣٥٧٥١١٫٢١١اإلسالمیة
إجمالي صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي 

٩٫٧٨٢٫٩٣٦٩٫٢٤١٫١٣٦٢٫٦٦٣٫٤٧٣والمنتجات االستثماریة اإلسالمیة
٢٩١٫٥٥٠٫٨٨٩١٫٨١٦٫١٦٢٤٢٢٫٢٤٠صافي إیرادات الرسوم والعموالت

٣٠٥٥٥٫٢٨٨٤٦٠٫٩٠٩١٥١٫١٨١إیرادات المتاجرة صافي 
) ١٢٫٢٤٤() ٦٦٫٧٣٦() ٤٤٫٩٧٢(١٣صافي الخسائر من االستثمارات العقاریة 

٣١٦٢٧٫١٠٦٢٧٠٫٦٦٩١٧٠٫٧٣٤إیرادات تشغیلیة أخرى  
١٢٫٤٧١٫٢٤٧١١٫٧٢٢٫١٤٠٣٫٣٩٥٫٣٨٤إیرادات تشغیلیة 

) ١٫٢٣٢٫٣٢٨() ٤٫٥١٧٫٦٧٩() ٤٫٥٢٦٫٣٤١(٣٢مصاریف تشغیلیة 
٧٫٩٤٤٫٩٠٦٧٫٢٠٤٫٤٦١٢٫١٦٣٫٠٥٦االنخفاض في القیمةرسومأرباح تشغیلیة قبل 

) ١٫٠٨٧٫٠٩٨() ٢٫٣٥٢٫٠٥٤() ٣٫٩٩٢٫٩١٢(٣٣االنخفاض في القیمة رسوم
٣٫٩٥١٫٩٩٤٤٫٨٥٢٫٤٠٧١٫٠٧٥٫٩٥٨االنخفاض في القیمةرسومأرباح تشغیلیة بعد 

١٢١٨٫٠٠٥١٧٫٧٦٥٤٫٩٠٢الحصة من ربح شركات زمیلة 
٣٫٩٦٩٫٩٩٩٤٫٨٧٠٫١٧٢١٫٠٨٠٫٨٦٠األرباح قبل الضریبة

) ٣٢٫٧٦٨() ٤٠٫٩٢٦() ١٢٠٫٣٥٧(ضریبة الدخل الخارجیة رسوم
٣٫٨٤٩٫٦٤٢٤٫٨٢٩٫٢٤٦١٫٠٤٨٫٠٩٢الربح للسنة من العملیات المستمرة 

) ١١٫٠٩٩() ٣٦٫٧٥٩() ٤٠٫٧٦٥(٣٥العملیات غیر المستمرةخسارة من 
٣٫٨٠٨٫٨٧٧٤٫٧٩٢٫٤٨٧١٫٠٣٦٫٩٩٣الربح للسنة 

العائد إلى: 
٣٫٨٠٦٫٠٧٨٤٫٧٨٩٫٦٨٦١٫٠٣٦٫٢٣١حاملي أسھم البنك

٢٫٧٩٩٢٫٨٠١٧٦٢الحقوق غیر المسیطرة 
٣٫٨٠٨٫٨٧٧٤٫٧٩٢٫٤٨٧١٫٠٣٦٫٩٩٣الربح للسنة 

٣٤٠٫٥١٠٫٧١٠٫١٤العوائد األساسیة والمخفضة للسھم الواحد (درھم) 
للتفاصیل حول أساس اإلعداد٣٫١(*) یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

المالیة الموحدة.جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات ٥٣إلى ١من تشكل اإلیضاحات المرفقة 

١٣

بیان الدخل الشامل الموحد
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢٠(*) ٢٠٢٠٢٠١٩
ألف دوالر أمریكيألف درھم ألف درھم 

٣٫٨٠٨٫٨٧٧٤٫٧٩٢٫٤٨٧١٫٠٣٦٫٩٩٣للسنة الربح 

البنود التي قد یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى بیان الدخل الموحد

) ٧٢٨(٣٢٫٨٨٩) ٢٫٦٧٥() ٢٣فروقات الصرف الناشئة عن تحویل العملیات األجنبیة (إیضاح 
) ١٥٫٢٩٨(١٧١٫٥٠٥) ٥٦٫١٩١() ٢٣صافي الحركة في احتیاطي تحوط التدفقات النقدیة (إیضاح 

صافي الحركة في احتیاطي إعادة تقییم أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة 
٢٨٠٫٧٠٧١٫٢٧٧٫٧٠٣٧٦٫٤٢٤) ٢٣خالل الدخل الشامل اآلخر (إیضاح من

٢٢١٫٨٤١١٫٤٨٢٫٠٩٧٦٠٫٣٩٨

تصنیفھا الحقاً إلى بیان الدخل الموحد البنود التي قد ال یتم إعادة 

صافي الحركة في احتیاطي إعادة تقییم أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة 
) ٦٫٤٢١() ٥٠٫٦١٦() ٢٣٫٥٨٤() ٢٣العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إیضاح 

) ٨٫٤٩٨(١٦٫٧٧٣) ٣١٫٢١٣() ٢١المنافع المحددة (إیضاح التزاماكتواریة من (خسائر) / أرباح
)١٤٫٩١٩() ٣٣٫٨٤٣() ٥٤٫٧٩٧ (

١٦٧٫٠٤٤١٫٤٤٨٫٢٥٤٤٥٫٤٧٩للسنة الشامل اآلخرالدخل

٣٫٩٧٥٫٩٢١٦٫٢٤٠٫٧٤١١٫٠٨٢٫٤٧٢إجمالي الدخل الشامل للسنة

عائد إلى: ال
٣٫٩٧٣٫٠٣٢٦٫٢٣٥٫٥١٨١٫٠٨١٫٦٨٥البنكحاملي أسھم

٢٫٨٨٩٥٫٢٢٣٧٨٧حقوق غیر المسیطرة ال
٣٫٩٧٥٫٩٢١٦٫٢٤٠٫٧٤١١٫٠٨٢٫٤٧٢الدخل الشامل للسنةإجمالي

للتفاصیل حول أساس اإلعداد٣٫١(*) یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 



شركة مساهمة عامة -التجاري بنك أبوظبي 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.٥٣إلى ١من تشكل اإلیضاحات المرفقة 

١٤

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

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 
درھم ألف ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٦٫٩٥٧٫٣٧٩١٧٫٨٧٨٫٨٨٢٩٫٢٥٧٫٩١٩١٥٫٥٤٤٫٢٠٧٦٫٠٠٠٫٠٠٠٥٥٫٦٣٨٫٣٨٧١٩٫٤٠٥٥٥٫٦٥٧٫٧٩٢(ُمعاد إدراجھا) ٢٠٢٠ینایر ١كما في 
٣٫٨٠٦٫٠٧٨٢٫٧٩٩٣٫٨٠٨٫٨٧٧- ٣٫٨٠٦٫٠٧٨- - - للسنة الربح 

١٦٦٫٩٥٤٩٠١٦٧٫٠٤٤- ) ٣١٫٢١٣(١٩٨٫١٦٧- - ) ٢٣(إیضاح  للسنة الدخل الشامل اآلخر 
- - - - ) ٤٠٣٫٨٤٦(٤٠٣٫٨٤٦- - ) ٢٣إلى إحتیاطي نظامي وقانوني (إیضاح  تحویل

٣٫٢٠٠- ٣٫٢٠٠- ) ٣٦(٣٫٢٣٦- - ) ٢٣تحركات أخرى (إیضاح 
ات في أدوات حقوق الملكیة استثمارمبالغ محولة ضمن حقوق الملكیة عند استبعاد 

١٩٫٩٥٣- ١٩٫٩٥٣- ١٩٫٩٥٣- - - ) ٢٣(إیضاح المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
) ٢٠٫١٦٥() ١٨٫٢٧٥() ١٫٨٩٠(- ) ٤٫١٣٨(٢٫٢٤٨- - في الحقوق غیر المسیطرة  ات تعدیل ناشئ عن التغیر

) ٢٫٦٤٣٫٨٠٤(- ) ٢٫٦٤٣٫٨٠٤(- ) ٢٫٦٤٣٫٨٠٤(- - - ) ٢٢(إیضاح توزیعات أرباح مدفوعة لحاملي أسھم البنك 
) ١١٤٫٢١٥() ١١٤٫٢١٥(- ) ١١٤٫٢١٥(- - - ) ٢١(إیضاح  الزكاة للسنة 
) ٢٧٧٫٢٩٤(- ) ٢٧٧٫٢٩٤(- ) ٢٧٧٫٢٩٤(- - - ) ٣٤على سندات رأس المال (إیضاح قسائم مدفوعة

٢٠٢٠٦٫٩٥٧٫٣٧٩١٧٫٨٧٨٫٨٨٢٩٫٨٦٥٫٤١٦١٥٫٨٩٥٫٦٩٢٦٫٠٠٠٫٠٠٠٥٦٫٥٩٧٫٣٦٩٤٫٠١٩٥٦٫٦٠١٫٣٨٨دیسمبر ٣١كما في 

٣٢٫٨٠٥٫٥٤٣- ٢٠١٩٥٫١٩٨٫٢٣١٢٫٤١٩٫٩٩٩٦٫٨٥٩٫٢٧١١٤٫٣٢٨٫٠٤٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠٣٢٫٨٠٥٫٥٤٣ینایر ١كما في 
١٧٫٢١٨٫٠٣١- ١٧٫٢١٨٫٠٣١- - - ١٫٧٥٩٫١٤٨١٥٫٤٥٨٫٨٨٣) ٢٢إصدار أسھم عادیة كاعتبار مقابل دمج األعمال (إیضاح 

٣٫٨٣٦٫٥٠٠٣٫٨٣٦٫٥٠٠١٤٫٩٣١٣٫٨٥١٫٤٣١- - - - ) ٥٣إضافة عند دمج األعمال (ُمعاد إدراجھا) (إیضاح 
٤٫٧٨٩٫٦٨٦٢٫٨٠١٤٫٧٩٢٫٤٨٧- ٤٫٧٨٩٫٦٨٦- - - سنة الربح لل

١٫٤٤٥٫٨٣٢٢٫٤٢٢١٫٤٤٨٫٢٥٤- ١٫٤٢٩٫٠٥٩١٦٫٧٧٣- - ) ٢٣(إیضاح  سنة للالدخل الشامل اآلخر 
- - - - ) ٩٥٧٫٩٣٦(٩٥٧٫٩٣٦- - ) ٢٣تحویل إلى االحتیاطي النظامي والقانوني (إیضاح  

١١٫٦٧١- ١١٫٦٧١- ١١٫٦٥٣١٨- - ) ٢٣تحركات أخرى (إیضاح 
ات في أدوات حقوق الملكیة استثمارمبالغ محولة ضمن حقوق الملكیة عند استبعاد 

٢٣٫٨٥٣- ٢٣٫٨٥٣- ٢٣٫٨٥٣- - - ) ٢٣المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إیضاح 
) ٧٣٦() ٧٤٩(١٣- ١٣- - - تعدیل ناشئ عن التغیرات في الحقوق غیر المسیطرة  

) ١٫٨٣٦٫٥٠٠(- ) ١٫٨٣٦٫٥٠٠() ١٫٨٣٦٫٥٠٠(- - - - ) ٢٦سداد سندات رأس مال الشق األول (إیضاح  
) ٢٫٣٩١٫١٨٦(- ) ٢٫٣٩١٫١٨٦(- ) ٢٫٣٩١٫١٨٦(- - - توزیعات أرباح مدفوعة لحاملي أسھم البنك 

) ٢٦٥٫٠٥٦(- ) ٢٦٥٫٠٥٦(- ) ٢٦٥٫٠٥٦(- - - ) ٣٤على سندات رأس المال (إیضاح قسائم مدفوعة
٦٫٩٥٧٫٣٧٩١٧٫٨٧٨٫٨٨٢٩٫٢٥٧٫٩١٩١٥٫٥٤٤٫٢٠٧٦٫٠٠٠٫٠٠٠٥٥٫٦٣٨٫٣٨٧١٩٫٤٠٥٥٥٫٦٥٧٫٧٩٢(*) (ُمعاد إدراجھا) ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

للتفاصیل حول أساس اإلعداد٣٫١(*) یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 

).  ٢٢المدفوع (إیضاح من رأس المال  ٪٢٧بما یمثل أرباح نقدیةدفع توزیعاتاقترح مجلس اإلدارة ، ٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

المالیة الموحدة.جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات ٥٣إلى ١من تشكل اإلیضاحات المرفقة 

١٥

بیان التدفقات النقدیة الموحد 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢٠(*) ٢٠٢٠٢٠١٩
ألف دوالر أمریكي ألف درھم ألف درھم 

األنشطة التشغیلیة 
٣٫٩٣٢٫٩٢٩٤٫٨٣٣٫٤٥٤١٫٠٧٠٫٧٦٧) ٣٥الربح قبل الضریبة بما في ذلك الخسارة من العملیات غیر المستمرة (إیضاح 

تعدیالت لـ: 
٤٠٣٫٩١١٣٦٧٫٠٥٩١٠٩٫٩٦٨) ١٥(إیضاح  استھالك ممتلكات ومعدات 

٩٥٫٣٠٩٦٤٫١٧٥٢٥٫٩٤٨) ١٦إطفاء موجودات غیر ملموسة (إیضاح 
٤٤٫٩٧٢٦٦٫٧٣٦١٢٫٢٤٤) ١٣صافي الخسائر من استثمارات عقاریة (إیضاح  

٤٫٢٧٧٫٤٨٠٢٫٦١١٫٤٠٤١٫١٦٤٫٥٧٤القیمة في نخفاض االرسوم
) ٤٫٩٠٢() ١٧٫٧٦٥() ١٨٫٠٠٥() ١٢ربح شركات زمیلة (إیضاح  منالحصة  
) ١٨٨٫٦٢٢() ٢٣٢٫٠٥١() ٦٩٢٫٨١٠(خصومات  عكس

) ٧٦٫٩٦٧(٨٢٠) ٢٨٢٫٧٠١() ٣١في أوراق مالیة (إیضاح استثمارات الخسائر من استبعاد  (األرباح) / صافي  
) ٥٦٩٫٨٣٧() ٢٫٣٨٥٫٥٥١() ٢٫٠٩٣٫٠١١(في أوراق مالیةاستثمارات إیرادات فوائد على 

) ٥٫٩٠٣() ١٣٫١٩١() ٢١٫٦٨٣() ٣١إیرادات توزیعات أرباح (إیضاح  
١٫١٦٤٫٨٦٣١٫٨١٧٫٥٩٠٣١٧٫١٤٢واألوراق التجاریة بالیورو فوائد على القروض المصاریف  

١٫١٦٧) ٨١٥(٤٫٢٨٥) ٣٠(إیضاح تجاریةمن أوراق مالیة الخسائر / (األرباح) صافي 
) ٨٫٦٠٣(٤٦٫٦٣٣) ٣١٫٦٠٠() ٩خسائر(إیضاح (أرباح) / –الجزء غیر الفعال من التحوطات  

٣٫٢٠٠١١٫٦٧١٨٧١) ٢٥خطة حوافز الموظفین (إیضاح مصاریف
٦٫٧٨٧٫١٣٩٧٫١٧٠٫١٦٩١٫٨٤٧٫٨٤٧التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

٤٫٠٤٣٫٢٥٠١٫٠١١٫١٦٦١٫١٠٠٫٨٠٣في األرصدة لدى البنوك المركزیة صافي الحركة
٦٢٣٫٥٦٢) ٤٤٩٫٦٤٧(٢٫٢٩٠٫٣٤٥المستحقة من البنوك المبالغ صافي الحركة في 

) ٥٠٫٤١٨(٥٠٫٦٢٧) ١٨٥٫١٨٤(صافي الحركة في األدوات المالیة المشتقة 
) ١٫١٦٧(٦٠٫٩٤٩) ٤٫٢٨٥(تجاریة إستبعادات أوراق مالیة (مشتریات) /  صافي  

١٫٢٠١٫٦٣٥) ١٫٦٠٢٫٥١٠(٤٫٤١٣٫٦٠٤والسلفیات للعمالء صافي الحركة في القروض 
٤١٢٫١٩٥١٧٨٫٦٥٦١١٢٫٢٢٣صافي الحركة في الموجودات األخرى 

٧٨٥٫٦٨٨) ١٫٩٥٨٫٩٠٨(٢٫٨٨٥٫٨٣٢المستحقة إلى البنوك المبالغ صافي الحركة في 
) ٢٫٩٤٥٫٤٧٥() ٩٫٧٤٢٫٠١٠() ١٠٫٨١٨٫٧٣١(العمالء من صافي الحركة في ودائع 

) ٤٠٫٦٣٧() ٦٣٤٫٧٢٤() ١٤٩٫٢٦١(صافي الحركة في المطلوبات األخرى 
٢٫٦٣٤٫٠٦١) ٥٫٩١٦٫٢٣٢(٩٫٦٧٤٫٩٠٤(المستخدم في) العملیات من /  صافي النقد  

) ١٨٫٤٧٥() ٣٣٫٩٠٦() ٦٧٫٨٥٧(الدخل الخارجیة المدفوعة ضریبة
٢٫٦١٥٫٥٨٦) ٥٫٩٥٠٫١٣٨(٩٫٦٠٧٫٠٤٧التشغیلیة (المستخدم في) األنشطة من /  صافي النقد  

األنشطة االستثماریة 
٢٧٫٧٦٧٫٩٨٢٣٠٫٩٤٠٫٠٠٣٧٫٥٦٠٫٠٢٨في أوراق مالیة استثمارات من إسترداد/ استبعاد متحصالت صافي 

) ١١٫٠٨١٫٤٨١() ٢٩٫٧٣٧٫٦٦٣() ٤٠٫٧٠٢٫٢٧٩(في أوراق مالیة استثمارات صافي شراء  
٢٫٩٩٨٫٤٢٧٢٫٥٧٤٫٠٤٣٨١٦٫٣٤٣في أوراق مالیةاستثماراتفوائد مستلمة من 
٢١٫٦٨٣١٣٫١٩١٥٫٩٠٣) ٣١في أوراق مالیة (إیضاح استثمارات من  مستلمة  توزیعات أرباح 

٩٫٦٤٧١٤٫١٩٤٢٫٦٢٦) ١٢توزیعات أرباح مستلمة من شركات زمیلة (إیضاح 
١١٫٠٠٣- ٤٠٫٤١٤) ١٢(إیضاح استبعاد استثمار في شركة زمیلة  

- ١١٫٠٣٧٫٣٩٢- ) ٥٣عمال (إیضاح دمج األ عندإضافات 
٤٫٩٩٠٦٫٢٧٦١٫٣٥٩) ١٣إستبعاد استثمارات عقاریة (إیضاح 

) ٥٨٫٦٩١() ٢٧٣٫٣٤٤() ٢١٥٫٥٧٣(صافي شراء ممتلكات ومعدات 
) ٢٫٧٤٢٫٩١٠(١٤٫٥٧٤٫٠٩٢) ١٠٫٠٧٤٫٧٠٩(األنشطة االستثماریة / من صافي النقد (المستخدم في) 

األنشطة التمویلیة 
٧٢٨٫٥١٥) ١٫٢٥٧٫٧٥٤(٢٫٦٧٥٫٨٣٦) ١٩في األوراق التجاریة بالیورو (إیضاح الحركةصافي 
٣٣٫٨٩٥٫٨١٤١٨٫٠١٢٫٦٥٣٩٫٢٢٨٫٣٧٣) ٢٠من القروض (إیضاح المتحصالتصافي 

) ٦٫٢٢٣٫٦٠٣() ١٩٫٧٩٩٫٠٥٠() ٢٢٫٨٥٩٫٢٩٣() ٢٠(إیضاح قروضسداد 
) ١٠٧٫٠٩٧() ١٫٢٣٦٫٥٧٧() ٣٩٣٫٣٦٨(الفوائد المدفوعة على القروض واألوراق التجاریة بالیورو 

) ٢٥٫٧٢٤() ٨٩٫٠٦٤() ٩٤٫٤٨٦(مطلوبات عقود اإلیجار سداد 
) ٧١٩٫٧٩٤() ٢٫٣٩١٫١٨٦() ٢٫٦٤٣٫٨٠٤(البنك حاملي أسھمتوزیعات أرباح مدفوعة إلى  

) ٥٫٤٩٠(- ) ٢٠٫١٦٥(االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة  
- ) ١٫٨٣٦٫٥٠٠(- ) ٢٦(إیضاح سندات رأس المالسداد 

) ٧٥٫٤٩٥() ٢٦٥٫٠٥٦() ٢٧٧٫٢٩٤() ٣٤قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إیضاح 
٢٫٧٩٩٫٦٨٥) ٨٫٨٦٢٫٥٣٤(١٠٫٢٨٣٫٢٤٠(المستخدم في) األنشطة التمویلیة من /  صافي النقد  

٢٫٦٧٢٫٣٦١) ٢٣٨٫٥٨٠(٩٫٨١٥٫٥٧٨وما یعادلھ (النقص) في النقد الزیادة / صافي 

٢٢٫٨٥٦٫٢٧٣٢٣٫٠٩٤٫٨٥٣٦٫٢٢٢٫٧٨١) ٣٦في بدایة السنة (إیضاح وما یعادلھ النقد 

٣٢٫٦٧١٫٨٥١٢٢٫٨٥٦٫٢٧٣٨٫٨٩٥٫١٤٢) ٣٦في نھایة السنة (إیضاح وما یعادلھ النقد 
للتفاصیل حول أساس اإلعداد٫١٣(*) یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 



شركة مساھمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

١٦

معلومات عامة ١

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

لمصرفیة اإلسالمیة والخدمات المالیة األخرى. المصرفیة لألفراد والشركات والخدمات ا

("بنك االتحاد الوطني") على دمج البنكین بموجب  ، وافق مساھمو بنك أبوظبي التجاري وبنك االتحاد الوطني ش.م.ع٢٠١٩مارس  ٢١في  
وعلى االستحواذ الالحق على ما نسبتھ ٢٠١٥لسنة ٢) من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ١(٢٨٣المادة رقم 

جدید في بنك أبوظبي سھم ٠٫٥٩٦٦٪ من رأس مال مصرف الھالل ش.م.ع من قبل البنك المدمج. تم الدمج من خالل إصدار ١٠٠
التجاري لكل سھم واحد من بنك االتحاد الوطني، وذلك وفقاً لشروط وأحكام الدمج. بعد الدمج، أصبح مساھمو بنك أبوظبي التجاري وبنك 

ھم بنك ٪ من البنك المدمج على التوالي. في تاریخ سریان مفعول الدمج، تم إلغاء إدراج أس٢٤٪ و٧٦االتحاد الوطني یمتلكون ما یقارب 
االتحاد الوطني من سوق أبوظبي لألوراق المالیة. احتفظ البنك المدمج بالتسجیالت القانونیة لبنك أبوظبي التجاري.

ألف درھم للمساھم في مصرف الھالل مقابل االستحواذ على ١٫٠٠٠٫٠٠٠أصدر البنك المدمج سندات إلزامیة التحویل ("السندات") بقیمة  
سھم لبنك أبوظبي التجاري.١١٧٫٦٤٧٫٠٥٨إلى ةً للمصرف. تم تحویل السندات مباشركامل رأس المال الصادر

.٢٠١٩مایو ١كان التاریخ الفعلي للدمج واالستحواذ المذكورین أعاله في 

، قطاع ٣٣-إن عنوان المقر الرئیسي المسجل للبنك ھو مبنى الفرع الرئیسي لبنك أبوظبي التجاري، شارع الشیخ زاید بن سلطان، قطعة ج
، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.٩٣٩، ص.ب ١١-ھـ

تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ٢

ةالصادرة عن المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیلتقاریر المالیة عداد اقامت المجموعة بتطبیق التعدیالت التالیة على المعاییر الدولیة إل
تطبیق ھذه التعدیالت على المعاییر الدولیة لم یكن ل. ٢٠٢٠ینایر ١والتي تصبح فّعالة بشكل إلزامي للفترة المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد 

أو  المعامالتمحاسبةالحالیة والفترات السابقة ولكن قد تؤثر على للفترةلتقاریر المالیة أي تأثیر مادي على المبالغ المدرجة عداد اإل
الترتیبات المستقبلیة للمجموعة.

تعدیالت على المراجع حول اإلطار النظري إلعداد التقاریر المالیة.◄
.المتعلق بتعریف األعمال٣لتقاریر المالیة رقم عداد اتعدیل على المعیار الدولي إل◄
ومعیار المحاسبة الدولي ٩والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٧تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ◄

المتعلق بتعدیل معیار معدل الفائدة.٣٩رقم 
دیة.المتعلق بتعریف الما ٨ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ◄
.١٩المتعلقة بامتیاز اإلیجار المتعلق بكوفید ١٦تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ◄

بخالف ما ُذكر أعاله، لم تكن ھناك أیة معاییر دولیة إلعداد التقاریر المالیة أو تعدیالت أو تفسیرات جوھریة أخرى دخلت حیز التنفیذ 
.٢٠٢٠ینایر ١لیة التي تبدأ في أو بعد للمرة األولى للسنة الما 
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١٧

)تتمةتطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ( ٢

المعاییر والتفسیرات الصادرة ولكنھا غیر فّعالة بعد 

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 

، ومعیار ٩إلعداد التقاریر المالیة رقم  (تعدیالت على المعیار الدولي  ٢المرحلة  -تعدیل معیار معدل الفائدة  
، والمعیار الدولي إلعداد التقاریر ٧، والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٣٩المحاسبة الدولي رقم 

أن محاسبة التحوط لم التعدیالتتوضح.)١٦والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٤المالیة رقم 
سبب تعدیل معدل إیبور، كما أنھا تقدم اإلفصاحات التي تسمح للمستخدمین بفھم طبیعة  یتم إیقافھا فقط ب

ومدى المخاطر الناشئة عن تعدیل معدل إیبور الذي تتعرض لھا الشركة وكیفیة إدارة الشركة لتلك المخاطر 
مرجعیة بدیلة، باإلضافة إلى التقدم الذي تحرزه الشركة في عملیة االنتقال من معدالت إیبور إلى معدالت

وكیف تقوم الشركة بإدارة عملیة االنتقال ھذه.

٢٠٢١ینایر ١

(تعدیالت على المعیار الدولي ٩تمدید اإلعفاء المؤقت من تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
ابت لإلعفاء المؤقت الوارد ). یقوم التعدیل بتغییر تاریخ انتھاء الصالحیة الث٤إلعداد التقاریر المالیة رقم 

"عقود التأمین" عن تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر ٤في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
"األدوات المالیة"، بحیث تكون الشركات مطالبة بتطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر ٩المالیة رقم 
٢٠٢٣ینایر ١لتي تبدأ في أو بعد للفترات السنویة ا٩المالیة رقم 

٢٠٢٣ینایر ١

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

.التقاریر المالیة

٢٠٢٣ینایر ١

بالمتحصالت منوالمعدات" فیما یتعلق  واآلالت"الممتلكات  ١٦رقمالدوليةتعدیالت على معیار المحاسب
على العمل اً كون قادریالموقع والحالة الالزمة لصل إلى األعملیة إیصالأثناء التي تم إنتاجھا البنودبیع 

اإلدارة.تحددھا بالطریقة التي 

٢٠٢٢ینایر ١

"المخصصات، المطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة" ٣٧الدولي رقم ةعلى معیار المحاسبتعدیالت
الشركة كتكلفة تنفیذ العقد عند تقییم ما إذا كان تدرجھا المتعلق بالتكالیف التي یجب أن المعیاروالتي تعّدل

.اتلتزاممثقًال باالالعقد 

٢٠٢٢ینایر ١

التي تعمل على تحدیث مرجع واألعمال"  دمج"٣رقملتقاریر المالیةعداد اتعدیالت على المعیار الدولي إل
دون تغییر متطلباتھ بشكل كبیر.٣رقملتقاریر المالیةعداد االدولي إلفي المعیار وارد قدیم 

٢٠٢٢ینایر ١

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

ةومعیار المحاسب"البیانات المالیة الموحدة"١٠لتقاریر المالیة رقم عداد اتعدیالت على المعیار الدولي إل
بیع أو الالمتعلقة بمعالجة ")٢٠١١(وشركات ائتالفات في شركات زمیلة ستثمار"اال٢٨الدولي رقم 

.شركة االئتالفأو إلى شركتھ الزمیلةمستثمر من بالموجوداتالمساھمة 

سریان تاریخ تأجیل تم 
غیر إلى أجلٍ المفعول

مسمى. ال یزال التطبیق 
بھ. اً مسموح 
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١٨

)تتمةتطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ( ٢

) تتمة (المعاییر والتفسیرات الصادرة ولكنھا غیر فّعالة بعد

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

التي تبدأ في أو بعد 

التأمین مطلوباتالذي یتطلب أن یتم قیاس "عقود التأمین"١٧لتقاریر المالیة رقم عداد االمعیار الدولي إل
تم تصمیمعقود التأمین.  لكافةات، ویوفر نھجاً أكثر توحیدًا للقیاس والعرض  لتزاماالالستیفاءالحالیةبالقیمة  

تحقیق ھدف قائم على مبدأ محاسبي متسق لعقود التأمین. یحل المعیار الدولي من أجلھذه المتطلبات 
.٢٠٢١ینایر ١من اعتباراً ٤رقم لتقاریر المالیة عداد امحل المعیار الدولي إل١٧لتقاریر المالیة عداد اإل

٢٠٢٣ینایر ١

الذي یتناول الشكوك والتحدیات المتعلقة بعملیة ١٧تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
في "عقود التأمین"١٧التطبیق والتي تم تحدیدھا بعد إصدار المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

٢٠١٧.

٢٠٢٣ینایر ١

إلزامیاً. یتم حالیًا تقییم تأثیر ھذه ھا في أول فترة یصبح فیھا تطبیقالموحدة المالیة البیاناتفي التعدیالتھذه یتم تطبیق تتوقع اإلدارة أن 
المعاییر والتعدیالت من قبل اإلدارة.

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

أساس اإلعداد٣٫١

المجلس الصادرة عن )IFRS(لتقاریر المالیةعداد امبدأ االستمراریة ووفقًا للمعاییر الدولیة إللوفقاً لقد تم إعداد البیانات المالیة الموحدة 
المجلس الدولي للمعاییر لتقاریر المالیة المعاییر المحاسبیة الصادرة عن  عداد االمعاییر الدولیة إلتشمل.  )IASBالدولي للمعاییر المحاسبیة (

. )IFRICالتقاریر المالیة الدولیة (، وكذلك التفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات المحاسبیة

د الوطني ومصرف الھالل نتائج بنك االتحا ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  واإلیضاحات ذات الصلة  البیانات المالیة الموحدة  تتضمن
أي تاریخ الدمج ٢٠١٩مایو ١نتائجھما قبل ٢٠١٩دیسمبر ٣١ال تتضمن نتائج المقارنة للسنة المنتھیة في في حینوشركاتھما التابعة 

واالستحواذ.

للسنةالموحدة للمجموعة  البیانات المالیة) وإعادة تصنیف وإعادة ترتیب بعض إیضاحات / أرقام إفصاحات  ٥٣تمت إعادة إدراج (إیضاح  
الحالیة. السنةالسابقة لتتوافق مع عرض 

القیاس ٣٫٢

عادة تقییم الموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة ما تم تعدیلھ نتیجة إلتم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء  
ات العقاریة.تثمارسواالة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  مبالقیالمالیة  والمطلوبات  والموجودات  األرباح أو الخسائرالعادلة من خالل  

العملة الوظیفیة وعملة العرض ٣٫٣

البیانات المالیة الموحدة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة (درھم)، وھو العملة الوظیفیة وعملة العرض للمجموعة.وعرضیتم إعداد
المعلومات المالیة المعروضة بالدرھم اإلماراتي ألقرب ألف. فقد تم تقریبباستثنتاء ما سوف تتم اإلشارة إلیھ،
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١٩

) تتمة(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

) تتمة(العملة الوظیفیة وعملة العرض٣٫٣

للتیسیر على القارئ وذلك بتحویل األرصدة بالدرھم اإلماراتي باستخدام البیانات المالیة األولیةیتم عرض المبالغ بالدوالر األمریكي في
درھم إماراتي.٣٫٦٧٣دوالر أمریكي = ١أي صرف ثابت معدل

التقدیرات واألحكام استخدام ٣٫٤

إعداد البیانات المالیة من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة یتطلب
للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

یتم فیھا تعدیلالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي إدراجم تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة باستمرار. یت
. متأثرةفترات مستقبلیة ةالتقدیرات وفي أی

ا التأثیر إن المعلومات المتعلقة بالجوانب الھامة للتقدیرات غیر المؤكدة واألحكام الھامة المستخدمة أثناء تطبیق السیاسات المحاسبیة والتي لھ
.٤البیانات المالیة الموحدة مبینة في اإلیضاح رقم فيالمدرجةالجوھري األكبر على المبالغ 

أساس التوحید ٣٫٥

).المجموعة"بـ "مجتمعینشار إلیھم وشركاتھ التابعة (یُ للبنكالبیانات المالیة الموحدة البیانات المالیة ھذهتتضمن

الشركات التابعة 
لبنك:افي حال أنإن الشركات التابعة ھي المنشآت الخاضعة لسیطرة البنك. تتحقق السیطرة 

؛المستثمر فیھا الجھةسلطة على لدیھ ◄
؛ والمستثمر فیھا الجھةجّراء مشاركتھ في اً ة أو یمتلك حقوقمتغیرلعوائدمعرضاً ◄
.للتأثیر على عوائد الجھة المستثمر فیھا استخدام سلطتھ لدیھ القدرة على◄

عنصر في والظروف إلى وجود تغییرات الحقائقأشارتإذا فیھا المستثمر الجھةعلى ما إذا كانت لدیھ سیطرةتقییم بإعادة البنك یقوم
واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة المذكورة أعاله.

تكون حقوق المستثمر فیھا عندما الجھةسلطة على لدیھتظل المستثمر فیھا، الجھةفي یكون للبنك أقل من أغلبیة حقوق التصویتعندما 
الوقائع كافةالبنك یأخذالمستثمر فیھا من جانب واحد. بالجھةاألنشطة ذات الصلة القدرة العملیة على توجیھ لمنحھكافیة التصویت

السلطة لمنحھكافیة في الجھة المستثمر فیھا لكھا تعند قیامھ بتقییم ما إذا كانت حقوق التصویت التي یمفي االعتبار الصلةوالظروف ذات 
، ویشمل ذلك:علیھا أم ال

؛تصویت مقابل حجم ما یملكھ حملة حقوق التصویت اآلخرین وتوزیعھا فیما بینھمحجم ما یملكھ البنك من حقوق ◄
؛حقوق التصویت المحتملة المملوكة للبنك◄
؛ وترتیبات تعاقدیة أخرىة الحقوق الناشئة من جّراء أی◄
وقائع أو ظروف أخرى تشیر إلى أن البنك قادر، أو غیر قادر، في الوقت الحالي على توجیھ األنشطة ذات الصلة حین یقتضي ةأی◄

األمر اتخاذ القرار، بما في ذلك أنماط التصویت في اجتماعات المساھمین السابقة.
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٢٠

) تتمة(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

) تتمة (أساس التوحید٣٫٥

) تتمة(الشركات التابعة

یتم إدراجیبدأ توحید الشركة التابعة عندما یحصل البنك على حق السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف عندما یفقد البنك السیطرة علیھا. 
اعتبارًا من والدخل الشامل اآلخرإیرادات ومصاریف الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل السنة في بیان الدخل الموحد

حق السیطرة على الشركة التابعة حتى تاریخ انتھاء سیطرة البنك علیھا.على فیھ البنك یحصلالتاریخ الذي 

إجمالي الدخل یعودغیر المسیطرة. كما والحقوقالدخل الشامل اآلخر إلى مالكي البنك من مكوناتمكون األرباح أو الخسائر وكل تعود
غیر المسیطرة.الحقوقغیر المسیطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصید والحقوقالشامل للشركات التابعة إلى مالكي البنك 

.للبنكوحدة للشركات التابعة حتى تتسق سیاساتھا المحاسبیة مع السیاسات المحاسبیة  تعدیالت على البیانات المالیة المعند اللزوم، یتم إجراء

.بالكامل عند التوحیدللمجموعةن المعامالت فیما بین شركات  عاألرصدة واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة الناتجة  كافةیتم استبعاد  

الحالیة التغیرات في حصص ملكیة البنك في شركاتھ التابعة  

سیطرتھ على الشركات التابعة كمعامالت  لالتغیرات في حصص ملكیة البنك في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان البنك  یتم احتساب
تعدیلفي الشركات التابعة. كما یتم  ذات الصلة. یتم تعدیل القیمة الدفتریة لحصص البنك بما یعكس التغیرات في حصص البنكحقوق ملكیة

لملكیة في حقوق امباشرةً المستلمالمدفوع أو لالعتبارغیر المسیطرة والقیمة العادلة الحقوقیتم من خاللھ تعدیل المبلغ الذيأي فرق بین 
ویتم  الموحدخسائر في بیان الدخلاألرباح أو الإدراجعندما یفقد البنك سیطرتھ على شركة تابعة لھ، یتم وُینسب إلى مساھمي البنك.

) القیمة الدفتریة السابقة ٢(ومحتفظ بھا حصة ةوالقیمة العادلة ألیلالعتبار المستلم) مجموع القیمة العادلة ١الفرق بین (كاحتسابھا 
غیر مسیطرة. ة حقوقلشركة التابعة وأیافي مطلوبات اللموجودات (بما في ذلك الشھرة) ول

الموجودات أو استبعدسابقاً في الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو كان البنك قد المدرجةالمبالغ كافةیتم احتساب 
تصنیفھا إلى بیان الدخل أو تحویلھا إلى فئة أخرى ضمن حقوق تتم إعادة(أي بشكل مباشر المطلوبات ذات الصلة في الشركة التابعة 

محتفظ بھ استثماري لتقاریر المالیة المعمول بھا). أما القیمة العادلة ألعداد االمعاییر الدولیة إلبموجبیة كما ھو محدد / مسموح بھ الملك
لغرض المحاسبة الالحقة اإلدراج المبدئيفینظر لھا على أنھا القیمة العادلة عند ،في تاریخ فقدان السیطرة، في الشركة التابعة السابقة

في شركة زمیلة أو ستثمارلالاإلدراج المبدئيأو، حسبما یكون مالئماً، التكلفة عند ٩رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیةوجب بم
.شركة ائتالف
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المنشآت ذات األغراض الخاصة 

إلى أوراق مالیةموجودات معینةتحویلالمنشآت ذات األغراض الخاصة ھي منشآت یتم تأسیسھا لتحقیق ھدف بسیط ومحدد بدقة مثل إن 
جوھر یتم إجراؤه علىذات األغراض الخاصة إذا كان للبنك، بناًء على تقییمالمنشأةیتم توحید  أو إبرام معاملة اقتراض أو إقراض محددة.  

جّراءأو لدیھ حقوق من عندما یكون معرضًا لعوائد متغیرة أو ذات األغراض الخاصة، المنشأةمع البنك، سلطة على ة المنشأةعالق
عندھا یستنتج البنك بأن لدیھ سیطرة فعوائدھا،  مبالغ  ثیر الحقًا على  ویكون قادرًا على استخدام سلطتھ علیھا منذ تأسیسھا والتأ مشاركتھ معھا 

على المنشأة ذات األغراض الخاصة.

أخرىتقییم ة عملیة إعادةعلى المنشأة ذات الغرض الخاص في تاریخ التأسیس؛ وعادًة ال یتم إجراء أییسیطرما إذا كان البنكیتم تقییم 
معامالت إضافیة بین البنك والمنشأة إال إذا ةأو أحكامھا أو أیذات الغرض الخاصفي ھیكل المنشأةللسیطرة في حال عدم وجود تغیرات 

طرأ أي تغییر على جوھر العالقة بین البنك والمنشأة ذات الغرض الخاص.

إدارة الصنادیق 

بالنیابة عن المستثمرین. ال یتم إدراج البیانات ستثماریقوم البنك بإدارة واإلشراف على الموجودات المحتفظ بھا في صنادیق حصص اال
أعاله. تمت اإلشارة إلیھالمالیة الموحدة إال إذا كان البنك مسیطرًا على المنشأة، كما البیاناتالمالیة لھذه المنشآت ضمن 

في شركة زمیلة  استثمار

المجموعة نفوذ جوھري علیھا. إن النفوذ الجوھري ھو القدرة على المشاركة في إن الشركات الزمیلة ھي تلك المنشآت التي یكون لدى 
قرارات السیاسة المالیة والتشغیلیة في الجھة المستثمر فیھا ولكن لیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على تلك السیاسات. یتم احتساب 

ات تكالیف المعامالت.ستثمارم إدراجھا مبدئیاً بالتكلفة. تتضمن تكلفة االات في الشركات الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة ویتستثماراال

في شركات زمیلة، بعد التعدیالت ستثمارالمالیة الموحدة حصة المجموعة من الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لالالبیاناتتتضمن 
الجوھري وحتى تاریخ توقف النفوذ الجوھري.لتتوافق مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة، من تاریخ بدایة النفوذ

عندما تتجاوز حصة المجموعة من الخسائر حصتھا في الجھات المستثمر فیھا المحتسبة وفقًا لطریقة حقوق الملكیة، عندھا یتم تخفیض 
، والتي تتضمن أیة حصص طویلة األجل تشكل جزءًا منھا، إلى صفر ویتوقف إدراج أیة خسائر إضافیة أخرى ستثمارالقیمة الدفتریة لال

ات أو قدمت دفعات بالنیابة عن الجھة المستثمر فیھا. التزامإال إلى الحد الذي یكون فیھ لدى المجموعة 

قیمة فينخفاضاال-٣٦الدولي رقم ةالقیمة وفقاً لمعیار المحاسبفيضالنخفال(بما في ذلك الشھرة) ستثمارلالالقیمة الدفتریةیتم اختبار 
أیھما تكلفة االستبعاد،والقیمة العادلة ناقصاً  القیمة قید االستخدام(لالستردادالقابلة  مع المبلغ  من خالل مقارنتھ  كأصل منفصل  ،الموجودات

القیمة فينخفاضالأي عكس لخسارة اإدراج . یتم ستثمارلالالقیمة الدفتریةجزءًا من المدرجةالقیمة فينخفاضاالأعلى). تشكل خسارة 
الدفتریةالحقًا بحیث ال تتجاوز القیمة ستثمارلاللالستردادالقابل فیھ المبلغ یزیدإلى الحد الذي ٣٦الدولي رقم ةوفقًا لمعیار المحاسب

في السنوات السابقة .ستثمارلالقیمة في الانخفاض إدراج خسارةا لو لم یتم التي كان من الممكن تحدیدھا فیمالدفتریةاإلضافیة القیمة 
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) تتمة(في شركة زمیلة استثمار

عن كونھ شركة زمیلة، أو ستثماربدءًا من التاریخ الذي یتوقف فیھ االللمحاسبةتقوم المجموعة بالتوقف عن استخدام طریقة حقوق الملكیة 
المحتفظ بھا عبارة عنوتكون الحصة السابقةكمحتفظ بھ للبیع. عندما تحتفظ المجموعة بحصة في الشركة الزمیلة ستثمارعند تصنیف اال

اإلدراج بالقیمة العادلة في ذلك التاریخ ویتم اعتبار القیمة العادلة كقیمتھا العادلة عند  المحتفظ بھا ، تقوم المجموعة بقیاس الحصة  أصل مالي
ة طریقفي تاریخ إیقاف للشركة الزمیلةالقیمة الدفتریة. یتم إدراج الفرق بین ٩لتقاریر المالیة رقم عداد اوفقًا للمعیار الدولي إلالمبدئي 

تحدید الربح أو عندمن الحصة في الشركة الزمیلة ءوأیة متحصالت من استبعاد جزحقوق الملكیة والقیمة العادلة للحصة المحتفظ بھا 
سابقًا في الدخل الشامل اآلخر كافة المبالغ المدرجةالخسارة من استبعاد الشركة الزمیلة. باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة باحتساب 

لموجودات من الو تم استبعاد تلك الشركة الزمیلة مباشرةً فیما المتعلقة بتلك الشركة الزمیلة على نفس األساس الذي قد یكون مطلوبًا 
سابقاً في الدخل الشامل اآلخر من قبل تلك الشركة  المدرجةأو الخسارة الربحإعادة تصنیف تلو تمفیما . وعلیھ، الصلةوالمطلوبات ذات 

ن ، تقوم المجموعة بإعادة تصنیف الربح أو الخسارة مالصلةالمطلوبات ذات وأعند استبعاد الموجودات الخسائرأو األرباحالزمیلة إلى 
طریقة حقوق الملكیة.إیقاف، عند (كتعدیل من إعادة التصنیف)حقوق الملكیة إلى األرباح أو الخسائر

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: 

ات في المطلوبات المتعلقة بترتیب ما، تقوم المجموعة باحتساب التزامعندما یكون للمجموعة حقوق في الموجودات و–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.

بھا للبیعالمحتفظالموجودات غیر المتداولة 

والقیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع، الدفتریةیتم قیاس الموجودات غیر المتداولة (ومجموعات االستبعاد) المصنفة كمحتفظ بھا للبیع بالقیمة  
.أیھما أقل

معاملةخالل منالدفتریةیتم استرداد قیمتھا وف سفي حالستبعاد كمحتفظ بھا للبیع یتم تصنیف الموجودات غیر المتداولة ومجموعات اال
ستبعاد) ویكون األصل (أو مجموعة االإلى حٍد كبیرعندما یكون البیع محتمًال فقطالشرط استیفاء ھذابیع بدًال من االستخدام المستمر. یتم 

لة في غضون سنة كعملیة بیع مكتمإلدراجھحالتھ الحالیة. یجب أن تلتزم اإلدارة بالبیع الذي یتوقع أن یكون مؤھًال بمتاحًا للبیع الفوري 
.واحدة من تاریخ التصنیف

فقدان السیطرة على شركة تابعة، یتم تصنیف كافة موجودات ومطلوبات تلك الشركة  سوف تؤدي إلىعندما تلتزم المجموعة بخطة بیع 
بحقوق غیر مسیطرة فيإذا كانت المجموعة ستحتفظ عن ما المعیار الوارد أعاله، بغض النظر استیفاءالتابعة كمحتفظ بھا للبیع عند 
في شركة  استثمارفي شركة زمیلة أو جزء من  ستثمارعندما تلتزم المجموعة بخطة بیع تتضمن إستبعاد ال.الشركة التابعة السابقة بعد البیع

المعیار استیفاءفي الشركة الزمیلة، الذي سوف یتم إستبعاده كمحتفظ بھ للبیع عند ستثمار، أو جزء من االستثماراالیتم تصنیف زمیلة، 
للبیع. یتم االستمرار في بھ الوارد أعاله. بعد ذلك تتوقف المجموعة عن تطبیق طریقة حقوق الملكیة فیما یتعلق بالجزء المصنف كمحتفظ 

.لم یتم تصنیفھ كمحتفظ بھ للبیع باستخدام طریقة حقوق الملكیةوالذي في شركة زمیلة استثمارمن احتساب أي جزء محتفظ بھ 
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دمج األعمال التي تخضع لسیطرة مشتركة ٣٫٦

كافة المنشآت إن دمج األعمال الذي یضم منشآت تخضع للسیطرة المشتركة ھو دمج األعمال الذي یتم فیھ في نھایة المطاف السیطرة على  
أو الشركات المدموجة من قبل نفس الطرف أو األطراف قبل وبعد دمج األعمال، وال تعتبر ھذه السیطرة مؤقتة. ال یوجد حالیًا إرشادات 

ستخدام محددة حول المحاسبة لمعامالت السیطرة المشتركة بموجب المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، وبالتالي تحتاج اإلدارة إلى ا
. ٨األحكام لتطویر سیاسة محاسبیة توفر المعلومات ذات الصلة والموثوق بھا وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

.عندما یكون للمعاملة جوھر تجاريتقوم المجموعة باحتساب دمج األعمال التي تخضع للسیطرة المشتركة باستخدام طریقة االستحواذ
ریخ بموجب طریقة االستحواذ، یتم قیاس االعتبار المحول من دمج األعمال بالقیمة العادلة، والتي یتم احتسابھا كمجموع القیم العادلة في تا 

ابقین للجھة المستحوذ علیھا وحقوق االستحواذ للموجودات المحولة من قبل المجموعة، والمطلوبات التي تكبدتھا المجموعة إلى المالكین الس
األرباح أو الملكیة الصادرة عن المجموعة في مقابل السیطرة على الجھة المستحوذ علیھا. یتم إدراج التكالیف المرتبطة باالستحواذ في 

عند تكبدھا.الخسائر

بات المفترضة بقیمھا العادلة، باستثناء ما یلي:في تاریخ االستحواذ، یتم إدراج الموجودات القابلة للتحدید المستحوذ علیھا والمطلو

یتم إدراج واحتساب موجودات أو مطلوبات الضریبة المؤجلة والموجودات أو المطلوبات المتعلقة بترتیبات مكافآت الموظفین وفقًا ◄
التوالي؛ ومكافآت الموظفین على ١٩ضرائب الدخل ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١٢لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

الموجودات ٥یتم قیاس الموجودات (أو مجموعات االستبعاد) المصنفة كمحتفظ بھا للبیع وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ◄
غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات غیر المستمرة وفقاً لذلك المعیار.

قیمة حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الجھة المستحوذ علیھا والقیمة العادلة لحصة وحول، یتم قیاس الشھرة كفائض إجمالي االعتبار الم
حقوق الملكیة المحتفظ بھا سابقًا من قبل الُمستحِوذ في الجھة المستحوذ علیھا (إن وجدت) على صافي مبالغ الموجودات القابلة للتحدید 

حواذ. في حال تجاوز، بعد إعادة التقییم، صافي مبالغ الموجودات القابلة للتحدید المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة في تاریخ االست
المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة في تاریخ االستحواذ إجمالي االعتبار المحول، یتم إدراج فائض مبلغ حقوق الملكیة غیر المسیطرة 

األرباح المحتفظ بھا سابقًا في الجھة المستحوذ علیھا (إن وجدت)، مباشرًة في في الجھة المستحوذ علیھا والقیمة العادلة لحصة الُمستحِوذ 
كربح من شراء صفقة.أو الخسائر

إن حقوق الملكیة غیر المسیطرة التي تمثل حصص ملكیة حالیة وتؤھل حاملیھا للحصول على حصة تناسبیة في صافي موجودات المنشأة 
مبدئیًا إما بالقیمة العادلة أو بالحصة التناسبیة لحقوق الملكیة غیر المسیطرة من المبالغ المدرجة لصافي في حالة التصفیة قد یتم قیاسھا 

.موجودات الجھة المستحوذ علیھا القابلة للتحدید. یتم اختیار أساس القیاس على أساس كل معاملة على حدة

لملكیة المحتفظ بھا سابقاً من قبل المجموعة في الشركة المستحوذ علیھا عند إنجاز دمج األعمال على مراحل، یتم إعادة قیاس حصة حقوق ا
. یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائرالناتجة، إن وجدت، ضمن األرباح أو الخسائرإلى قیمتھا العادلة في تاریخ االستحواذ ویتم إدراج 

األرباح تحواذ والتي تم إدراجھا سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى المبالغ الناشئة عن الحصص في الجھة المستحوذ علیھا قبل تاریخ االس
عندما تكون ھذه المعاملة مالئمة فیما لو تم استبعاد ھذه الحصة.أو الخسائر

بالغ المبدئیة إذا لم تكتمل المحاسبة األولیة لدمج األعمال في نھایة فترة التقاریر المالیة التي وقع فیھا الدمج، تقوم المجموعة بإدراج الم
ضافیة، للبنود التي لم تكتمل المحاسبة بالنسبة لھا. یتم تعدیل تلك المبالغ المبدئیة خالل فترة القیاس، أو یتم إدراج موجودات أو مطلوبات إ

مة، ألثرت على لتعكس المعلومات الحدیثة التي تم الحصول علیھا حول الحقائق والظروف القائمة في تاریخ االستحواذ، التي لو كانت معلو
المبالغ المدرجة في ذلك التاریخ.
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٢٤

) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٣

) تتمة(دمج األعمال التي تخضع لسیطرة مشتركة٣٫٦

والظروف القائمة إن فترة القیاس ھي الفترة التي تمتد من تاریخ االستحواذ إلى تاریخ حصول المجموعة على معلومات كاملة حول الحقائق  
في تاریخ االستحواذ، ولكن ال تتجاوز اثني عشر شھرًا.

اختبار االنخفاض في قیمة الشھرة 

) ناقصًا ٥٣تاریخ االستحواذ على األعمال (إیضاح في یتم إدراج الشھرة الناتجة عن االستحواذ على األعمال بالتكلفة كما تم تحدیدھا 
المتراكمة، إن وجدت.خسائر االنخفاض في القیمة 

لغایات تتعلق باختبار االنخفاض في القیمة، یتم تخصیص الشھرة على كل وحدة من الوحدات المولدة للنقد لدى المجموعة (أو مجموعة من 
الوحدات المولدة للنقد) التي یتوقع أن تستفید من التآزر الناتج عن عملیة الدمج.

للوحدة المولدة للنقد بشكل سنوي أو بشكل أكثر تكرارًا إذا ُوِجد ما یشیر إلى انخفاض قیمتھا. إذا یتم إجراء اختبار لالنخفاض في القیمة
قیمة كانت القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد أقل من قیمتھا الدفتریة، یتم تخصیص خسارة االنخفاض في القیمة أوًال لتخفیض ال

ومن ثم على الموجودات األخرى للوحدة تناسبیًا بناًء على القیمة الدفتریة لكل أصل في الوحدة. یتم شھرة مخصصة للوحدة ةالدفتریة ألی
. ال یتم عكس خسائر االنخفاض في القیمة المدرجة للشھرة األرباح أو الخسائرضمن إدراج أیة خسارة انخفاض في قیمة الشھرة مباشرةً 

في فترات الحقة.

الناتجة عن االستبعاد.األرباح أو الخسائرعند استبعاد الوحدة المولدة للنقد ذات الصلة، یتم إدراج المبلغ العائد للشھرة أثناء تحدید 

محاسبة التحوط -٩التغیرات في السیاسات المحاسبیة عند تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٣٫٧

. ٢٠٢٠ینایر ١اعتبارًا من ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم قامت المجموعة بتطبیق متطلبات محاسبة التحوط الواردة في
واستنتجت ٣٩االنتقالیة، أجرت المجموعة مراجعة لكافة عالقات التحوط الحالیة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقمكجزء من المرحلة 

بعد أخذھا في االعتبار أیة عملیة إعادة موازنة لعالقة ٩أن كافة عالقات التحوط تأھّلت بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
.والتي تعتبر عالقات تحوط مستمرةالتحوط عند االنتقال

على أساس مستقبلي ولم ینتج عنھا أیة تعدیالت ٩تم تطبیق متطلبات محاسبة التحوط بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
على األرباح المحتجزة االفتتاحیة للمجموعة.

٢٠١٩دیسمبر ٣١السیاسة المحاسبیة حتى 

ات لتزامتحوطات للتغیر في القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المدرجة أو اال) ١: (المشتقات المصنفة كتحوطات إما كـیتم تصنیف 
التزامتحوطات للتغیر في التدفقات النقدیة المستقبلیة العائدة إلى مخاطر معینة مرتبطة بأصل أو ) ٢(؛ ")تحوطات القیمة العادلة("الثابتة 

) ٣(؛ أو  ")تحوطات التدفقات النقدیة("ملة متوقعة ومحتملة إلى حد كبیر یمكن أن تؤثر على صافي الدخل المستقبلي المدرجمدرج، أو معا 
یتم تطبیق محاسبة التحوط على المشتقات المصنفة بھذه الطریقة ").  ستثمارتحوطات لصافي اال("في عملیة أجنبیة  ستثمارتحوط لصافي اال

.المعاییربشرط استیفاء بعض 

باإلضافة إلى عند بدء عالقة التحوط، ومن أجل التأھل لمحاسبة التحوط، توثق المجموعة العالقة بین أدوات التحوط والبنود المتحوط لھا 
على تتطلب المجموعة كذلك تقییمًا موثقاً، في بدایة التحوط وعلى أساس مستمر. ھدفھا من إدارة المخاطر وإستراتیجیتھا للقیام بالتحوط

حد سواء، لمعرفة ما إذا كانت أدوات التحوط، وبشكل أساسي المشتقات، المستخدمة في معامالت التحوط فّعالة إلى حد كبیر في تسویة  
یتم إدراج إیرادات ومصاریف الفوائد. التغیرات العائدة إلى المخاطر المتحوط لھا في القیم العادلة أو التدفقات النقدیة للبنود المتحوط لھا 

".صافي إیرادات الفوائد"على أدوات التحوط المصنفة والمؤھلة ضمن
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٢٥

) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٣

) تتمة محاسبة التحوط (-٩التغیرات في السیاسات المحاسبیة عند تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٣٫٧

) تتمة (٢٠١٩دیسمبر ٣١السیاسة المحاسبیة حتى 

تحوطات القیمة العادلة 

المتحوط لھ للتغیر في القیمة العادلة فیما یتعلق بالمخاطر التي یتم عندما یتم تصنیف عالقة تحوط كتحوط للقیمة العادلة، یتم تعدیل البند 
یتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة لكل من المشتقات والبنود المتحوط لھا العائدة إلى مخاطر .  التحوط لھا 

إذا انتھت صالحیة مشتق، أو تم بیعھ، أو إنھاؤه، .  ة للبند المتحوط لھ وفقاً لذلكالمتحوط لھا في بیان الدخل الموحد ویتم تعدیل القیمة الدفتری
. للقیمة العادلة أو تم إبطال التصنیف، عندھا یتم إیقاف محاسبة التحوط بأثر مستقبليأو ممارستھ، أو لم یعد یستوفي معاییر محاسبة التحوط
تریة للبند المتحوط لھ، والذي تستخدم لھ طریقة الفائدة الفعلیة، في بیان الدخل الموحد یتم إطفاء أي تعدیل حتى تلك اللحظة على القیمة الدف

.كجزء من معدل الفائدة الفعلي المعاد احتسابھ خالل الفترة حتى االستحقاق أو االستبعاد

تحوطات التدفقات النقدیة 

للمشتقات وأدوات التحوط المؤھلة األخرى والمصنفة والمؤھلة كتحوطات للتدفقات یتم إدراج الجزء الفّعال من التغیرات في القیمة العادلة 
یتم تعدیل احتیاطي التحوط للتدفقات النقدیة إلى . النقدیة في الدخل الشامل اآلخر ویتم تجمیعھا ضمن احتیاطي التحوط للتدفقات النقدیة

إدراج األرباح أو یتم. اكمي في القیمة العادلة للبند المتحوط لھ، أیھما أقلاألرباح أو الخسائر المتراكمة على أداة التحوط والتغیر التر
.الخسائر المتعلقة بالجزء غیر الفّعال مباشرًة في بیان الدخل الموحد

فترات التي في الالموحد یتم إعادة تصنیف المبالغ المدرجة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة ضمن حقوق الملكیة إلى بیان الدخل 
ومع ذلك، عندما تؤدي المعاملة المتوقعة  . یؤثر فیھا البند المتحوط لھ على األرباح أو الخسائر، في نفس سطر البند المتحوط لھ المدرج

متراكمة غیر مالي، یتم حذف األرباح والخسائر المدرجة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر والالتزامالمتحوط لھا إلى إدراج أصل غیر مالي أو  
ال یؤثر ھذا التحویل .  غیر الماليلتزاملتكلفة األصل غیر المالي أو االفي حقوق الملكیة من حقوق الملكیة ویتم إدراجھا في القیاس المبدئي

الشامل وعالوة على ذلك، إذا كانت المجموعة تتوقع عدم استرداد بعض أو كل الخسائر المتراكمة في الدخل . على الدخل الشامل اآلخر
اآلخر في المستقبل، عندھا یتم إعادة تصنیف ذلك المبلغ على الفور ضمن بیان الدخل الموحد.

یشمل ذلك الحاالت التي تنتھي فیھا . عن استیفاء معاییر التأھل) أو جزء منھا (یتم إیقاف محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط 
المدرجة في الدخل تظل األرباح أو الخسائر. یتم احتساب اإلیقاف بأثر مستقبلي.  ھاؤھا أو ممارستھا صالحیة أداة التحوط أو یتم بیعھا أو إن

یة الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكیة في ذلك الوقت ضمن حقوق الملكیة ویتم إدراجھا عندما یتم إدراج المعاملة المتوقعة في النھا 
من المتوقع حدوث معاملة متوقعة، یتم إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة في حقوق الملكیة عندما ال یعود. بیان الدخل الموحدضمن 
.بیان الدخل الموحدضمن مباشرةً 

ستثمار التحوط لصافي اال

األرباح أو الخسائر یتم إدراج. ات في العملیات األجنبیة بطریقة مماثلة لتحوطات التدفقات النقدیةستثماریتم احتساب التحوطات لصافي اال
یتم إدراج األرباح أو . ستثمارمن الجزء الفّعال ألداة التحوط في الدخل الشامل اآلخر ویتم االحتفاظ بھا ضمن صافي احتیاطي التحوط لال

حقوق الملكیة من  یتم إعادة تصنیف األرباح والخسائر المتراكمة في. الموحدالخسائر المتعلقة بالجزء غیر الفّعال مباشرًة في بیان الدخل 
الدخل الشامل اآلخر ویتم إدراجھا في بیان الدخل الموحد عند استبعاد العملیة األجنبیة.
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٢٦

) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٣

) تتمة محاسبة التحوط (-٩التغیرات في السیاسات المحاسبیة عند تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٣٫٧

) تتمة (٢٠١٩دیسمبر ٣١السیاسة المحاسبیة حتى 

اختبار فاعلیة التحوط 
الفاعلیة (بھدف التأھل لمحاسبة التحوط، تتطلب المجموعة عند بدایة التحوط وعلى امتداد فترتھ، أن یكون كل تحوط فّعال إلى حد كبیر 

على أساٍس مستمر. ) الفاعلیة بأثر رجعي(وأن یثبت فاعلیتھ الفعلیة ) المستقبلیة

تعتمد الطریقة التي تتبعھا المجموعة لتقییم فاعلیة التحوط على استراتیجیتھا .  التحوطیوضح توثیق كل عالقة تحوط كیفیة تقییم مدى فاعلیة  
إلدارة المخاطر.

لنقدیة من أجل الفاعلیة المستقبلیة، یجب توقع أن تكون أداة التحوط فّعالة إلى حد كبیر في تسویة التغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات ا
لكي تتحقق الفاعلیة الفعلیة، یجب أن تعمل التغیرات في القیمة العادلة .  الل الفترة التي یتم فیھا تصنیف التحوطالعائدة إلى مخاطر التحوط خ 
یتم إدراج عدم فاعلیة التحوط في بیان الدخل. في المائة١٢٥في المائة إلى ٨٠بعضھا البعض في حدود أو التدفقات النقدیة على تسویة

.الموحد

مؤھلة لمحاسبة التحوط مشتقات غیر 
ل یتم إدراج كافة األرباح والخسائر الناتجة عن التغیرات في القیم العادلة للمشتقات غیر المؤھلة لمحاسبة التحوط مباشرًة في بیان الدخ

في صافي إیرادات التداول." صافي األرباح من التعامل في المشتقات"ضمنالموحد 

٢٠٢٠ینایر ١السیاسة المحاسبیة اعتبارًا من 

٩إلى المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم٣٩انتقال محاسبة التحوط من معیار المحاسبة الدولي رقم
المتحوط لھا والمخاطر المؤھلة  لمحاسبة التحوط والذي یوسع نطاق البنود نموذج جدید٩یقدم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

لم یعد یحدد النموذج الجدید المقاییس الكمیة الختبار الفاعلیة وال . لمحاسبة التحوط ویوائم محاسبة التحوط بشكٍل وثیق مع إدارة المخاطر
باختبار قائم على ٣٩ي رقم٪ الوارد في معیار المحاسبة الدول١٢٥-٪٨٠ونتیجة لذلك، یتم استبدال نطاق . یسمح بإلغاء تعیین التحوط

.على تلك العالقة االقتصادیةئتماناألھداف یركز على العالقة االقتصادیة بین البند المتحوط لھ وأداة التحوط، وتأثیر مخاطر اال

حوطات تقوم المجموعة بتصنیف بعض المشتقات كأدوات تحوط فیما یتعلق بمخاطر العمالت األجنبیة ومخاطر معدالت الفائدة ضمن ت
یتم احتساب تحوطات . ات في العملیات األجنبیة كما ھو مناسبستثمارالقیمة العادلة أو تحوطات التدفقات النقدیة أو التحوطات لصافي اال

عند بدایة عالقة التحوط، توثق المجموعة العالقة بین. ات الثابتة كتحوطات للتدفقات النقدیةلتزاممخاطر صرف العمالت األجنبیة على اال
وعالوة على . للمخاطر واستراتیجیتھا في إجراء معامالت التحوط المختلفةأداة التحوط والبند المتحوط لھ، باإلضافة إلى أھداف إدارتھا 

التدفقات ذلك، عند بدایة التحوط وعلى أساٍس مستمر، توثق المجموعة ما إذا كانت أداة التحوط فّعالة في تسویة التغیرات في القیم العادلة أو  
:العائدة إلى مخاطر التحوط، والتي تكون كذلك عندما تستوفي عالقات التحوط كافة متطلبات فاعلیة التحوط التالیةالنقدیة للبند المتحوط لھ

ھناك عالقة اقتصادیة بین البند المتحوط لھ وأداة التحوط؛◄
ك العالقة االقتصادیة؛ وعلى تغیرات القیمة الناتجة عن تلئتمانال یسیطر تأثیر مخاطر اال◄
تكون نسبة التحوط لعالقة التحوط ھي نفس تلك الناتجة عن كمیة البند المتحوط لھ الذي تقوم المجموعة فعلیًا بالتحوط لھ وكمیة أداة ◄

لھ تلك.التحوط التي تستخدمھا المنشأة فعلیاً للتحوط لكمیة البند المتحوط

لبات فاعلیة التحوط المتعلقة بنسبة التحوط ولكن ال یزال ھدف إدارة المخاطر لعالقة التحوط إذا توقفت عالقة التحوط عن استیفاء متط
، بحیث على أساس كل حالة على حدةالمحددة كما ھو، تقوم المجموعة بتعدیل نسبة التحوط لعالقة التحوط عن طریق إعادة موازنة التحوط

.یستوفي معاییر التأھل مرًة أخرى
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٢٧

) تتمةالسیاسات المحاسبیة الھامة (ملخص ٣

) تتمة محاسبة التحوط (-٩التغیرات في السیاسات المحاسبیة عند تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٣٫٧

) تتمة(٢٠٢٠ینایر ١السیاسة المحاسبیة اعتبارًا من 

تحوطات القیمة العادلة 

ما لم تقم أداة التحوط بالتحوط ألداة حقوق ملكیة  بیان الدخل الموحد یتم إدراج التغیر في القیمة العادلة ألدوات التحوط المؤھلة ضمن 
یتم تعدیل القیمة الدفتریة للبند . مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفي ھذه الحالة یتم إدراجھا في الدخل الشامل اآلخر

بیان الدخل المتحوط لھ الذي لم یتم قیاسھ فعلیًا بالقیمة العادلة للتغیر في القیمة العادلة العائد إلى مخاطر التحوط مع إدراج قید مقابل في 
یتم تعدیل القیمة الدفتریة ألنھا فعلیًا بالقیمة بالنسبة ألدوات الدین التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال. الموحد

عندما یكون البند المتحوط لھ ھو  . بدًال من الدخل الشامل اآلخربیان الدخل الموحد إدراج ربح أو خسارة التحوط ضمن العادلة، ولكن یتم
أرباح أو خسائر التحوط في الدخل الشامل بقىعبارة عن أداة حقوق ملكیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، عندھا ت

.اآلخر لتتطابق مع تلك الخاصة بأداة التحوط

تقوم المجموعة . ، عندھا یتم إدراجھا في نفس سطر البند المتحوط لھبیان الدخل الموحدعندما یتم إدراج أرباح أو خسائر التحوط ضمن 
).  بعد عملیة إعادة الموازنة، إن وجدت(التأھلعن استیفاء معاییر)  أو جزء منھا (بإیقاف محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط

یتم إطفاء .  یتم احتساب اإلیقاف بأثر مستقبلي.  یشمل ذلك الحاالت التي تنتھي فیھا صالحیة أداة التحوط أو یتم بیعھا أو إنھاؤھا أو ممارستھا 
إذا تم . من ذلك التاریخبیان الدخل الموحد المتحوط لھ الناشئ عن المخاطر المتحوط لھا في تعدیل القیمة العادلة على القیمة الدفتریة للبند 

.بیان الدخل الموحدبیع أو سداد البند المتحوط لھ، عندھا یتم إدراج تعدیل القیمة العادلة غیر المطفأة مباشرًة في 

تحوطات التدفقات النقدیة 

التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط المؤھلة األخرى والمصنفة والمؤھلة كتحوطات للتدفقات یتم إدراج الجزء الفّعال من 
یتم تعدیل احتیاطي التحوط للتدفقات النقدیة إلى . النقدیة في الدخل الشامل اآلخر ویتم تجمیعھا ضمن احتیاطي التحوط للتدفقات النقدیة

یتم إدراج األرباح أو . لى أداة التحوط والتغیر التراكمي في القیمة العادلة للبند المتحوط لھ، أیھما أقلاألرباح أو الخسائر المتراكمة ع
.بیان الدخل الموحدالخسائر المتعلقة بالجزء غیر الفّعال مباشرًة في

في الفترات التي بیان الدخل الموحد یتم إعادة تصنیف المبالغ المدرجة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكیة إلى 
ومع ذلك، عندما تؤدي المعاملة المتوقعة  . المدرجیؤثر فیھا البند المتحوط لھ على األرباح أو الخسائر، في نفس سطر البند المتحوط لھ

غیر مالي، عندھا یتم إزالة األرباح والخسائر المدرجة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر التزاموط لھا إلى إدراج أصل غیر مالي أو المتح 
ال یؤثر . غیر الماليلتزاموالمتراكمة في حقوق الملكیة من حقوق الملكیة ویتم إدراجھا في القیاس المبدئي لتكلفة األصل غیر المالي أو اال

وعالوة على ذلك، إذا كانت المجموعة تتوقع عدم استرداد بعض أو كل الخسائر المتراكمة في . تحویل على الدخل الشامل اآلخرھذا ال
.بیان الدخل الموحدالدخل الشامل اآلخر في المستقبل، عندھا یتم إعادة تصنیف ھذا المبلغ على الفور ضمن 

بعد عملیة إعادة (عن استیفاء معاییر التأھل) أو جزء منھا (تتوقف عالقة التحوط تقوم المجموعة بإیقاف محاسبة التحوط فقط عندما 
یتم احتساب اإلیقاف . یشمل ذلك الحاالت التي تنتھي فیھا صالحیة أداة التحوط أو یتم بیعھا أو إنھاؤھا أو ممارستھا ). الموازنة، إن وجدت

المدرجة في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكیة في ذلك الوقت ضمن حقوق الملكیة تظل األرباح أو الخسائر.  بأثر مستقبلي
عندما ال یكون من المتوقع حدوث معاملة متوقعة،  .  بیان الدخل الموحدویتم إدراجھا عندما یتم إدراج المعاملة المتوقعة في نھایة المطاف في  

.بیان الدخل الموحدفي حقوق الملكیة مباشرًة في یتم إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة 
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٢٨

) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٣

) تتمة محاسبة التحوط (-٩التغیرات في السیاسات المحاسبیة عند تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٣٫٧

) تتمة(٢٠٢٠ینایر ١السیاسة المحاسبیة اعتبارًا من 

ستثمار التحوط لصافي اال

یتم إدراج األرباح أو الخسائر . مماثلة لتحوطات التدفقات النقدیةات في العملیات األجنبیة بطریقة ستثماریتم احتساب التحوطات لصافي اال
یتم إدراج األرباح أو . ستثمارمن الجزء الفّعال ألداة التحوط في الدخل الشامل اآلخر ویتم االحتفاظ بھا ضمن صافي احتیاطي التحوط لال

یتم إعادة تصنیف األرباح والخسائر المتراكمة في حقوق الملكیة من  . الموحدالخسائر المتعلقة بالجزء غیر الفّعال مباشرًة في بیان الدخل 
.الدخل الشامل اآلخر ویتم إدراجھا في بیان الدخل الموحد عند استبعاد العملیة األجنبیة

اختبار فاعلیة التحوط 

المحتملة لضمان وجود عالقة اقتصادیة بین البند ةیتم تحدید فاعلیة التحوط عند بدایة عالقة التحوط، ومن خالل تقییمات الفاعلیة الدوری
تعتمد الطریقة التي تتبعھا المجموعة لتقییم فاعلیة . یوضح توثیق كل عالقة تحوط كیفیة تقییم فاعلیة التحوط. المتحوط لھ وأداة التحوط

.التحوط على استراتیجیتھا إلدارة المخاطر

وأداة التحوط المتحوط لھمن خالل مطابقة الشروط الھامة للبند  التحوطات المصنفةعلى  والفاعلیةالمجموعة بتقییم العالقة االقتصادیة  تقوم
المتحوط لھ وبالتالي ال یتم استخدامھ لعالقات التحوط التي البندتكرار على  الھامة  الشروططریقة مطابقة تعملكجزء من تقییمھا النوعي. 

في مثل ھذه الحاالت، یتم إجراء تقییم لفاعلیة التحوط باستخدام . ضمن مشتقات التحوط فیھا میزات غیر موجودة في البند المتحوط لھتت
.طرق كمیة أخرى قد تؤدي إلى عدم الفاعلیة

:مصادر عدم الفاعلیة ما یليبعض تشمل 

وأداة التحوط، بما في ذلك الفروق األساسیةعدم التطابق بین األحكام التعاقدیة للبند المتحوط لھ ◄
ألدوات التحوطئتمانالتغیرات الجوھریة في مخاطر اال◄
التعدیالت القادمة لمعیار معدل الفائدة، ألنھا قد تصبح فّعالة في وقت مختلف وقد یكون لھا تأثیر مختلف على البنود المتحوط تأثیرات◄

.لھا وعلى أدوات التحوط

.بیان الدخل الموحدیتم إدراج عدم الفاعلیة الناتجة عن التقییمات الكّمیة في 

مشتقات غیر مؤھلة لمحاسبة التحوط 

بیان الدخل یتم إدراج كافة األرباح والخسائر الناتجة عن التغیرات في القیم العادلة للمشتقات غیر المؤھلة لمحاسبة التحوط مباشرًة في 
.في صافي إیرادات التداول" صافي األرباح من التعامل في المشتقات"ضمن الموحد 
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٢٩

) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٣

األدوات المالیة٣٫٨

الموجودات المالیة 

على أساس واستبعادھا ا إدراجھكافة الموجودات المالیة على أساس تاریخ التسویة (بخالف عقود المشتقات التي یتم إدراج واستبعاد یتم 
شراء أو بیع أصل مالي بموجب عقد تتطلب شروطھ تسلیم األصل المالي خالل اإلطار الزمني المحدد في السوقیتمتاریخ المعاملة) عندما  

األرباحتكالیف المعاملة، باستثناء تلك الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل زائداً ویتم قیاسھ مبدئیًا بالقیمة العادلة المعني
تكالیف المعامالت المتعلقة إدراج  أو تقوم بتحویلھا. یتم  فعلیاً الموجوداتالتسویة ھو التاریخ الذي تستلم فیھ المجموعة  . إن تاریخ  الخسائرأو  

.األرباح أو الخسائرمباشرًة في الخسائرأو األرباحموجودات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل  باالستحواذ على مباشرةً 

الحقًا بالتكلفة المطفأة ٩لتقاریر المالیة رقم عداد اوالتي تقع ضمن نطاق المعیار الدولي إلالمدرجةت المالیة الموجوداكافةیتطلب قیاس 
ى القیمة العادلة على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالیة وخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة. وعلبأو  

وجھ التحدید:

تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، والتي یكون لھا تدفقات نقدیة تعاقدیة یھدف لنموذج أعمال  ضمنأدوات الدین المحتفظ بھا  یتم قیاس  ) ١(
بالتكلفة المطفأة؛القائم، الحقاً األصليوالفائدة على المبلغ المبلغ األساسيعنفقطعبارةتكون 

تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع أدوات الدین، والتي یكون یھدف إلىموذج أعمال أدوات الدین المحتفظ بھا ضمن نیتم قیاس ) ٢(
والفائدة على المبلغ األصلي القائم، الحقًا بالقیمة العادلة من المبلغ األساسيمدفوعات عن فقط عبارةلھا تدفقات نقدیة تعاقدیة تكون 

خالل الدخل الشامل اآلخر؛
ات في ستثمارمحتفظ بھا للبیع) واالالدین األخرى (مثل أدوات الدین المدارة على أساس القیمة العادلة، أو أدوات الكافةیتم قیاس ) ٣(

/باالختیارأن تقومبشكل غیر قابل لإللغاءللمجموعة  یجوز. ومع ذلك،  األرباح أو الخسائرحقوق الملكیة الحقاً بالقیمة العادلة من خالل  
صل المالي لألالمبدئي اإلدراجأو في تاریخ٩لتقاریر المالیة رقمعداد االدولي إلللمعیارفي تاریخ التطبیق المبدئي التالي التصنیف

:على أساس كل أصل على حدة
افي حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھستثمارالتغیرات الالحقة في القیمة العادلة لالعرضبدون رجعة اختیاریمكن للمجموعة ◄

لتقاریر المالیة عداد اینطبق علیھ المعیار الدولي إلدمج أعمالضمن  الُمستحوذمن قبل  مدرجاً ال تعتبر اعتبارًا طارئاً للمتاجرة أو  
؛ واألرباح أو الخسائرتوزیعات األرباح في إدراج إیردات ، في الدخل الشامل اآلخر مع ٣رقم 

أداة الدین التي تستوفي التكلفة المطفأة أو معاییر القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل بدون رجعة تصنیفة یمكن للمجموع◄
المحاسبي بشكٍل عدم التطابق تخفیضأو الحد منإلىذلك أدىإذا األرباح أو الخسائربالقیمة العادلة من خالل كمقاسةاآلخر 
لة).(المشار إلیھا بخیار القیمة العادكبیر

دون  ات إستراتیجیة، وبالتالي، فقد اختارت المجموعة باستثماركالمشتركةصنادیقالفي حقوق الملكیة واتستثمارباالتحتفظ المجموعة
اآلخر.ات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع التغیرات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل ستثمارھذه االرجعة إدراج
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٣٠

) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٣

) تتمةاألدوات المالیة (٣٫٨

) تتمة(الموجودات المالیة

(أ) أدوات الدین بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصل ونموذج أعمال المجموعة إلدارة تقوم المجموعة بتقییم تصنیف وقیاس األصل المالي بناًء على خصائص 
األصل.

لكي یتم تصنیف األصل وقیاسھ بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یجب أن تؤدي شروطھ التعاقدیة إلى 
القائم.المبلغ األساسيعلى والفائدة المبلغ األساسيمدفوعات عن فقط عبارةتدفقات نقدیة تكون

. قد یتغیر ھذا اإلدراج المبدئيھو القیمة العادلة لألصل المالي عند المبلغ األساسي، فإن مدفوعات المبلغ األساسي والفائدةلغرض اختبار 
). تتكون الفائدة من ياألساسھناك مدفوعات لسداد المبلغ تعمر األصل المالي (على سبیل المثال، إذا كانمدىالمبلغ األساسي على 

المرتبطة بالمبلغ األساسي القائم خالل فترة زمنیة معینة ومخاطر وتكالیف اإلقراض ئتمان، ومخاطر االللمالالقیمة الزمنیة  االعتبار مقابل
.بھا األصل الماليتداولبالعملة التي یتم  لمدفوعات المبلغ األساسي والفائدةھامش الربح. یتم إجراء تقییم  باإلضافة إلىاألساسیة األخرى،  

الشروط التعاقدیة ال تؤديمتوافقة مع ترتیبات اإلقراض األساسیة.  عات المبلغ األساسي والفائدةومدفالتدفقات النقدیة التعاقدیة التي تمثل  إن  
ق بترتیب إقراض أساسي، مثل التعرض للتغیرات في التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدیة التعاقدیة التي ال تتعلتطرحالتي 

الذي تم  . یمكن أن یكون األصل المالي عات المبلغ األساسي والفائدةومدفأسعار األسھم أو أسعار السلع، إلى تدفقات نقدیة تعاقدیة تمثل 
في شكلھ القانوني.اً ترتیب إقراض أساسي بغض النظر عما إذا كان قرضاالستحواذ علیھ عبارة عنأو إنشاؤه

المالیة أساسیًا لتصنیف األصل المالي. تحدد المجموعة نماذج األعمال على المستوى الذي الموجوداتعتبر تقییم نماذج األعمال إلدارة یُ 
عین. ال یعتمد نموذج أعمال المجموعة على نوایا اإلدارة فیما لتحقیق ھدف عمل ماً المالیة معالموجوداتیعكس كیفیة إدارة مجموعات 

كل أداة على حدة.مبدأنموذج األعمال على مستوى أعلى من التجمیع بدًال من لیتعلق بأداة فردیة، وبالتالي یتم إجراء تقییم 

المالیة من أجل تولید لموجوداتھا رة المجموعة یعكس كیفیة إدااألمر الذيإلدارة أدواتھا المالیة أعماللدى المجموعة أكثر من نموذج 
الموجوداتتنتج عن تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بیع  وف  تدفقات نقدیة. تحدد نماذج أعمال المجموعة ما إذا كانت التدفقات النقدیة س

المالیة أو كلیھما.

من نموذج أعمال قائم أو ما اً جزءًا تعدحدیثالمدرجةالمالیة الموجوداتصل مالي، تحدد المجموعة ما إذا كانت ألالمبدئي اإلدراجعند 
لتحدید ما إذا كانت نماذج تقاریر مالیةتقییم نماذج أعمالھا خالل كل فترة بإعادة المجموعة تقوم إذا كانت تعكس بدء نموذج أعمال جدید. 

ترة السابقة.الفعناألعمال قد تغیرت 

بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لالنخفاض في القیمة.اً أدوات الدین التي یتم قیاسھا الحقتتعرض
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األرباح أو الخسائر المالیة بالقیمة العادلة من خالل الموجودات (ب) 

ھي:األرباح أو الخسائرالمالیة بالقیمة العادلة من خالل إن الموجودات

و/وأ؛ عات المبلغ األساسي والفائدةومدفذات التدفقات النقدیة التعاقدیة التي ال تمثل الموجودات) ١(
نموذج أعمال بخالف المحتفظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو المحتفظ بھا للتحصیل والبیع؛أوضمنالمحتفظ بھا  الموجودات) ٢(
باستخدام خیار القیمة العادلة.األرباح أو الخسائرالمصنفة بالقیمة العادلة من خالل الموجودات) ٣(

.األرباح أو الخسائرأرباح / خسائر ناشئة عن إعادة القیاس في ةیأإدراجبالقیمة العادلة، مع الموجوداتیتم قیاس ھذه 

(ج) عملیات إعادة التصنیف 

یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة المتأثرة. تنطبق عندھا إذا تغیر نموذج األعمال الذي تحتفظ المجموعة بموجبھ بالموجودات المالیة، 
یر نموذج األعمال الذي أدى یبعد تغتقاریر مالیةفترة  ألول  متطلبات التصنیف والقیاس المتعلقة بالفئة الجدیدة بأثر مستقبلي من الیوم األول  

السیاسة المحاسبیة المتعلقة بتعدیل ضمنت النقدیة التعاقدیة  المالیة للمجموعة. تتم مناقشة التغیرات في التدفقا الموجوداتإلى إعادة تصنیف  
الموجودات المالیة.واستبعاد

االنخفاض في القیمة (د) 

األرباح المتوقعة على األدوات المالیة التالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل  ئتمانمخصصات لخسائر االإدراج  المجموعة بتقوم
أو الخسائر:

؛رصدة لدى البنوك المركزیةاأل◄
؛البنوكمنمستحقة الرصدة األودائع وال◄
إعادة الشراء العكسي؛إیداعات◄
؛الدیوناستثمارسندات ◄
؛للعمالءفیاتالقروض والسل◄
و؛القروض الصادرةاتالتزام◄
.الصادرةعقود الضمان المالي◄

حقوق الملكیة.ضمنات ستثمارنخفاض في قیمة االاالخسارة إدراج ال یتم 
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٣٢
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) تتمة(االنخفاض في القیمة  (د) 

بشكل منفصل أدناه)، یجب إلقاء الضوء علیھا (والتي یتم  التي تم شراؤھا أو تولیدھا یةئتماناالالمنخفضة القیمةالمالیة  الموجوداتباستثناء 
المتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ یساوي: ئتمانقیاس خسائر اال

خالل محتملة الحدوثعن السداد على األداة المالیة والتي تكون التعثرشھر والتي تنتج عن أحداث ١٢المتوقعة لمدة ئتمانخسائر اال◄
)؛ أو١شار إلیھا بالمرحلة (یُ التقاریر المالیةشھر بعد تاریخ ١٢

عن السداد المحتملة على مدى عمر التعثرأحداث  كافةوالتي تنتج عن  لألداةالكاملالمتوقع  مدى العمر المتوقعة على  ئتمانخسائر اال◄
).٣والمرحلة ٢شار إلیھا بالمرحلة األداة المالیة (یُ 

على تلك تمانئمخاطر االارتفعتألداة مالیة إذا المتوقع المتوقعة على مدى العمر ئتمانااللكامل خسائر مخصص خسارة یتطلب تكوین 
المتوقعة بمبلغ یساوي خسائر ئتماناألدوات المالیة األخرى، یتم قیاس خسائر االلكافة. بالنسبة  اإلدراج المبدئياألداة المالیة بشكل كبیر منذ  

(ح). ٣٫٨یضاحاإلفي ئتمانالجوھري في مخاطر االاالرتفاعمزید من التفاصیل حول تحدید تم تقدیم شھر. ١٢المتوقعة لمدة ئتماناال

القیمة الحالیة للفرق بین بھذه الخسائر. یتم قیاسئتمانللقیمة الحالیة لخسائر االاالحتمالیةالمتوقعة ھي تقدیر مرجح ئتمانخسائر االإن 
عن ترجیح سیناریوھات  والتي تنشأ استالمھا التدفقات النقدیة المستحقة للمجموعة بموجب العقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة 

ئتمانقیاس خسائر االالفائدة الفعلي لألصل. ومع ذلك، بالنسبة للتعرضات غیر الممولة، یتمبمعدلمخصومة  وال،  ةاقتصادیة مستقبلیة متعدد
المتوقعة على النحو التالي:

المتوقعة ھي الفرق بین القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة التعاقدیة ئتمانات القروض غیر المسحوبة، فإن خسائر االلتزامبالنسبة ال◄
القرض؛ وتم سحبإذا استالمھا والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة ،بسحب القرضلتزامالمستحقة للمجموعة إذا قام حامل اال

مدفوعات المتوقعة لتعویض حامل أداة الدین المضمونة المتوقعة ھي الفرق بین الئتمانبالنسبة لعقود الضمان المالي، فإن خسائر اال◄
أو المدین أو أي طرف آخر.صاحب العقدمبالغ تتوقع المجموعة استالمھا من ةأیاً ناقص

المتوقعة.ئتمانلمزید من التفاصیل حول قیاس خسائر اال٤٣رقمیضاحاإلیرجى الرجوع إلى
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یة  ئتمان الموجودات المالیة المنخفضة القیمة اال(ھـ) 

تأثیر ضار على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لھحدث" عند وقوع حدث أو أكثر من یةئتمانمنخفض القیمة االعتبر األصل المالي "یُ 
یة ئتمان. یتضمن الدلیل على انخفاض القیمة اال٣المرحلة  بموجوداتیة  ئتمانالمالیة منخفضة القیمة االالموجوداتشار إلى  لألصل المالي. یُ 

حول األحداث التالیة:قابلة للمالحظةبیانات 

؛صدرلمقترض أو المُ یواجھھا اصعوبة مالیة كبیرة ◄
؛التأخر عن موعد االستحقاقأو أحداث التعثر عن السدادخالل بالعقد مثل اإل◄
أخذھا في االعتبار االمتیازات الممنوحة للمقترض والتي لن یتم  ولمقترض،  یواجھھا األسباب اقتصادیة أو تعاقدیة تتعلق بصعوبة مالیة  ◄

أو؛في ظل ظروف أخرى
.اختفاء السوق النشطة لألوراق المالیة بسبب الصعوبات المالیة◄

الموجوداتالتأثیر المشترك للعدید من األحداث في انخفاض قیمة  یتسبببدًال من ذلك، قد  - قد ال یكون من الممكن تحدید حدث واحد منفصل  
ٍ تعتبرالمالیة. تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت أدوات الدین التي  القیمة العادلة من خالل الدخل بمالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة أو  موجودات

منخفضة والتجاریةتقییم ما إذا كانت أدوات الدین السیادیة بھدف . تقاریر مالیةتاریخ كل یة منخفضة في ائتمانالشامل اآلخر ذات قیمة 
یة، وقدرة المقترض على زیادة التمویل.ئتمان، تأخذ المجموعة في االعتبار عوامل مثل عوائد السندات، والتصنیفات االیةئتمانالقیمة اال

، ما لم یكن ھناك دلیل على أنھ نتیجة وضعھ الماليعندما یتم منح االمتیاز للمقترض بسبب تدھور یةئتمانمنخفض القیمة االعتبر القرض یُ 
القیمة. فينخفاضاالكبیر وال توجد مؤشرات أخرى على  التدفقات النقدیة التعاقدیة بشكلٍ تحصیلمخاطر عدم  فقد انخفضتلمنح االمتیاز،  

یة عندما یكون ئتمانعتبر األصل منخفض القیمة االا الحصول على امتیازات ولكن لم یتم منحھا، یُ بالنسبة للموجودات المالیة التي ُیتوقع فیھ
یرجى عن السداد (التعثر. یتضمن تعریف عن السدادتعریف التعثراستیفاءبما في ذلك یةئتمانالقیمة االعلى انخفاض ملحوظھناك دلیل 
أو أكثر.اً یوم٩٠المبالغ لمدة سدادإذا تأخرواحتیاطي دالسدااحتمالیةعدم مؤشرات على أدناه) االطالع

یة التي تم شراؤھا أو تولیدھائتمانمنخفضة القیمة االالمالیة  الموجودات ال(و) 

االئتمانیة تم شراؤھا أو موجودات مالیة منخفضة القیمة كالمبدئي اإلدراجاالئتمانیة عند المنخفضة القیمةیتم تصنیف الموجودات المالیة 
التي تم شراؤھا أو یةئتمانالمنخفضة القیمة االلألدواتالعمر المتوقعالمتوقعة على أساس ئتمانخسارة االبقیاس المجموعة تقوم.تولیدھا 
دوات  ألالمبدئي لاجاإلدرالمتوقعة في مخصص خسارة منفصل عند  ئتماناالإدراج خسارةعمر األداة. ومع ذلك، ال یتم  على مدىتولیدھا 

متأصلة في تعد العمر المتوقع لألداةالمتوقعة على مدى ئتمانحیث أن خسارة االیة التي تم شراؤھا أو تولیدھا ئتمانالمنخفضة القیمة اال
والتي تنشأ بعد المتوقع لألداةالمتوقعة على مدى العمرئتمانالتغیر في خسائر االإدراج المجموعة بتقومإجمالي القیمة الدفتریة لألدوات. 

المتوقعة على مدى  ئتمانالتغیرات المتراكمة كمخصص للخسارة. عندما تكون خسائر االیتم إدراج في بیان الدخل و،المبدئياإلدراج
الفروق إدراج  ، یتم  اإلدراج المبدئيعند  الموجودة  لك  أقل من تیة التي تم شراؤھا أو تولیدھا  ئتمانالمنخفضة القیمة االدوات  المتوقع لألالعمر  

المتوقعة أكبر).ئتمانتكون خسائر االعندما القیمة في اإلیجابیة كأرباح انخفاض في القیمة في بیان الدخل (وخسارة انخفاض 
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عن السدادالتعثر(ز) تعریف 

في قیاس مبلغ خسائر عن السدادالمتوقعة. یتم استخدام تعریف التعثرئتمانلتحدید خسائر االاً ضروریاً عن السداد أمرالتعثرعد تعریف یُ 
على مدى العمر المتوقع  شھر أو ١٢المتوقعة لمدة ئتمانالمتوقعة وفي تحدید ما إذا كان مخصص الخسارة یعتمد على خسائر االئتماناال

االرتفاع المتوقعة وتحدید ئتمانالتعثر الذي یؤثر على كل من قیاس خسائر االیةعن السداد ھو أحد مكونات احتمالالتعثر، حیث أن لألداة
.ئتمانطر االفي مخا الجوھري

:األحداث التالیة تعثرًا عن السدادتعتبر المجموعة 

 ي جوھري تجاه المجموعة؛ أوائتمانالتزامأي فياً یوم٩٠ألكثر من االستحقاقتأخر المقترض عن موعد
 یة للمجموعة بالكامل.ئتماناتھ االالتزامبسداد المقترض یقوممن غیر المحتمل أن

التعثر. یعتمد قرار استخدام الموجوداتعن السداد بشكل مناسب لیعكس الخصائص المختلفة ألنواع مختلفة من التعثرتم تصمیم تعریف 
مثل الضمانات واألھمیة النسبیة للتعرض.وأوضاع التسھیلالمتقاطع على تقییم كل حالة على حدة للمقترض 

المؤشرات النوعیة والكمیة.  كل من  ي، تأخذ المجموعة في االعتبار  ئتمانھ االالتزامیدفع المقترض  عند تقییم ما إذا كان من غیر المحتمل أن  
إخالالً عتبر المؤشر النوعي المستخدم تعتمد المعلومات التي یتم تقییمھا على نوع األصل، على سبیل المثال، في إقراض الشركات، یُ 

لطرف نفس اآخر لالتزامالسداد وعدم سداد عنالتأخرحالةالمؤشرات الكمیة، مثل عتبر تُ . األفرادللعھود، وھو غیر مناسب إلقراض 
ٍ ،المقابل إما أن یكون قدرئیسیة في ھذا التحلیل. تستخدم المجموعة مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات لتقییم التعثر والتيمدخالت

الحصول علیھا من مصادر خارجیة.تم أو اً داخلیتم تطویرھا 

ئتمان في مخاطر االاالرتفاع الجوھري(ح) 

فينخفاضاالات القروض الصادرة وعقود الضمانات المالیة التي تخضع لمتطلبات التزامراقب المجموعة كافة الموجودات المالیة وتُ 
، ئتمانفي مخاطر االارتفاع جوھريالمبدئي. إذا كان ھناك اإلدراجمنذ  ئتمانفي مخاطر االكان ھناك ارتفاع جوھريالقیمة لتقییم ما إذا  
ئتمانبدًال من خسائر االالمتوقعالعمرالمتوقعة على مدىئتمانخسائر االبناًء علىالمجموعة بقیاس مخصص الخسارة  عندھا سوف تقوم

شھر.١٢المتوقعة لمدة 

مخاطر بمقارنة المجموعة تقوم، اإلدراج المبدئيمنذ ارتفعت بشكل جوھريعلى أداة مالیة قد ئتمانطر االعند تقییم ما إذا كانت مخا
عن التعثربناًء على تاریخ االستحقاق المتبقي لألداة مع مخاطر التقاریر المالیةالمالیة في تاریخ تقع على األداةعن السداد التي التعثر
األداة المالیة ألول مرة. إدراج عندما تم ة الحالیالتقاریر المالیةفترةلفترة المتبقیة من االستحقاق في تاریخالتي كانت متوقعة على االسداد

، بما في ذلك الخبرة التاریخیة والقابلة للدعملومات الكمیة والنوعیة المعقولة  المعكل منعند إجراء ھذا التقییم، تأخذ المجموعة في االعتبار
بما في ذلك ي للخبراءئتماناالتقییم ال، بناًء على الخبرة التاریخیة للمجموعة وُیذكرالمتاحة دون تكلفة أو جھد المستقبلیةوالمعلومات 

األطراف بھا عمل تالتي للقطاعاتالمستقبلیة التوقعاتالمستقبلیةلمعلومات . بالنسبة إلقراض الشركات، تتضمن االمعلومات المستقبلیة
المنظمات المماثلة ومن تقاریر الخبراء االقتصادیین والمحللین المالیین والھیئات الحكومیة الحصول علیھا المقابلة للمجموعة، والتي تم 

.في االعتبارللمعلومات االقتصادیة الفعلیة والمتوقعةمختلف المصادر الداخلیة والخارجیة باإلضافة إلى أخذ، األخرى
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٣٥

) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٣

) تتمةاألدوات المالیة (٣٫٨

) تتمة(الموجودات المالیة

) تتمة(ئتمانفي مخاطر االاالرتفاع الجوھري(ح) 

إضافیة للمؤشرات توقعاتقراض الشركات مع إلنفس التوقعات االقتصادیة المستقبلیة، تتضمن المعلومات ألفرادقراض اإلبالنسبة 
السدادعن سلوك تولیدھا داخلیاً للمناطق التي تركز على صناعات معینة، باإلضافة إلى المعلومات التي یتم وبالتحدیداالقتصادیة المحلیة، 

االرتفاع لمزید من التفاصیل حول المعلومات المستقبلیة والمعاییر المستخدمة لتحدید ٤٣رقمیضاحیرجى الرجوع إلى اإللعمالء. ل
.ئتمانفي مخاطر االالجوھري

المعاییر إن . موجوداتلكل محفظة ارتفعت بشكل جوھريقد ئتمانمجموعة معاییر مختلفة لتحدید ما إذا كانت مخاطر االتستخدم ال
االرتفاع الجوھري في التقییم النوعي. لمزید من التفاصیل حول باإلضافة إلىفي التصنیفات الداخلیة / الخارجیة التراجعالمستخدمة ھي 

.٤٣رقمیضاحوع إلى اإلیرجى الرج ئتمانمخاطر اال

كثر من ألإذا تأخر العمیل عن سداد دفعة تعاقدیة ئتمانفي مخاطر االاالرتفاع الجوھريبغض النظر عن التحلیل أعاله، ُیفترض حدوث 
.اً یوم٣٠

. ومع ذلك، في الوقت المناسبالتعثراحتمالیة في نماذج ئتمانفي مخاطر االاالرتفاع الجوھريالعوامل النوعیة التي تشیر إلى یتم إدراج
. بالنسبة ارتفعت بشكل جوھريقد ئتمانبعض العوامل النوعیة لتقییم ما إذا كانت مخاطر االإلى بشكل منفصل تنظرال تزال المجموعة 

قائمة المراقبة لىعالتعرض  یحیث یظھر  "قائمة المراقبة"  إدراجھا ضمنالتي یتم  الموجوداتإلقراض الشركات، ھناك تركیز خاص على  
، تأخذ المجموعة في االعتبار األفرادیة للطرف المقابل المحدد. بالنسبة إلقراض ئتمانمن تدھور الجدارة االمخاوفبمجرد أن یكون ھناك 

، اً یوم٣٠مدة  األصل عن موعد استحقاقھ لسداد  عندما یتأخر  كتدبیر احتیاطي،مثل البطالة أو اإلفالس أو الوفاة.  وأحداثئتماندرجات اال
القیمة، فينخفاضاالوأن األصل في المرحلة الثانیة من نموذج  قد حدث بالفعلئتمانفي مخاطر االأن االرتفاع الجوھريالمجموعة  تعتبر

.المتوقع لألداةالمتوقعة على مدى العمرئتمانخسائر االبأي یتم قیاس مخصص الخسارة 

واستبعاد الموجودات المالیة  (ط) تعدیل 

المالیة الموجودات تعدیل 

تعدیل األصل المالي عندما یتم إعادة التفاوض بشأن الشروط التعاقدیة التي تحكم التدفقات النقدیة ألصل مالي أو تعدیلھا بطریقة أخرى یتم
أو في مباشرةً أو توقیت التدفقات النقدیة التعاقدیة إما /المبدئي واستحقاق األصل المالي. یؤثر التعدیل على مبلغ وفترتي اإلدراجبین 
اریخ مستقبلي.ت

الجدیدة أو المعدلة بعد التعھداتھذه لم تؤثرتعدیًال حتى إذا ،الحالیة لقرض حاليالتعھداتإدخال أو تعدیل شكلقد یُ باإلضافة إلى ذلك ، 
أم ال (على سبیل المثال تغییر التعھدقد تم استیفاءما إذا كانبناًء علىعلى التدفقات النقدیة على الفور ولكنھا قد تؤثر على التدفقات النقدیة  

). اإلخالل بالتعھداتالفائدة الذي ینشأ عند معدلالزیادة في 

التعثرمخاطر منتقلیلالالتحصیل ولزیادة احتمالیةلعمالء الذین یواجھون صعوبات مالیة اتقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشأن قروض 
بموجب للسدادالجھود المعقولة كافةالمقترضالرغم من بذلعلى یكون فیھا القرض في الحاالت التي یتم تیسیر شروط سدادعن السداد. 
اً توقع أن یكون المقترض قادربالفعل ومن المُ قد حدث التعثرعن السداد أو كبیرة للتعثراقدیة األصلیة، إال أن ھناك مخاطر الشروط التع
لة. تشمل الشروط المعدلة في معظم الحاالت تمدید استحقاق القرض، وتغییرات في توقیت التدفقات الشروط المعدّ موجب على الوفاء ب

ل الفائدة) وتعدیمنعفاءاإلوالمبلغ األساسي)، وتخفیض مبلغ التدفقات النقدیة المستحقة (مبلغ األساسي والفائدةسداد الالنقدیة للقرض (
.التعھدات
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٣٦

) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٣

) تتمةاألدوات المالیة (٣٫٨

) تتمة(الموجودات المالیة

) تتمة(واستبعاد الموجودات المالیة  (ط) تعدیل 

) تتمة(المالیةالموجودات تعدیل 

لسیاسة المجموعة، یؤدي التعدیل إلى االستبعاد اً ھذا التعدیل إلى االستبعاد. وفقأدىتعدیل أصل مالي، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا  ما یتمعند
، تأخذ المجموعة في االعتبار العوامل النوعیة (أي اً تحدید الشروط المختلفة جوھریبھدف . إلى حٍد كبیرعندما ینتج عنھ شروط مختلفة 

ئدة، وتاریخ االستحقاق، والتعھدات) والتقییم الكمي التدفقات النقدیة التعاقدیة بعد التعدیل، والتغیر في العملة أو الطرف المقابل، ومعدالت الفا 
ة  لتدفقات النقدیة التعاقدیة بموجب الشروط المعدلّ مع ا(أي مقارنة القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة التعاقدیة المتبقیة بموجب الشروط األصلیة 

الفائدة الفعلي األصلي).بمعدلمخصومةً 

المتوقعة في تاریخ االستبعاد لتحدید صافي القیمة الدفتریة لألصل ئتماناالخسائرقیاس مخصص  یتم إعادةفي حالة استبعاد األصل المالي،  
الشروط الجدیدة إلى ربح أو بالفرق بین ھذه القیمة الدفتریة المعدلة والقیمة العادلة لألصل المالي الجدید سوف یؤدي في ذلك التاریخ. 

شھر١٢المتوقعة لمدة ئتمانخسائر االبناًء علىصل المالي الجدید مخصص خسارة یتم قیاسھ یكون لألوف خسارة عند االستبعاد. س
إدراج الحالة التي یتم فیھا  على. ینطبق ھذا فقط  منذ نشوئھیةئتمانعتبر فیھا القرض الجدید منخفض القیمة االباستثناء الحاالت النادرة التي یُ 

عن السداد والتي لم یتم كبیرة للتعثرزال ھناك مخاطر تعلى المبلغ االسمي المعدل ألنھ ال القیمة العادلة للقرض الجدید بخصم كبیر
المالیة المعدلة من خالل تقییم المعلومات النوعیة والكمیة، مثل للموجوداتئتمانتخفیضھا من خالل التعدیل. تراقب المجموعة مخاطر اال

وجب الشروط الجدیدة.بمعن السدادما إذا كان المقترض في حالة تأخر 

یة لألصل ئتمانعندما یتم تعدیل الشروط التعاقدیة ألصل مالي وال یؤدي التعدیل إلى االستبعاد، تحدد المجموعة ما إذا كانت المخاطر اال
المبدئي والشروط التعاقدیة اإلدراجي عند ئتمانعن طریق مقارنة التصنیف االارتفعت بشكل جوھري منذ اإلدراج المبدئيالمالي قد 
بناًء على الشروط المعدلة.التقاریر المالیةي في تاریخ ئتماناالتصنیف مع الاألصلیة؛ 

ربح / خسارة التعدیل بمقارنة إجمالي القیمة الدفتریة قبل التعدیل وبعده باحتساب المجموعة تقومعندما ال یؤدي التعدیل إلى االستبعاد، 
إدراجالمتوقعة لألصل المعدل، حیث یتم ئتمانتقوم المجموعة بقیاس خسائر االبعد ذلكالمتوقعة). ئتمانئر اال(باستثناء مخصص خسا 

احتساب العجز النقدي المتوقع من األصل األصلي.أثناءاألصل المالي المعدل عنالتدفقات النقدیة المتوقعة الناشئة 

الموجودات المالیة استبعاد 

فقط عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة لألصل (بما في ذلك انتھاء الصالحیة الناشئ عن باستبعاد أصل ماليتقوم المجموعة 
ٍ تعدیل بشروط مختلفة ال . إذا لم تقم شركة أخرىملكیة األصل إلى ومنافعمخاطر وكافةكبیر)، أو عندما یتم تحویل األصل المالي إلى حد

إدراج بعندھا تقومواستمرت في السیطرة على األصل المحول، إلى حٍد كبیر الملكیة ومنافعمخاطر بكافةوعة بتحویل أو االحتفاظ المجم
بكافةإلى حٍد كبیرعلیھا دفعھا. إذا احتفظت المجموعة یتوجبالمبالغ التي قد مقابل بھالمرتبطلتزامواالحصتھا المحتفظ بھا في األصل 

االقتراض المضمون مقابل المتحصالت إدراج  األصل المالي وكذلك  إدراج  في عندھا تستمرملكیة األصل المالي المحول،  فعومنامخاطر  
المستلمة.

واألرباح / الخسائر والمستحقالمستلم االعتبارالفرق بین القیمة الدفتریة لألصل ومجموع إدراج عند استبعاد األصل المالي بالكامل، یتم 
في ستثماراالباستثناء، األرباح أو الخسائرفي الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكیة في كان قد تم إدراجھا المتراكمة التي 

المتراكمةالخسارة إعادة تصنیف الربح / اً بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، حیث ال یتم الحقكُمقاسحقوق الملكیة المصنف 
إلى األرباح المحتجزة.ا ولكن یتم تحویلھاألرباح أو الخسائرفي الدخل الشامل اآلخر إلى اً سابقوالمدرجة
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٣٧

) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٣

) تتمةاألدوات المالیة (٣٫٨

) تتمة(الموجودات المالیة

المتوقعة ئتمانخسائر االمخصص(ي) عرض 

المتوقعة في البیانات المالیة الموحدة على النحو التالي:ئتمانخسائر االیتم عرض مخصصات 

مستحقة من البنوك المركزیة والبنوك األخرى الرصدة األسلفیات والقروض والالمالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة (للموجوداتبالنسبة ◄
المالیة األخرى): كخصم من والموجوداتواالستثمارات في األوراق المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة  وإیداعات إعادة الشراء العكسي  

؛لموجوداتإجمالي القیمة الدفتریة ل
ات المصنفة ستثمارالشامل اآلخر: كجزء من احتیاطي إعادة تقییم االقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخلألدوات الدین المُ بالنسبة ◄

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والمدرجة في الدخل الشامل اآلخر؛ و
ات القروض وعقود الضمان المالي: كمخصص.لتزامبالنسبة ال◄

المطلوبات المالیة 

مطلوبات مالیة أخرى". یعتمد  ك" أو "األرباح أو الخسائرمطلوبات مالیة "بالقیمة العادلة من خالل كیتم تصنیف المطلوبات المالیة إما 
خصائصھا.على المبدئي على غرض ونیة اإلدارة التي من أجلھا تم تكبد المطلوبات المالیة واإلدراجتصنیف المطلوبات المالیة عند 

في األحكام التعاقدیة لألداة. یتم قیاس المطلوبات اً للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفبیان المركز الماليمطلوبات المالیة في  الإدراج  یتم  
(بخالف ھا أو إصدارالمطلوبات المالیة على إلى االستحواذ العائدة بشكل مباشربالقیمة العادلة. یتم خصم تكالیف المعاملة اً المالیة مبدئی

المبدئي. اإلدراج، عند  كما ھو مناسب) من القیمة العادلة للمطلوبات المالیة،  األرباح أو الخسائرالمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 
مباشرةً الخسائراألرباح أوالمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل العائدة بشكل مباشر إلى االستحواذ علىتكالیف المعاملة إدراج یتم 
ھذا الفرق باحتسابالمجموعة  عندھا سوف تقوم،  اإلدراج المبدئي. إذا اختلف سعر المعاملة عن القیمة العادلة عند  األرباح أو الخسائرفي  

على النحو التالي:

بیانات من على فقط یعتمد تقییم أسلوبمماثل أو بناًء على لتزامإذا تم إثبات القیمة العادلة من خالل سعر مدرج في سوق نشط ال◄
الیوم األول)؛أو خسارة (أي ربح األرباح أو الخسائر عند اإلدراج المبدئيالفرق في عندھا یتم إدراج ، القابلة للمالحظةاألسواق 

ح أو خسارة الیوم یتم تأجیل ربوف یتم تعدیل القیمة العادلة لجعلھا متوافقة مع سعر المعاملة (أي سوف الحاالت األخرى، سكافةفي ◄
).لتزامالقیمة الدفتریة األولیة لالضمنإدراجھا األول من خالل 

. یتم عرض األرباح أو الخسائرقیاس المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة باستثناء المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل اً یتم الحق
جزئیًا في الدخل األرباح أو الخسائروالخسائر من المطلوبات المالیة، بخالف األدوات المشتقة، المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح
، الذي یتم تحدیده على أنھ لتزاملذلك االئتمانإلى التغیرات في مخاطر االالعائدالمالي  لتزاماآلخر (مبلغ التغیر في القیمة العادلة لالالشامل  

(المبلغ المتبقي للتغییراألرباح أو الخسائرفي اً السوق التي تؤدي إلى مخاطر السوق) وجزئیأوضاعإلى التغیرات في العائدالمبلغ غیر 
محاسبي، وفي ھذه الحالة یتم عرض التطابق العدم زیادة، أو إلى خلقیتم ھذا ما لم تؤدي طریقة العرض ھذه ). لتزامفي القیمة العادلة لال

.األرباح أو الخسائرفي لتزاملالئتمانإلى التغیرات في مخاطر االالعائدةأو الخسائر األرباح
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٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٣٨

) تتمةالھامة (ملخص السیاسات المحاسبیة ٣

) تتمةاألدوات المالیة (٣٫٨

) تتمة (المالیةالمطلوبات 

المطلوبات المالیة استبعاد 

المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتھاء صالحیتھ).لتزام(أي عندما یتم الوفاء باالانقضاؤھا المطلوبات المالیة عند استبعاد یتم 

، باإلضافة إلى التعدیالت إلى حٍد كبیراألصلیین ألدوات الدین بشروط مختلفة والمقرضیینالتبادل بین المجموعة احتساب عملیاتیتم 
إذا إلى حٍد كبیرجدید. تختلف الشروط ماليلتزاموإدراج الالمالي األصليلتزاملالالجوھریة على شروط المطلوبات الحالیة، كإطفاء 

رسوم مستلمة  ةرسوم مدفوعة صافیة من أیةكانت القیمة الحالیة المخصومة للتدفقات النقدیة بموجب الشروط الجدیدة، بما في ذلك أی
٪ على األقل عن القیمة الحالیة المخصومة للتدفقات النقدیة المتبقیة ١٠بنسبة مختلفةالفائدة الفعلي األصلي، معدلومخصومة باستخدام 
.لألصل المالي األصلي

معدلاألداة بھا، والتغیرات في نوع تداولأخذ العوامل النوعیة األخرى في االعتبار مثل العملة التي یتم كذلكباإلضافة إلى ذلك، یتم 
، یتم كإطفاءمرتبطة باألداة والتغییر في التعھدات. إذا تم احتساب تبادل أدوات الدین أو تعدیل الشروط الفائدة، ومیزات التحویل الجدیدة ال

یتم استخدامأو الخسارة عند اإلطفاء. إذا لم یتم احتساب التبادل أو التعدیل على أنھ إطفاء،  الربحتكلفة أو رسوم متكبدة كجزء من  ةأیإدراج  
ھا باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي على مدى المدة المتبقیة ؤویتم إطفا لتزامالقیمة الدفتریة لالفي تسویة ھا تكلفة أو رسوم یتم تكبدةأی

المعدل.لتزاممن اال

العمالت األجنبیة ٣٫٩

االقتصادیة األساسیة التي تعمل فیھا الشركة  یتم قیاس البنود المدرجة في البیانات المالیة لكل من شركات المجموعة باستخدام عملة البیئة 
("العملة الوظیفیة"). تم عرض البیانات المالیة الموحدة للمجموعة بالدرھم اإلماراتي، وھو العملة الوظیفیة وعملة العرض للمجموعة.

تواریخ المعاملة. یتم تحویل الموجودات  الصرف السائدة فيمعدالتیتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة باستخدام  
فروق ناتجة ةالصرف السائد في تاریخ بیان المركز المالي. یتم إدراج أیبمعدلوالمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة 

الصرف في معدالتالتاریخیة أو الصرف بمعدالتالموجودات والمطلوبات غیر النقدیة تحویلالصرف في بیان الدخل الموحد. یتم عن
أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبیة الناتجة إما في بیان إدراج . یتم كما ھو مناسبنھایة السنة إذا تم االحتفاظ بھا بالقیمة العادلة، 

.لتزاماالالموحد بناًء على طبیعة األصل أو اآلخر بیان الدخل الشامل في الدخل الموحد أو 

النتائج والمراكز المالیة للفروع والشركات التابعة التي ال تكون عملتھا الوظیفیة ھي الدرھم تحویلفي البیانات المالیة الموحدة، یتم 
اإلماراتي، إلى عملة عرض المجموعة على النحو التالي:

؛المركز الماليبیانالسائدة في تاریخ الصرفالموجودات والمطلوبات بمعدالت)أ(
ولفترة التقاریر المالیة؛الصرف معدالتبمتوسط اإلیرادات والمصاریف) ب(
نتائجفروقات الصرف الناتجة عن إعادة تحویل الموجودات والمطلوبات االفتتاحیة والناشئة عن إعادة تحویل إدراج كافةیتم ) ج(

في الدخل الشامل اآلخر ویتم تجمیعھا ،الصرف السائد في نھایة الفترةمعدلالصرف إلى معدلمن متوسط فترة التقاریر المالیة
).٢٣ت األجنبیة" (إیضاح العمالتحویل"احتیاطي ضمنفي حقوق الملكیة 
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الخاضعة للسیطرة المشتركة التي ال تنطوي على تغییر في األساس الشركاتعند االستبعاد أو االستبعاد الجزئي (أي الشركات الزمیلة أو 
في بیان الدخل الموحد على أساس ،في االحتیاطیاتاً سابقوالمدرجةفروق الصرف المتعلقة بھا إدراج المحاسبي) لعملیة أجنبیة، یتم 

الحصة النسبیة توزیعتضمن عملیة أجنبیة، حیث یتم إعادة  تناسبي، باستثناء حالة االستبعاد الجزئي (أي عدم فقدان السیطرة) لشركة تابعة ت
في بیان الدخل الموحد.إدراجھا لحقوق غیر المسیطرة وال یتم على امن فروق الصرف المتراكمة 

المقاصة ٣٫١٠

بالصافي في بیان المركز المالي الموحد فقط عندما یكون ھناك حق واجب النفاذ إدراجھا تم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم ت
في وقت واحد. لتزاماالوعندما تنوي المجموعة التسویة إما على أساس الصافي أو تحقیق األصل وتسویة المدرجةلمقاصة المبالغ اً قانون

عندما تكون ھناك أرباح وخسائرعلى أساس الصافي فقط عندما تسمح المعاییر المحاسبیة بذلك، أووالمصاریفیتم عرض اإلیرادات 
ناشئة عن مجموعة من المعامالت المماثلة كما ھو الحال في النشاط التجاري للمجموعة.

ھا الحق في مقاصة الموجودات المالیة في عدد من الترتیبات، بما في ذلك اتفاقیات المقاصة الرئیسیة التي تمنح اً عد المجموعة طرفتُ 
والمطلوبات المالیة، ولكن في حالة عدم نیتھا تسویة المبالغ بالصافي أو في نفس الوقت، یتم عرض الموجودات والمطلوبات المعنیة على 

أساس إجمالي.

اتفاقیات البیع وإعادة الشراء ٣٫١١

، في تاریخ مستقبلي محدد (اتفاقیات إعادة الشراء)بإعادة شرائھا بسعر محدد سلفاً لتزامالتي تخضع الباعة  األوراق المالیة المُ یستمر إدراج  
المستلم ضمن القروض. یتم التعامل مع الفرق بین سعر البیع وسعر  باالعتبارفیما یتعلق التزامإدراجفي بیان المركز المالي الموحد ویتم 

شتراة مع  المُ إدراج الموجوداتعلى مدى فترة االتفاقیة. ال یتم الفعلي الفائدة لمعدلفائدة باستخدام طریقة العائد كمصاریفإعادة الشراء 
بموجب المودعةالمبالغ  إدراجكسي) في بیان المركز المالي الموحد. یتم  مقابل بإعادة البیع في تاریخ مستقبلي محدد (إعادة الشراء العالتزام

إعادة الشراء العكسي. یتم التعامل مع الفرق بین سعر الشراء وسعر إعادة البیع كإیرادات فوائد باستخدام ضمن إیداعاتھذه االتفاقیات 
طریقة العائد الفعلي على مدى عمر االتفاقیة.

وإقراض األوراق المالیة اقتراض ٣٫١٢

إدراج. ال یتم مقدماً المقترضیدفعھا التي ما تكون معامالت إقراض واقتراض األوراق المالیة مضمونة بالنقد أو األوراق المالیة عادةً 
مة أو المقدمة كأصل أو . یتم التعامل مع الضمانات النقدیة المستلاستبعاد سندات اإلقراضفي بیان المركز المالي وال یتم سندات االقتراض

. المقرضإلى الطرف المقابل  السنداتبإعادة  التزامإدراجإلى أطراف ثالثة، یتم  اإلقتراضسنداتمالي. ومع ذلك، عندما یتم تحویل  التزام
عام من خالل اتفاقیات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي.یتم الدخول في ترتیبات نشاط إقراض واقتراض األوراق المالیة بشكلٍ 

وما یعادلھ النقد ٣٫١٣

والمبالغ النقد في الصندوق، واألرصدة المحتفظ بھا لدى البنوك المركزیة، والودائع واألرصدة المستحقة من البنوك،  یعادلھیشمل النقد وما  
قل ألفترات استحقاق أصلیة ذاتك األخرى أو المحولة إلیھا، والموجودات عالیة السیولة للبنوك، والبنود قید التحصیل من البنوالمستحقة

من قبل ویتم استخدامھا رضة لمخاطر غیر جوھریة للتغیرات في قیمتھا العادلة، من ثالثة أشھر من تاریخ االستحواذ، والتي تكون عُ 
بالتكلفة المطفأة في بیان المركز المالي.وما یعادلھالنقد إدراجاتھا قصیرة األجل. یتم التزامالمجموعة في إدارة 
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منھ اً ، مطروحاإلدراج المبدئيعند بھ المالي لتزاماألصل أو االیتم قیاسالمالي ھي المبلغ الذي لتزامالتكلفة المطفأة لألصل أو االإن 
ومبلغ االستحقاق المدرجالتراكمي باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ألي فرق بین المبلغ األولي  اإلطفاءاً أو ناقصاً السداد الرئیسیة، زائددفعات

لذي یخصم بالضبط المدفوعات النقدیة المستقبلیة المقدرة معدل الفائدة الفعلي ھو المعدل اإن  القیمة.  فينخفاضالمنھ أي تخفیض لاً مطروح 
المالي.لتزامإلى صافي القیمة الدفتریة لألصل المالي أو اال،فترة أقصرخالل اللزومالمالي، أو عند لتزامخالل العمر المتوقع لال

قیاس القیمة العادلة ٣٫١٥

في التزاملتحویل بدفعھتقومبیع أصل أو مقابل المالیة بسعر السوق الذي قد تحصل علیھ موجوداتھا ومطلوباتھا بقیاس المجموعة تقوم
منفعةً في السوق األكثر حالة غیاب السوق الرئیسیة،، أو في  ةمة بین المشاركین في السوق في تاریخ القیاس في السوق الرئیسیمعاملة منظّ 

بأكبر حجم ومستوى من النشاط للموجودات والمطلوبات التي تتمتعالسوق  يھةالسوق الرئیسی. تعتبر المجموعة أن  للموجودات والمطلوبات
المالیة.

غیر المالیة بسعر یأخذ في االعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة باستخدام بقیاس موجوداتھا المجموعة تقوم
.في أقصى وأفضل حاالتھا الموجودات

مة بین المشاركین في السوق في في معاملة منظّ التزامبیع أصل أو دفعھ لتحویل مقابل  یتم استالمھ  وف  العادلة ھي السعر الذي سالقیمةإن  
منفعة والذي یمكن للمجموعة الوصول إلیھا في السوق األكثر في ، في حالة غیاب السوق الرئیسیة، أو ةتاریخ القیاس في السوق الرئیسی

أسلوبل ظروف السوق الحالیة بغض النظر عما إذا كان ھذا السعر یمكن مالحظتھ أو تقدیره بشكل مباشر باستخدام ذلك التاریخ في ظ
مخاطر عدم األداء.لتزاملال. تعكس القیمة العادلة آخرتقییم 

عتبر السوق نشًطا إذا حدثت لتلك األداة. یُ ةالقیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشطبقیاس المجموعة تقوم، حیثما ینطبق
مستمر.بتكرار وحجم كافیین لتوفیر معلومات التسعیر على أساٍس لتزاماالمعامالت األصل أو 

ل وتقلّ ، تستخدم المجموعة أسالیب تقییم تزید من استخدام المدخالت التي یمكن مالحظتھا ةعندما ال یكون ھناك سعر مدرج في سوق نشط
العوامل التي قد یأخذھا المشاركون في السوق في االعتبار كافةختار  التقییم المُ یتضمن أسلوب.  للمالحظةدام المدخالت غیر القابلة  استخ من

معاملة.ةعند تسعیر أی

المدفوع أو المستلم.  بارلالعتھو سعر المعاملة، أي القیمة العادلة عادةً المبدئي اإلدراجإن أفضل دلیل على القیمة العادلة ألداة مالیة عند 
القیمة العادلة من خالل سعر مدرج ھ ال یتم إثباتالمبدئي تختلف عن سعر المعاملة وأناإلدراجإذا قررت المجموعة أن القیمة العادلة عند 

البیانات من األسواق التي یمكن مالحظتھا، على استخدامفقط  الذي یعتمد  التقییم  أسلوبوال بناًء على  مماثل  التزامألصل أو  ة  في سوق نشط
إدراج، یتم اً المبدئي وسعر المعاملة. الحقاإلدراجبالقیمة العادلة، بعد تعدیلھا لتأجیل الفرق بین القیمة العادلة عند اً یتم قیاس األداة مبدئی

اً التقییم مدعومالتاریخ الذي یصبح فیھیتجاوز على أساس مناسب على مدى عمر األداة ولكن في موعد ال األرباح أو الخسائرالفرق في 
إغالق المعاملة.في حال بالكامل ببیانات السوق التي یمكن مالحظتھا أو 

الشراءالذي تم قیاسھ بالقیمة العادلة سعر عرض أو سعر طلب، تقوم المجموعة بقیاس الموجودات ومراكز لتزامإذا كان لألصل أو اال
بسعر الطلب.البیعبسعر العرض بینما یتم قیاس المطلوبات ومراكز 

التي تدیرھا المجموعة على أساس ئتمانضة لمخاطر السوق ومخاطر االوالمطلوبات المالیة المعرّ المالیةیتم قیاس محافظ الموجودات
دفعھبیع مركز شراء صاٍف (أو  مقابلیتم استالمھ  وف  ، على أساس السعر الذي سئتمانلمخاطر السوق أو مخاطر االإما  صافي التعرض 

الفردیة للموجودات والمطلوباتمخاطر معینة. یتم تخصیص ھذه التعدیالت على مستوى المحفظة  ي تعرض للتحویل مركز بیع صاٍف) أل
لكل من األدوات الفردیة في المحفظة.ذات الصلةالمخاطر تسویةعلى أساس 
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. تتمثل سیاسة  ٤١رقمیضاحاإلتمت مناقشة المستویات المختلفة للتسلسل الھرمي للقیمة العادلة بناًء على مدخالت أسالیب التقییم في 
الذيمن تاریخ الحدث أو التغیر في الظروف اً مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة اعتبارمن وإلىالتحویالت إدراج المجموعة في 

تسبب في التحویل .

المشتقات ٣٫١٦

على التحركات في سعر أداة مالیة أساسیة أو أكثر أو بموجبھ األداة المالیة المشتقة ھي عقد مالي بین طرفین حیث تعتمد المدفوعات إن 
مؤشر.المرجعي أو المعدل ال

تقاریر إعادة قیاسھا بالقیمة العادلة في نھایة كل فترة اً بالقیمة العادلة في تاریخ المتاجرة، ویتم الحقاً المالیة المشتقة مبدئییتم قیاس األدوات 
تتم تكون القیم العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون القیم العادلة سالبة. عندما المشتقات بقیمھا العادلة كموجودات إدراج كافة. یتم مالیة

لموجودات والمطلوبات المشتقة الناتجة عن المعامالت المختلفة فقط إذا كانت المعامالت مع نفس الطرف المقابل، وكان ھناك حق امقاصة
صافي.اللمقاصة وكان الطرفان ینویان تسویة التدفقات النقدیة على أساس لقانوني 

ألداة ما، ةفي حالة عدم وجود سوق نشطاً.سواق النشطة حیثما كان ذلك متاح یتم تحدید القیم العادلة المشتقة من األسعار المدرجة في األ
یتم اشتقاق القیمة العادلة من أسعار مكونات المشتقات باستخدام نماذج التسعیر أو التقییم المناسبة.

إذا كانت فكأدوات تحوط، مصنفةة أو بھا للمتاجراً وخسائر القیمة العادلة على ما إذا كانت المشتقات محتفظإدراج أرباحتعتمد طریقة 
والخسائر من التغیرات في القیمة إدراج كافة األرباحطبیعة المخاطر التي یتم التحوط لھا. یتم  ذلك یتوقف على  ، فإن  مصنفة كأدوات تحوط

).٣٠مشتقات" (إیضاح البالتعامل الناتج عن"صافي الربح ضمنالعادلة للمشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة في بیان الدخل الموحد 

عقود اإلیجار ٣٫١٧

المجموعة كمستأجر

أصل حق االستخدام إدراج  المجموعة بتقومأو یحتوي على عقد إیجار عند بدایة العقد.  عبارة عنتقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد ھو
المستأجر، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل (المحددة كعقود  ھي كون فیھا تترتیبات اإلیجار التي بكافةإیجار مقابل فیما یتعلق التزامو

مدفوعات إدراج  المجموعة بتقوممنخفضة القیمة. بالنسبة لعقود اإلیجار ھذه،  ذات الموجوداتشھر أو أقل) وعقود اإلیجار  ١٢إیجار لمدة  
لنمط ایمثل بشكل أكبرقسط الثابت على مدى فترة اإلیجار ما لم یكن ھناك أساس منتظم آخر اإلیجار كعقد إیجار تشغیلي على أساس ال

ضمن المصاریف األخرى في بیان المصاریفالمؤجرة. تم عرض ھذه الموجوداتالمنافع االقتصادیة من استھالكالزمني الذي یتم فیھ 
الدخل الموحد.

مة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي لم یتم دفعھا في تاریخ البدء، مخصومة بالمعدل الضمني في عقد بالقیاً عقد اإلیجار مبدئیالتزامیتم قیاس 
اً عقد اإلیجار الحقالتزاماإلیجار. إذا لم یكن من الممكن تحدید ھذا المعدل بسھولة، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي. یتم قیاس  

اإلیجار (باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة) وعن طریق تخفیض القیمة الدفتریة عقد  التزامالفائدة على  عن طریق زیادة القیمة الدفتریة لتعكس  
اإلیجار المدفوعة.مبالغلتعكس 
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) تتمة(عقود اإلیجار٣٫١٧

)تتمة(المجموعة كمستأجر

تكالیف ةاإلیجار المقابل، ودفعات اإلیجار التي تتم في أو قبل یوم البدء وأیعقد  لتزامالالمبدئيحق االستخدام على القیاس  موجوداتتشتمل  
حق االستخدام موجوداتاستھالكالقیمة. یتم فينخفاضاالالمتراكم وخسائر ستھالكمباشرة أولیة. یتم الحقًا قیاسھا بالتكلفة ناقصًا اال

لتحدید ما إذا ٣٦الدولي رقم ةأیھما أقصر. تطبق المجموعة معیار المحاسبالضمني،ة اإلیجار أو العمر اإلنتاجي لألصل على مدى فتر
قیمة الموجودات  في  نخفاض  االلسیاسة  اً محددة وفقفي القیمةخسارة انخفاضةأیوتقوم باحتسابكان أصل حق االستخدام قد انخفضت قیمتھ  

للمجموعة.غیر المالیة 

المحاسبة ،للمستأجر بعدم فصل المكونات غیر اإلیجاریة، وبدًال من ذلك١٦لتقاریر المالیة رقم  عداد ا، یسمح المعیار الدولي إلكإجراء عملي
عن أي عقد إیجار وما یرتبط بھ من مكونات غیر إیجاریة كترتیب واحد.

خرى" في بیان األمطلوبات الاإلیجار ضمن "عقود معدات" ومطلوبات الوممتلكاتالستخدام ضمن "االحق بعرض أصل المجموعة قامت
المركز المالي الموحد.

المجموعة كمؤجر

إیرادات إدراج. یتم ةملكیة األصل كعقود إیجار تشغیلیومنافعمخاطر كافةیتم تصنیف عقود اإلیجار التي ال تقوم فیھا المجموعة بتحویل 
كإیرادات في الفترة التي الطارئةاإلیجارات إدراجاإلیجار في بیان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. یتم 

یتم فیھا اكتسابھا.

أسھم الخزینة وعقود األسھم الخاصة ٣٫١٨

التابعة (أسھم الخزینة) شركاتھا من قبل المجموعة أو أي من  االستحواذ علیھا والتي یتم  یتم خصم أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالمجموعة  
المدفوع أو المستلم عند شراء أو بیع أو إصدار أو إدراج االعتبارمتوسط المرجح. یتم تكلفة الباحتسابھامن االحتیاطیات األخرى ویتم 

حقوق الملكیة.ضمنأدوات حقوق الملكیة الخاصة بالمجموعة مباشرةً إلغاء

أرباح أو خسائر في بیان الدخل الموحد عند شراء أو بیع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكیة الخاصة.إدراج أیة ال یتم 

ویتم إضافتھا أو ثابت كحقوق ملكیة  مقابل اعتبار  ة  یتم تصنیف عقود األسھم الخاصة التي تتطلب تسویة فعلیة لعدد ثابت من األسھم الخاص
التي تتطلب تسویة نقدیة صافیة أو توفر خیار التسویة كأدوات متاجرة ویتم  الخاصة حقوق الملكیة. یتم تصنیف عقود األسھم خصمھا من 

التغیرات في القیمة العادلة في بیان الدخل الموحد.إدراج

الضمانات المالیة ٣٫١٩

الضمانات المالیة ھي عقود تتطلب من المجموعة سداد مدفوعات محددة لتعویض حاملھا عن خسارة تكبدھا بسبب فشل طرف معین إن 
للشروط التعاقدیة.اً وفقا اتھ عند استحقاقھالتزامفي الوفاء ب

العالوةرجح أن تساوي العالوة المستلمة عند اإلصدار. یتم إطفاء بقیمتھا العادلة، والتي من المُ اً عقود الضمان المالي مبدئیإدراج یتم 
مدفوعات ةبالمبلغ المطفأ والقیمة الحالیة ألیاً الضمان (المبلغ االسمي) الحقالتزامإدراجعلى مدى عمر الضمان المالي. یتم ةالمستلم

المستلمة على ھذه الضمانات المالیة ضمن المطلوبات اج األقساطإدر). یتم  متوقعة، أیھما أعلى (عندما یصبح السداد بموجب الضمان محتمالً 
األخرى.
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القبول أوراق ٣٫٢٠

القبول مبلغ أوراقبسداد مدفوعات مقابل مستندات مسحوبة بموجب خطابات اعتماد. تحدد اً لزمالقبول عندما یكون البنك مُ أوراقتنشأ 
التزامكإدراجھا ) للبنك، وبالتالي یتم سند ألجلغیر مشروط ( اً التزامالمال والتاریخ والشخص المستحق الدفع لھ. بعد القبول، تصبح األداة 

كأصل مالي.والذي یتم إدراجھمقابل السداد من العمیل مالي في بیان المركز المالي الموحد مع حق تعاقدي

المستردة الضمانات ٣٫٢١

حقیق في تاریخ االستحواذتالقابلة للھذه الضمانات بصافي القیمة  إدراجضمانات لتسویة بعض القروض والسلفیات. یتم  على البنك  یحصل
تعدیالت إدراجمستقلین. یتم  مھنیینة. وبالتالي، یتم تحدید القیمة العادلة على أساس دوري من قبل مقیمین  ات عقاریاستثماركویتم تصنیفھا  

أو الخسائر.األرباحالقیمة العادلة على ھذه الضمانات في بیان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فیھا ھذه 

ات العقاریة  ستثماراال٣٫٢٢

سیاق ضمنكلیھما، ولكن لیس للبیع لإیجار أو لزیادة رأس المال أو إیراداتلتحصیلحتفظ بھ إما المُ العقارالعقاري ھو ستثماراالإن 
في التقییم العقاريستثماریتم إدراج االاستخدامھ في إنتاج أو تورید السلع أو الخدمات أو ألغراض إداریة.  یتم  الذي  ، أو  االعتیادیةاألعمال  
للتعرف على سیاسة التقییم العادل.٣٫١٥رقمیضاحاإلیرجى الرجوع إلىالقیمة العادلة في تاریخ بیان المركز المالي. بناًء على

في ات العقاریةستثماراالتعدیالت القیمة العادلة على  إدراجمستقلین. یتم  مھنیینیتم تحدید القیمة العادلة على أساس دوري من قبل مقیمین  
أو الخسائر.األرباحوحد في الفترة التي تنشأ فیھا ھذه بیان الدخل الم

بالتكلفة بما في ًا یتم قیاسھا مبدئیعقارياستثماركأو تطویرھا لالستخدام المستقبلي إنشاؤھا قید التطویر التي یتم ات العقاریةستثمارإن اال
، یتم قیاس بعد اإلدراج المبدئيك تكالیف الموظفین ذات الصلة. تصمیم وإنشاء العقار بما في ذلالعائدة إلىالتكالیف المباشرة كافةذلك 
ات العقاریة ستثمارات العقاریة قید التطویر بالقیمة العادلة. یتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة لالستثماراال

فیھا.تنشأ قید التطویر في بیان الدخل الموحد في الفترة التي 

قید التطویر بشكل دائم من االستخدام العقاريستثمارالعقاري أو االستثماراالالعقاري عند االستبعاد أو عندما یتم سحب  ستثماراالشطبتم  ی
الفرق بین كا (یتم احتسابھاستبعاد العقارأي ربح أو خسارة ناتجة عن یتم إدراج . االستبعادمنافع اقتصادیة مستقبلیة من ةوال یتوقع أی

في الفترة التي تم فیھا استبعاد العقار.األرباح أو الخسائروالقیمة الدفتریة لألصل) في متحصالت االستبعادصافي 

معدات ال ممتلكات وال٣٫٢٣

المصاریف القیمة، إن وجدت. تتضمن التكلفة فينخفاضاالالمتراكم وخسارة ستھالكالممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االیتم إدراج
األصل.االستحواذ علىإلى مباشرةً العائدة

للممتلكات والمعدات على مدى األعمار اإلنتاجیة ستھالكشطب المبلغ القابل لالبحیث یتم بیان الدخل الموحد فيستھالكیتم تحمیل اال
األرض.استھالكقیمتھ المتبقیة. ال یتم اً ھو تكلفة األصل ناقصستھالكلالابل المبلغ القإنالمقدرة باستخدام طریقة القسط الثابت.
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) تتمة(معدات ال ممتلكات وال٣٫٢٣

األعمار اإلنتاجیة المقدرة ھي كما یلي: إن 

سنة٤٠إلى ١٥ك الحر عقارات التملّ 
سنوات١٠إلى ٧ك الحر التملّ عقارات والعقارات المستأجرةالتحسینات على 

سنوات٥إلى ٣األثاث والمعدات والمركبات 
سنوات١٠إلى ٤أجھزة وبرامج وملحقات الحاسوب

، ویتم التعامل معھا كتغییرات مناسبكما ھو  ،  ستھالكیتم احتساب التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع عن طریق تغییر فترة أو طریقة اال
في التقدیرات المحاسبیة.

الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عند عدم توقع منافع اقتصادیة مستقبلیة من استخدامھا. یتم تحدید الربح أو الخسارة الناتجة شطبیتم  
في بیان الدخل إدراجھا والقیمة الدفتریة لألصل في ذلك التاریخ ویتم متحصالت البیعالفرق بین كالموجوداتأحد تقاعدعن استبعاد أو 

الموحد.

قید التنفیذ األعمال الرأسمالیة٣٫٢٤

لالستخدام، یتم تحویل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ إلى فئة اً األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بالتكلفة. عندما یكون األصل جاھزإدراجیتم 
لسیاسات المجموعة.اً ھا وفقاستھالكالممتلكات والمعدات المناسبة ویتم 

غیر الملموسةالموجودات ٣٫٢٥

من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة عندما یكون  غیر الملموس فقط عندما یمكن قیاس تكلفتھ بشكل موثوق وإدراج األصلیتم  
بشكل منفصل أو من خالل دمج أعمال (بخالف المستحوذ علیھا إلیھ إلى المجموعة. یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة العائدةالمتوقعة 

القیمة.فينخفاضاالاإلطفاء المتراكم وخسارة اً لمبدئي بالقیمة العادلة وبعد ذلك بالتكلفة ناقصااإلدراجالشھرة) عند 

غیر الملموسة ذات األعمار یتم إطفاء الموجوداتیتم تقییم األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة على أنھا إما محددة أو غیر محددة.  
العمر اإلنتاجي المحدد ونتاجي. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطریقة اإلطفاء لألصل غیر الملموس ذالمحددة على مدى العمر االقتصادي اإل

المنافع االقتصادیة المستقبلیة ستھالكالتغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الاحتساب. یتم تقاریر مالیةفي نھایة كل فترة 
، ویتم التعامل معھا كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة ویتم كما ھو مناسبترة أو طریقة اإلطفاء، في األصل عن طریق تغییر فالمتضمنة

اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة في بیان الدخل الموحد.إدراج مصاریفالمحاسبة عنھا على أساس مستقبلي. یتم 

األرباح أو الخسائر إدراج  منافع اقتصادیة مستقبلیة من االستخدام. یتم ةاألصل غیر الملموس عند االستبعاد أو عندما ال یتوقع أیشطبیتم  
االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل، في بیان متحصالتالفرق بین صافي بھا یتم قیاسالناتجة عن استبعاد األصل غیر الملموس، والتي 

الدخل الموحد عند استبعاد األصل.
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) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٣

تكالیف االقتراض ٣٫٢٦

تتطلب بالضرورة فترة موجوداتمؤھلة، وھي موجودات أو إنشاء علىالعائدة بشكل مباشر إلى االستحواذتكالیف االقتراض یتم إضافة 
جاھزة الموجودات، حتى یحین الوقت الذي تصبح فیھ  الموجوداتإلى تكلفة تلك  منھا،  طویلة من الوقت لتصبح جاھزة لالستخدام المقصود  

 ٍ .منھا المقصودلالستخدامكبیر إلى حد

د في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.تكالیف االقتراض األخرى في بیان الدخل الموح إدراج كافةیتم 

غیر المالیة الموجودات قیمة فينخفاضاال٣٫٢٧

في تاریخ كل بیان مركز مالي موحد، تقوم المجموعة بمراجعة القیم الدفتریة لموجوداتھا غیر المالیة لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر  
قد تعرضت لخسارة انخفاض في القیمة. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر، یتم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد الموجوداتعلى أن تلك 

القیمة (إن وجدت). في حال عدم إمكانیة تقدیر القیمة القابلة لالسترداد ألصل فردي، فينخفاضاالجل تحدید مدى خسارة  للموجودات من أ
التي ینتمي إلیھا األصل.للوحدة المولدة للنقدتقوم المجموعة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد 

االستخدام، یتم قیدلیف البیع والقیمة قید االستخدام، أیھما أعلى. عند تقدیر القیمة تكا ًا المبلغ القابل لالسترداد ھو القیمة العادلة ناقصإن 
قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة ما  خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم

.لھا المقدرةالتدفقات النقدیة المستقبلیةلم یتم تعدیلوالمخاطر الخاصة باألصل التي للمالالزمنیة 

الوحدة ) بأقل من قیمتھ الدفتریة، یتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل (الوحدة المولدة للنقدإذا تم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل (أو 
الصلة ذوالقیمة في بیان الدخل الموحد، ما لم یتم إدراج األصل فينخفاضاالخسارة إدراج القابلة لالسترداد. یتم قیمتھ) إلى المولدة للنقد

انخفاض في إعادة التقییم.كعاد تقییمھ، وفي ھذه الحالة یتم التعامل مع خسارة االنخفاض في القیمة بمبلغ مُ 

ل لقیمتھ القابلة ) إلى التقدیر المعدّ الوحدة المولدة للنقدتتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل (،اً عندما یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة الحق
انخفاض خسارة لم یتم إدراجویما لالقیمة الدفتریة القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا فالزیادة في لالسترداد، بحیث ال تتجاوز 

عكس خسارة االنخفاض في القیمة في بیان الدخل الموحد، إال إذا إدراج) في السنوات السابقة. یتم قدالوحدة المولدة للنفي القیمة لألصل (
القیمة كزیادة في إعادة التقییم.فينخفاضاالعكس خسارة معاملةعاد تقییمھ، وفي ھذه الحالة یتم الصلة بمبلغ مُ وتم إدراج األصل ذ

الموظفین مكافآت ٣٫٢٨

نھایة الخدمة للموظفین أت ) مكاف١(

المحددةالمنافع(أ) خطة 

في بیان المركز المالي فیما المدرجلتزاماالنإالمحددة.  المساھماتبخالف خطة  التوظیفبعد  ما عفمنا المحددة ھي خطة  المنافعخطة  إن  
تكالیف على تعدیالت الإلى جانبالتقاریر المالیةالمحددة في نھایة فترة المنافعلتزامالمحددة ھو القیمة الحالیة الالمنافعیتعلق بخطط 

ئتمانبواسطة خبراء اكتواریین مستقلین باستخدام طریقة وحدة االاً المحددة سنویالمنافعالتزام. یتم احتساب المدرجةالخدمة السابقة غیر 
المحددة بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة باستخدام معدالت الفائدة لسندات الشركات المنافعلتزامالمتوقعة. یتم تحدید القیمة الحالیة ال

الصلة.ذي معاشات التقاعدالتزام، والتي لھا شروط استحقاق قریبة من شروط المنافعدفع بھا عالیة الجودة المقومة بالعملة التي ستُ 
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) تتمة(الموظفین مكافآت ٣٫٢٨

) تتمة(نھایة الخدمة للموظفینأت ) مكاف١(

) تتمة(المحددةالمنافع(أ) خطة 

مشروطة ببقاء الموظفین في الخدمة ، ما لم تكن التغییرات في خطة المكافآت بیان الدخلتكالیف الخدمة السابقة على الفور في إدراج یتم 
اق.لفترة زمنیة محددة (فترة االستحقاق). في ھذه الحالة، یتم إطفاء تكالیف الخدمة السابقة على أساس القسط الثابت على مدى فترة االستحق

في الدخل الشامل اآلخر. تشمل المحددة، والذي یتكون من األرباح والخسائر االكتواریة، مباشرةً المنافعالتزامإعادة قیاس صافي  إدراج  یتم  
تأثیراتبین االفتراضات االكتواریة السابقة وما حدث بالفعل)، باإلضافة إلى  الفروقتأثیراتوالخسائر االكتواریة تعدیالت الخبرة (األرباح

التغیرات في االفتراضات االكتواریة.

خدمة الموظفین وإكمال الحد األدنى فترةعلى طول المكافآتاستحقاق ھذه یعتمدنھایة الخدمة لموظفیھا الوافدین. آتتقدم المجموعة مكاف
.التوظیفمن فترة الخدمة. یتم استحقاق التكالیف المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترة 

المحددة ات (ب) خطة المساھم

منشأة منفصلة ولن یكون  إلىثابتة مساھماتبدفع ا ما بعد الخدمة حیث تقوم المنشأة بموجبھخطة منافعيھإن خطة المساھمات المحددة 
خطط معاشات التقاعد المدفوعة بموجب ات الخاصة بالمساھمات لتزاماالإدراج بدفع مبالغ إضافیة. یتم استنتاجيقانوني أو التزامعلیھا 

في بیان الدخل الموحد في الفترات التي یتم خاللھا تقدیم الخدمات من قبل الموظفین.كمصاریف مكافآت الموظفینالمحددة 

لمواطني دولة اإلماراتبالنسبة  تقوم المجموعة بتقدیم مساھمات المعاشات التقاعدیة إلى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي  
للموظفین اآلخرین بالنسبة  التقاعد المعنیة  وھیئات١٩٩٩لسنة٧للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم  اً العربیة المتحدة وفق

للقوانین المعمول بھا. اً بما في ذلك مواطني دول مجلس التعاون الخلیجي وفق

إنھاء الخدمة مكافآت ) ٢(

عندما تلتزم المجموعة بشكل واضح، دون إمكانیة واقعیة لالنسحاب، بخطة رسمیة مفصلة إما كمصاریفإنھاء الخدمة إدراج مكافآتیتم 
لتشجیع الموظفین على ترك العمل یتم تقدیمھإنھاء الخدمة كنتیجة لعرضمكافآت، أو لتقدیم عتیاديإلنھاء الخدمة قبل تاریخ التقاعد اال

الطوعي، ومن المحتمل أن یتم قبول للتسریحاً إذا قدمت المجموعة عرضللتسریح الطوعيإنھاء الخدمة تإدراج مكافآ . یتم بشكل طوعي
التقاریر شھر من تاریخ ١٢مستحقة الدفع بعد أكثر من المكافآت. إذا كانت بھالعرض، ویمكن تقدیر عدد حاالت القبول بشكل موثوق 

.خصمھا إلى قیمتھا الحالیةعندھا ، یتم المالیة

الموظفین قصیرة األجل مكافآت ) ٣(

عند تقدیم الخدمة ذات الصلة. یتم كمصاریفاحتسابھاالموظفین قصیرة األجل على أساس غیر مخصوم ویتم مكافآتات التزامیتم قیاس 
التزامالمجموعة علىالنقدیة قصیرة األجل أو خطط المشاركة في األرباح إذا كان المكافآتبالمبلغ المتوقع دفعھ بموجب لتزاماالإدراج

حالي بدفع ھذا المبلغ كنتیجة للخدمة السابقة التي قدمھا الموظف ویمكن أن یتم تقدیره بشكل موثوق.استنتاجيقانوني أو 
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) أسھم خطة حوافز الموظفین ٤(

على مدى فترة االستحقاق، بناًء على كمصاریفحقوق الملكیة بأدواتیتم تحمیل تكلفة المدفوعات على أساس األسھم التي یتم تسویتھا 
تقدیراتھا، تقوم المجموعة بمراجعة  تقاریر مالیةفي النھایة. في نھایة كل فترة  وف یتم منحھا تقدیر المجموعة ألدوات حقوق الملكیة التي س

في بیان الدخل الموحد على مدى فترة ت،دَ جِ تأثیر تعدیل التقدیرات األصلیة، إن وُ إدراجتوقع منحھا. یتم لعدد أدوات حقوق الملكیة المُ 
االستحقاق المتبقیة، مع تعدیل مماثل الحتیاطي خطة حوافز الموظفین.

ھو المصاریف كما لو المصاریف المدرجةحقوق الملكیة، فإن الحد األدنى من المكافآت التي تتم تسویتھا بأدواتعندما یتم تعدیل شروط 
إجمالي القیمة العادلة لترتیب المدفوعات على أساس یتسبب في زیادةأي تعدیل  عن  إضافیة  اج مصاریفإدرأن الشروط لم یتم تعدیلھا. یتم  

للموظف كما تم قیاسھ في تاریخ التعدیل.اً األسھم أو یكون مفید

مصاریفةأییتم إدراج  لغاء، وفي تاریخ اإلمستحقةحقوق الملكیة، یتم التعامل معھا كما لو كانت  یتم تسویتھا بأدوات  عندما یتم إلغاء مكافأة  
أو الطرف المنشأةضمن سیطرة وتقع استحقاقھا استیفاء شروط عدم مكافأة لم یتمةأیھذا . یشمل على الفورللمكافأةبعد إدراجھا لم یتم 

لغاة المُ المكافآتكمكافأة بدیلة في تاریخ منحھا، یتم التعامل مع تصنیفھا ، وتم لغاةبمكافأة مُ جدیدة مكافأةالمقابل. ومع ذلك، إذا تم استبدال 
.السابقفقرةالاألصلیة، كما ھو موضح في للمكافأةوالجدیدة كما لو كانت تعدیالً 

).٣٤(إیضاح العوائد المخفضة على السھماحتساب أثناءالتأثیر المخفف ألسھم خطة الحوافز القائمة یتم إدراج

الضرائب ٣٫٢٩

كما في تاریخ بیان المركز المالي على األرباح الخاضعة إلى حٍد كبیریتم تكوین مخصص للضرائب بالمعدالت المطبقة أو المعمول بھا 
للوائح المالیة للدول المعنیة التي تعمل فیھا المجموعة.اً للضریبة للفروع والشركات التابعة الخارجیة وفق

التقاریر القطاعیة ٣٫٣٠

المنتجات تقدیمعلىتقدیم المنتجات أو الخدمات (قطاع األعمال)، أو علىعنصر ممیز في المجموعة یعمل إما عبارة عن القطاع ھو إن 
القطاعات األخرى.الخاصة بلمخاطر ومكافآت تختلف عن تلك ویخضعأو الخدمات ضمن بیئة اقتصادیة معینة (قطاع جغرافي)، 

األعمال.اتقطاعتقاریر حول ٣٩رقمیضاحیرجى الرجوع إلى اإل

الزكاة  ٣٫٣١

اً وفقدفع المبالغبموجب أنظمة السلطات القضائیة. یتم  اً عن المساھمین في البلدان التي یكون فیھا دفع الزكاة إلزامیالزكاة فقط نیابةً یتم دفع
.للوائح السلطات القضائیة
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) تتمةالھامة (ملخص السیاسات المحاسبیة ٣

الطارئة والمطلوبات المخصصات ٣٫٣٢

لموارد ادفق تنتیجة ألحداث سابقة ومن المحتمل أن یكون استنتاجيقانوني أو التزامالمجموعة علىالمخصصات عندما یكون إدراج یتم 
بشكل موثوق بھ. عندما یتم قیاس المخصص باستخدام لتزامویمكن تقدیر مبلغ االلتزاملتسویة االاً المتضمنة للمنافع االقتصادیة مطلوب

الحالي، فإن قیمتھ الدفتریة ھي القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.لتزامتسویة االبھدف التدفقات النقدیة المقدرة 

تحصل علیھا المجموعة من العقد أقل من التكلفة وف عندما تكون المنافع المتوقعة التي ساتلتزامثقلة باالالمُ مخصصات العقود إدراج یتم 
اتھا بموجب العقد. یتم قیاس المخصص بالقیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة إلنھاء العقد أو صافي التكلفة المتوقعة لالستمرار التزامالحتمیة للوفاء ب

المرتبطة بھذا العقد.الموجوداتأي خسارة انخفاض في قیمة إدراج المجموعة بتقوم، في العقد، أیھما أقل. قبل تكوین المخصص

إدراج الذمم المدینةالمنافع االقتصادیة المطلوبة لتسویة مخصص من طرف ثالث، ال یتم كاملعندما یكون من المتوقع استرداد بعض أو 
. الذمم المدینة بشكل موثوق بھویمكن قیاس مبلغ استرداد المبالغیتم وف سةأنبتقدیریاً كأصل إال إذا كان من المؤكد 

ات محتملة تنشأ عن أحداث سابقة لن یتم تأكید وجودھا التزامالمطلوبات الطارئة، والتي تشمل بعض الضمانات وخطابات االعتماد، ھي  إن  
سیطرة المجموعة؛ أو ھي  تقع بالكامل خارجكدة التي أو عدم وقوع حدث أو أكثر من األحداث المستقبلیة غیر المؤوقوعإال من خالل 

ھ ال لمنافع االقتصادیة، أو ألنلاً المحتمل أن تتطلب التسویة تدفقمن غیرألنھ إدراجھاات حالیة نشأت عن أحداث سابقة ولكن لم یتم التزام
یانات المالیة الموحدة ولكن یتم اإلفصاح عنھا في الطارئة في البإدراج المطلوبات. ال یتم بھات بشكل موثوق لتزاممبلغ االیمكن قیاس

. الحدوثمستبعدةالبیانات المالیة الموحدة، ما لم تكن اإلیضاحات حول

إدراج اإلیرادات والمصاریف ٣٫٣٣

اإلیرادات بشكل موثوقتدفق المنافع االقتصادیة إلى المجموعة ویمكن قیاس تیكون فیھ من المحتمل أناإلیرادات إلى الحد الذي  إدراج  یتم  
.إدراج اإلیراداتالمحددة التالیة قبل اإلدراجاستیفاء معاییر كذلك. یجب بھ

الفوائد  ومصاریف ) إیرادات ١(

تصنیفھامحتفظ بھا للمتاجرة أو تلك التي تم قیاسھا أو كاألدوات المالیة باستثناء تلك المصنفة لكافةالفوائد ومصاریفإیرادات إدراج یتم 
األرباح أو فوائد" في حساب ومصاریف"""كإیرادات فوائد" الفوائدإیرادات"صافي األرباح أو الخسائر، ضمن بالقیمة العادلة من خالل 

محتفظ بھا للمتاجرة أو تلك المقاسة أو المصنفة كصنفة على األدوات المالیة المإدراج الفوائدباستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم الخسائر
".إیرادات المتاجرة"صافي في"صافي األرباح من تداول األوراق المالیة" ضمناألرباح أو الخسائربالقیمة العادلة من خالل 

الذي یخصم بالضبط التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألداة المالیة من خالل العمر المتوقع لألداة المالیة ھو المعدل  معدل الفائدة الفعلي  إن  
المالي. یتم تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة مع األخذ في لتزام، لفترة أقصر، إلى صافي القیمة الدفتریة لألصل المالي أو االاللزومأو، عند  
المدفوعة أو المستلمة بین أطراف العقد والمبالغالرسوم كافةمعدل الفائدة الفعلي یتضمن احتسابلشروط التعاقدیة لألداة. اكافةاالعتبار 

أو الخصومات األخرى. العالواتوكافةإلى ترتیبات اإلقراض المحددة وتكالیف المعامالت وترجع بشكل مباشر والتي تكون إضافیة 
اإلدراجعند ضمن األرباح أو الخسائرتكالیف المعاملة إدراج ، یتم األرباح أو الخسائربالقیمة العادلة من خالل بالنسبة للموجودات المالیة

المبدئي.

) إیرادات توزیعات األرباح ٢(

المدفوعات.إیرادات توزیعات األرباح في تاریخ االستحقاق السابق عندما یثبت حق المجموعة في استالم إدراج یتم 
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الرسوم والعموالت إیرادات ) ٣(

الرسوم  إیراداتالرسوم والعموالت من مجموعة متنوعة من الخدمات التي تقدمھا لعمالئھا. یمكن تقسیم على إیراداتالمجموعة تحصل
إلى الفئتین التالیتین:

الرسوم المكتسبة من الخدمات التي یتم تقدیمھا خالل فترة زمنیة معینة إیرادات (أ) 

ة زمنیة خالل تلك الفترة. تشمل ھذه الرسوم إیرادات العموالت وإدارة یتم استحقاق الرسوم المكتسبة مقابل تقدیم الخدمات على مدى فتر
االستشارات األخرى.رسوم اإلدارة وورسوموالكفاالتالموجودات

تكالیف إضافیة) ة(مع أیئتمانات القروض للقروض التي من المحتمل أن یتم سحبھا والرسوم األخرى المتعلقة باالالتزامرسوم یتم تأجیل 
التزامرسوم إدراج معدل الفائدة الفعلي على القرض. عندما یكون من غیر المحتمل أن یتم سحب قرض، یتم على كتعدیل إدراجھا ویتم 

على أساس القسط الثابت.لتزامالقرض على مدى فترة اال

الرسوم من تقدیم خدمات المعامالت إیرادات (ب) 

األسھم أو األوراق المالیة االستحواذ علىالرسوم الناشئة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض بشأن معاملة لطرف ثالث، مثل ترتیب  إن  
الرسوم أو مكونات الرسوم المرتبطة بأداء معین بعد إدراج  األساسیة. یتم  المعاملةعند إتمام یتم إدراجھا األخرى أو شراء أو بیع األعمال،  

فاء المعاییر المقابلة.استی

التمویل اإلسالمي٣٫٣٤

تمارس المجموعة أنشطة مصرفیة متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة من خالل أدوات إسالمیة متنوعة مثل المرابحة واإلجارة والمشاركة 
والمضاربة والصكوك والوكالة.والسّلم

تمویل المرابحة 

ربح متفق علیھ على التكلفة. تقوم المجموعة بشراء بھامشعقد بیع تقوم بموجبھ المجموعة ببیع سلع وموجودات أخرى للعمیل ھو
للقیاس في بدایة الربح من المرابحة قابالً یكونلشروط وأحكام محددة. اً شراء السلعة المشتراة وفقبمن العمیل تعھدبناًء على الموجودات

على مدى فترة العقد باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي على الرصید القائم.دراج ھذه اإلیرادات عند استحقاقھا إالمعاملة. یتم 

تمویل اإلجارة 

منھ  تمویل اإلجارة ھو اتفاقیة تقوم بموجبھا المجموعة (المؤجر) بتأجیر أو إنشاء أصل بناًء على طلب العمیل (المستأجر) وتعھد إن 
لفترة محددة مقابل أقساط إیجار معینة. یمكن أن تنتھي اإلجارة بنقل ملكیة األصل إلى المستأجر في نھایة فترة الموجوداتباستئجار

إیرادات اإلجارة على إدراج  المتعلقة بملكیة األصل المؤجر إلى المستأجر. یتم  والمنافعالمخاطر  كافةم المجموعة بتحویل  اإلیجار. كما تقو
أساس معدل الربح الفعلي على مدى فترة اإلیجار.
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) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٣

) تتمة(التمویل اإلسالمي٣٫٣٤

مشاركة ال

یشارك كة،  ابموجب الشرلتشكیل شراكة.  بتجمیع أموالھما )  وعمیلھا بموجبھ طرفان (مؤسسة مالیة إسالمیة  یقومالمشاركة ھي عقد إسالمي  
نسبة مساھمة رأس وفقًا لویتم تقاسم الخسارة اً الطرفان في إدارة األعمال / الشراكة. یتم تقاسم الربح على أساس النسبة المتفق علیھا مسبق

من قبل ستثمار، یتم استخدام ھذا النوع من االاألطراف في إدارة األعمال. عملیاً كافةالمال. لیس من اإللزامي في المشاركة أن تشارك 
المؤسسة المالیة اإلسالمیة لتمویل عمالئھا.

المضاربة 

استثماربضارب) الطرف اآلخر (المُ یقوم ر األموال (رب المال) وبتوفیبموجبھعقد بین المجموعة والعمیل، حیث یقوم أحد الطرفینھي 
في اً األرباح التي تم االتفاق علیھا مسبقًا لحصصأرباح یتم تحقیقھا بین الطرفین وفقةاألموال في مشروع أو نشاط معین ویتم توزیع أی

تحملھا رب یالعقد. یتحمل المضارب الخسارة في حالة التقصیر أو اإلھمال أو انتھاك أي من شروط وأحكام المضاربة، وإال فإن الخسائر 
إذا في حین أنھلتوزیع من قبل المضارب، عند ابالنتائج الفعلیة تم تسویتھا یالتي على أساس النتائج المتوقعة إدراج اإلیراداتالمال. یتم 

.تكبدھا كانت المجموعة ھي رب المال، یتم تحمیل الخسائر على بیان الدخل الموحد للمجموعة عند 

مالسلّ 

العمیل (البائع) بتسلیم / تورید أصل ملموس محدد للمجموعة (المشتري) في تاریخ (تواریخ) مستقبلیة بموجبھھو عقد بیع یتعھد السّلمبیع
على الفور من قبل المشتري.وبالكامل یتم دفعھ مقدماً متفق علیھا مقابل سعر 

القائم.السّلمعلى أساس معدل الربح الفعلي على مدى فترة العقد، بناًء على رأس مال السّلمإیرادات تمویل إدراج یتم 

الوكالة 

اً (الوكیل)، الذي یستثمره وفقللوسیطمن المال اً معیناً اتفاقیة بین المجموعة والعمیل یقدم بموجبھا أحد األطراف (رب المال) مبلغھي 
ستثمر في بضمان المبلغ المُ الوسیط). یلتزم ستثمروع من المال أو نسبة مئویة من المبلغ المُ مقطلشروط محددة مقابل رسوم معینة (مبلغ 

.المعاملةوكیل أو رب المال حسب طبیعة الھيحالة التقصیر أو اإلھمال أو انتھاك أي من شروط وأحكام الوكالة. قد تكون المجموعة

بالدخل الفعلي عند االستالم. یتم وتتم تسویتھا من الوكالة على أساس معدل الربح الفعلي على مدى الفترة، إدراج اإلیرادات المقدرةیتم 
.تكبدھا احتساب الخسائر عند 

الصكوك 

موجوداتالملموسة، وحق االنتفاع والخدمات أو (في ملكیة)  الموجوداتغیر مجزأة في ملكیة  اً شھادات ذات قیمة متساویة تمثل حصصھي  
) منافعأو حق االنتفاع بھ (أرباح أو أصلملكیة بموجودات تثبتي خاص. إنھا شھادات ثقة مدعومة استثمارمشاریع معینة أو نشاط 

وتتوافق مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة. 
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ةغیر المؤكدات الرئیسیة للتقدیراألحكام المحاسبیة الھامة والمصادر ٤

إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة. تتطلب یتم بموجبھا التي  المحاسبیة لسیاسات واالفتراضات والتقدیرات  با علنة للمجموعة  النتائج المُ تتأثر
ة، وتطبیقھا المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من اإلدارة، عند إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة، اختیار سیاسات محاسبیة مناسب

رقممعیار المحاسبة الدوليیتطلبیر قابل للتطبیق،  أحكام وتقدیرات معقولة وحكیمة. في حالة عدم وجود معیار أو تفسوتكوینباستمرار،  
معلومات ذات  ینتج عنھا وتطبیق سیاسة محاسبیة وضعمن اإلدارة ،السیاسات المحاسبیة والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء٨

قضایا المماثلة وذات الصلة وإطار للریر المالیة المعاییر الدولیة إلعداد التقا المتعلقة بتناولصلة وموثوقة في ضوء المتطلبات والتوجیھات  
في السیاسات المحاسبیة المستخدمةاألحكام واالفتراضات إن الخاص بإعداد وعرض البیانات المالیة. المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة

موضحة أدناه. إن استخدام التقدیرات للمجموعة  المالي  الوضعتصویر  في  للمجموعة والتي یعتبرھا مجلس اإلدارة ("المجلس") األكثر أھمیة  
علنة.أو االفتراضات أو النماذج التي تختلف عن تلك المطبقة من قبل المجموعة قد یؤثر على نتائجھا المُ 

السیاسات المحاسبیة للمجموعة على تطبیق التغیرات الھامة فياألحكام ٤٫١

عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة أثناءفیما یلي األحكام الجوھریة، بصرف النظر عن تلك التي تتضمن تقدیرات، التي اتخذتھا اإلدارة 
في البیانات المالیة الموحدة:المدرجةعلى المبالغ الجوھري األكبرللمجموعة والتي لھا التأثیر 

األعمال تقییم نموذج  

واختبار نموذج األعمال. تحدد المجموعة نموذج  مدفوعات المبلغ األساسي والفائدةالمالیة على نتائج موجوداتالیعتمد تصنیف وقیاس 
أحكاماً معین. یتضمن ھذا التقییم تجاريلتحقیق ھدف اً المالیة معالموجوداتاألعمال على المستوى الذي یعكس كیفیة إدارة مجموعات 

وكیفیة  الموجوداتوقیاس أدائھا، والمخاطر التي تؤثر على أداء الموجوداتاألدلة ذات الصلة بما في ذلك كیفیة تقییم أداء كافةعكس ت
. تراقب المجموعة الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الموجوداتإدارتھا وكیفیة تعویض مدیري  

تم االحتفاظ الذيالتي تم استبعادھا قبل استحقاقھا لفھم سبب استبعادھا وما إذا كانت األسباب متوافقة مع ھدف األعمال الشامل اآلخر
بالموجودات المالیة یتم االحتفاظمن التقییم المستمر للمجموعة لمعرفة ما إذا كان نموذج األعمال الذي  اً عد المراقبة جزءباألصل من أجلھ. تُ 

في تصنیف فیتم إجراء تغییر مستقبليما إذا كان ھناك تغییر في نموذج األعمال یتم تقییم اً لم یكن مناسبوفي حال، اً مناسبموجبھبالمتبقیة 
.الموجوداتتلك 

االنخفاض في القیمة  خسائر 

اً شھر١٢المتوقعة لمدة  ئتمانالمتوقعة كمخصص یساوي خسائر االئتمان: یتم قیاس خسائر االئتمانفي مخاطر االاالرتفاع الجوھري◄
. ینتقل األصل ٣أو المرحلة  ٢لموجودات المرحلة  المتوقع لألداة المتوقعة على مدى العمر  ئتمان، أو خسائر اال١المرحلة  لموجودات

لتقاریر عداد ا. ال یحدد المعیار الدولي إلاإلدراج المبدئيكبیر منذ الخاصة بھ بشكلٍ ئتمانمخاطر االترتفععندما ٢إلى المرحلة 
ارتفعت الخاصة بأصل ما قد ئتمان. عند تقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمانفي مخاطر االارتفاعًا جوھریاً شكل ما یُ ٩رقمالمالیة

.والقابلة للدعمالمعقولة تقبلیة المسیة ، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات النوعیة والكمّ بشكل جوھري

المتوقعة على أساس جماعي، ئتمانیة متشابھة: عند قیاس خسائر االائتمانذات خصائص مخاطر من الموجوداتإنشاء مجموعات ◄
ونوع ئتمانیتم تجمیع األدوات المالیة على أساس خصائص المخاطر المشتركة (على سبیل المثال، نوع األداة ودرجة مخاطر اال

، والموقع الجغرافي للمقترض، إلخ). تراقب المجموعة وقطاع الصناعة، ة لالستحقاقالمتبقیالفترة المبدئي واإلدراجالضمان وتاریخ 
أنھ لضماناً مطلوبعتبر ھذا األمریُ على أساس مستمر لتقییم ما إذا كانت ال تزال متشابھة. ئتمانمدى مالءمة خصائص مخاطر اال
. قد یؤدي ذلك إلى إنشاء محافظ جدیدة أو  للموجوداتھناك إعادة تقسیم مناسبة سوف تكون ، ئتمانإذا تغیرت خصائص مخاطر اال

عد إعادة . تُ الموجوداتالمماثلة لتلك المجموعة من ئتمانإلى محفظة حالیة تعكس بشكل أفضل خصائص مخاطر االموجوداتانتقال 
یتم عكس ھذا (أو عندما ئتمانفي مخاطر االارتفاع جوھريھناك یكونعندما اً ین المحافظ أكثر شیوعتقسیم المحافظ والحركة ب

على مدى العمر المتوقعة  ئتمانشھر إلى خسائر اال١٢المتوقعة لمدة  ئتمانمن خسائر االالموجودات ) وھكذا تنتقل  االرتفاع الجوھري
المتوقعة ئتمانضمن المحافظ التي یستمر قیاسھا على نفس األساس لخسائر االكذلك، أو العكس، ولكن یمكن أن تحدثالمتوقع لألداة

للمحافظ.ئتمانالمتوقعة بسبب اختالف مخاطر االئتمانولكن یتغیر مبلغ خسائر االعلى مدى العمر المتوقع لألداةشھر أو ١٢لمدة 
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) تتمة(ةغیر المؤكدات األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیر٤

) تتمة (السیاسات المحاسبیة للمجموعةعلى تطبیق التغیرات الھامة فياألحكام ٤٫١

) تتمة(االنخفاض في القیمة خسائر 

المتوقعة للموجودات المالیة. ئتمانوافتراضات مختلفة في قیاس خسائر االالنماذج واالفتراضات المستخدمة: تستخدم المجموعة نماذج  ◄
، وكذلك لتحدید االفتراضات المستخدمة في ھذه النماذج، الموجوداتتحدید النموذج األنسب لكل نوع من أنواع  أثناءیتم تطبیق األحكام  

لمزید من التفاصیل ٤٣رقمیضاحاإلیرجى الرجوع إلى. ئتمانبما في ذلك االفتراضات التي تتعلق بالدوافع الرئیسیة لمخاطر اال
المتوقعة.ئتمانحول خسائر اال

تقییم األدوات المالیة 

، إذا كان سوق األداة المالیة غیر نشطاً إن أفضل دلیل على القیمة العادلة ھو السعر المدرج لألداة التي یتم قیاسھا في سوق متداول بنشاط. 
موثوقیة قیاس القیمة درجة التقییم بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا فقط وبالتالي فإن أسالیبب التقییم. تستخدم غالبیة یتم استخدام أسلو

أو أكثر من مدخالت السوق الھامة ةالعادلة عالیة. ومع ذلك، یتم تقییم بعض األدوات المالیة على أساس أسالیب التقییم التي تتضمن واحد
ٍ أسالیبالتي ال یمكن مالحظتھا. تتطلب   مستوى أعلى من أحكام اإلدارة للمالحظةكبیر على المدخالت غیر القابلة  التقییم التي تعتمد إلى حد

تلك التي تعتمد بالكامل على المدخالت التي یمكن مالحظتھا.مقارنًة بالحتساب القیمة العادلة 

اإلدارة تأخذھا االفتراضات والتقدیرات الرئیسیة التي  إن  .  ٤١رقماإلیضاحالتقییم المستخدمة الحتساب القیم العادلة في  أسالیبناقشة  تمت م
التقییم ھي:أسالیبعند تطبیق نموذج في االعتبار 

تكون التدفقات النقدیة بناًء على شروط األداة، وقد االحتمالیة والتوقیت المتوقع للتدفقات النقدیة المستقبلیة على األداة. یتم تقدیر ھذه ◄
للشروط التعاقدیة موضع شك. قد تكون التدفقات النقدیة اً األداة وفقبلتزاماالعندما تكون قدرة الطرف المقابل على األحكام مطلوبةً 

السوق؛معدالتالمستقبلیة حساسة للتغیرات في 
المناسب الھامشیعتبره أحد المشاركین في السوق ھو قد الخصم المناسب لألداة. یعتمد تحدید ھذا المعدل على تقییم ما معدلاختیار ◄

المناسب؛ و الخالي من المخاطرلسعر األداة على المعدل 
القیم العادلة الناتجة عن نقص مدخالت الشكوك حولتقدیرات لتعكس  الإجراء، یتم  قابلة للمالحظةعند تطبیق نموذج مع مدخالت غیر  ◄

عتبر قیاس القیمة العادلة أقل في السوق. بالنسبة لھذه األدوات، یُ م توفر السیولةدالناتجة عن عبیانات السوق، على سبیل المثال، 
غیر مؤكدة بطبیعتھا بسبب وجود القلیل من للمالحظةبیانات غیر قابلة المعتمدة علىفي التقییمات المستخدمة المدخالتإن . موثوقیةً 

في ظل ظروف على أساس تجاريحدث عنده معاملة بیانات السوق الحالیة أو عدم توفرھا على اإلطالق لتحدید المستوى الذي ست
. ومع ذلك، في معظم الحاالت، تتوفر بعض بیانات السوق التي یمكن على أساسھا تحدید القیمة العادلة، على سبیل االعتیادیةالعمل 

لتي یمكن مالحظتھا حتى عندما بعض مدخالت السوق اعلىالقیم العادلة لمعظم األدوات المالیة كما تعتمد المثال البیانات التاریخیة، 
.جوھریةالقابلة للمالحظةتكون المدخالت غیر 

ات العقاریة ستثمارلالالتقییم العادل 

وأفضل استخدام للعقارات، وھو االستخدام الحالي لھا. یتم إجراء التقییم العادل أقصىعلىات العقاریةستثمارلالالعادلة تعتمد القیم
مدخالتھا في سوق نشط مثل ظروف السوق وأسعار التي یمكن مالحظةالنماذج بناًء علىمن قبل مقیمین مستقلین ات العقاریةستثمارلال

، إلخ.ةاإلیجار المستقبلیوإیراداتالسوق 

.١٣رقمیضاحاإلبمزید من التفصیل في ات العقاریةستثماراالت القیمة العادلة على عن تحركا اإلفصاحتم 
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) تتمة(ةغیر المؤكدات األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیر٤

) تتمة (السیاسات المحاسبیة للمجموعةعلى تطبیق التغیرات الھامة فياألحكام ٤٫١

األموال توحید 

المستثمر الجھةمن المستثمر توحید  ،"البیانات المالیة الموحدة"١٠رقمتتطلب التغییرات التي أدخلھا المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة
متغیرة العوائد في الحقوق، یكون لدیھتعرض، أو یالمستثمر فیھا عندما الجھةللمستثمر سیطرة علىأنھ عتبر یُ . علیھا فیھا عندما یسیطر 
. یتطلب التعریف الجدید للسیطرة علیھا المستثمر فیھا ولدیھ القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل سلطتھ الجھةمن مشاركتھ مع 

من المجموعة ممارسة أحكام ھامة على أساس مستمر لتحدید الشركات الخاضعة للسیطرة، وبالتالي توحیدھا.

١٦إلیجار بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم محاسبة ا

تقدیرات، والتي تتضمن، بصرف النظر عن تلك التي ١٦لتقاریر المالیة رقم عداد اتطبیق المعیار الدولي إلأثناءفیما یلي األحكام الھامة 
في البیانات المدرجة  على المبالغ  الجوھري األكبرتي لھا التأثیر  عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والبوضعھا أثناءاإلدارة  قامت

المالیة الموحدة:

تحدید ما إذا كان العقد (أو جزء من العقد) یتضمن عقد إیجار؛◄
ممارسة خیار التمدید أو اإلنھاء؛سوف تتمحدید ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول أنھ  ت◄
تكون المنشأة مؤجرًا).تصنیف ترتیبات اإلیجار (عندما ◄

المواقف الضریبیة 

من السلطات الضریبیة. ومع  ات المفروضةللدعم وتھدف إلى مواجھة التحدیتخذة من قبل المجموعة قابلةً عتبر مواقف ضریبة الدخل المُ تُ 
عقدة التي یمكن أن تعترض علیھا السلطات أن ھذه المواقف غیر مؤكدة وتتضمن تفسیرات لقوانین الضرائب المُ المعروفذلك، فمن 

منافعالتقییمات الضریبیة النھائیة للسنوات السابقة، إلى أعباء أو إجراء  المتطورة، على سبیل المثال بعد  األفكارالضریبیة. یمكن أن تؤدي  
اطر ضریبیة جدیدة.ضریبیة إضافیة، وقد تنشأ مخ 

، والسوابق اتالمعلومات المتاحة (التشریعكافةأساس منتظم باستخدام  على  الفنیة  جدواھا ھذه المواقف بناًء على  بالحكم على  المجموعة  تقوم
). اللزومللمناقشات مع السلطات الضریبیة، عند  الحالة الراھنة، باإلضافة إلى  والمبادئ المفروضةالقضائیة، واللوائح، والممارسات المتبعة،  

المعلومات ذات الصلة. كافةاستمراره عند الفحص من قبل السلطات الضریبیة، بناًء على من غیر المحتملبندمقابل كلالتزامإدراجیتم 
أفضل توقعاً عطي عتقد أنھ یُ على ما یُ بناءً عة، األخذ في االعتبار النتیجة األكثر احتمالیة أو القیمة المتوقمن خالللتزامیتم احتساب اال

الحقائق والظروف علىھذه التقدیرات تعتمدالتعدیل عند الفحص. إدراج یةكل موقف ضریبي غیر مؤكد في ضوء انعكاس احتماللتسویة
السداد على فوائد الالمتوقعة وضریبة الدخل الغراماتومصاریفالضریبي لتزام. یتضمن االالتقاریر المالیةالموجودة في نھایة فترة 

المتأخر الناتجة عن النزاعات الضریبیة.

طول الفترة بمتعلقةوالذي یتضمن أحكاماً في كل حالة، الذي یتوجب إدراجھلتزامللقیمة الصحیحة لاللدیھا استخدمت اإلدارة أفضل تقدیر
في مثل ھذه التقییمات.التي سوف یتم استخدامھا الزمنیة المستقبلیة 
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) تتمة(ةغیر المؤكدات األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیر٤

للتقدیرات غیر المؤكدة المصادر الرئیسیة ٤٫٢

الجوھري األكبرعملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والتي لھا التأثیر أثناءفیما یلي التقدیرات الرئیسیة التي استخدمتھا اإلدارة 
في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة:المدرجةعلى المبالغ 

الصلة تحدید العدد والترجیحات النسبیة للسیناریوھات المستقبلیة لكل نوع من المنتجات / األسواق وتحدید المعلومات المستقبلیة ذات ◄
المتوقعة، تستخدم المجموعة معلومات مستقبلیة معقولة وقابلة للدعم، والتي تستند إلى ئتمانبكل سیناریو: عند قیاس خسائر اال

.افتراضات حول الحركة المستقبلیة للمحركات االقتصادیة المختلفة وكیف ستؤثر ھذه المحركات على بعضھا البعض

على مدى عمر األصل المالي مع األخذ في االعتبار محفظة السداد التعرض عند التعثر تصمیم نموذجتم -التعرض عند التعثر◄
من الناحیة المفاھیمیة، یتم تعریفالتعرض عند التعثر. المتوقعة. نقوم بتطبیق عوامل محددة لتحویل االئتمان من أجل احتساب قیمة

ر االئتمان للطرف المقابل عند التعثر عن السداد. في الحالة التي تتضمن فیھا على أنھ المبلغ المتوقع لمخاطالتعرض عند التعثر 
لتقدیر مبلغ التعرض غیر الممول الذي یتم سحبھ في حالة التعثر عوامل تحویل االئتمان  المعاملة تعرضاً غیر ممول، یتم تطبیق نماذج
.االعتبار خصائص الطرف المقابل ونوع المنتجبة الداخلیة وتأخذ  على البیانات التاریخیعن السداد. تعتمد عملیة ضبط ھذه المؤشرات

فیما یتعلق بخسائر ، قام البنك بإعادة ضبط عوامل تحویل االئتمان الخاصة بھ المستخدمة في احتساب التعرض عند التعثرالسنةخالل  
التغییر في التقدیر المحاسبي إلى تحلیل اإلدارة لنسبة التحویل االئتمان المتوقعة مقابل خطابات الضمان غیر الممولة للبنك. استند 

التاریخیة للضمانات الصادرة عن البنك خالل دورة اقتصادیة واحدة كاملة مع األخذ في االعتبار الزیادة المحتملة في نسبة التحویل 
على االقتصاد. ١٩وباء كوفید على المدى القصیر إلى المتوسط بسبب تأثیر

ھي تقدیر الحتمال التعثر عن السداد خالل . إن احتمالیة التعثرالمتوقعةئتمانُمدخًال رئیسیاً في قیاس خسائر االحتمالیة التعثرشكل ات◄
.فترة زمنیة معینة، ویتضمن احتسابھا البیانات التاریخیة واالفتراضات والتوقعات للظروف المستقبلیة

ھي تقدیر للخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد. وھي تستند إلى الفرق بین التدفقات النقدیة السدادالخسارة الناتجة عن التعثر عن ◄
یة ئتمانالتعاقدیة المستحقة وتلك التي یتوقع المقرض استالمھا ، مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدیة من الضمانات والتحسینات اال

.المتكاملة

والموجودات غیر الملموسة انخفاض قیمة الشھرة  

د یتم اختبار الشھرة سنویاً على األقل لالنخفاض في القیمة، إلى جانب الموجودات غیر الملموسة والموجودات األخرى للوحدات المولدة للنق
.للمجموعة

للقیمة قید االستخدام لألعمال التي یتم اختبارھا یتطلب تحدید ما إذا كانت الشھرة أو الموجودات غیر الملموسة منخفضة القیمة إجراء تقدیر  
یتطلب احتساب القیمة قید االستخدام من المنشأة تقدیر .لالنخفاض في القیمة والوحدات المولدة للنقد التي تم تخصیص ھذه الموجودات لھا 
إمكانیة تحقیق خطط األعمال طویلة األجل وافتراضات التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من الوحدة المولدة للنقد، مع األخذ في االعتبار 

.االقتصاد الكلي التي تستند إلیھا عملیة التقییم، واستخدام معدل خصم مناسب من أجل احتساب القیمة الحالیة



شركة مساھمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٥٥

) تتمة(ةغیر المؤكدات األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیر٤

) تتمة (للتقدیرات غیر المؤكدةالمصادر الرئیسیة ٤٫٢

١٦محاسبة اإلیجار بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

عداد لمعیار الدولي إلالمتعلقة با عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة أثناءفیما یلي التقدیرات الرئیسیة التي استخدمتھا اإلدارة 
في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة:المدرجةعلى المبالغ الجوھري األكبروالتي لھا التأثیر ١٦لتقاریر المالیة رقم ا

؛تحدید المعدل المناسب لخصم مدفوعات اإلیجار◄
تقییم ما إذا كان أصل حق االستخدام قد تعرض لالنخفاض في القیمة. ◄

والمطلوبات المفترضة في دمج األعمال المستحوذ علیھاالتقییم العادل للموجودات 

والمطلوبات المفترضة في دمج األعمال المستحوذ علیھا الموجودات القابلة للتحدید إدراج أعاله، یتم ٣٫٦رقمیضاحاإلكما ھو مبین في 
إلى المدى المتاح. في حالة عدم القابلة للمالحظة، تستخدم المجموعة بیانات السوق  التزامبقیمتھا العادلة. عند تقدیر القیمة العادلة ألصل أو  

قوم المجموعة بإشراك مقیمین مؤھلین من أطراف ثالثة إلجراء التقییم.، ت١توفر مدخالت المستوى 

تحدیث التغیرات المتوقعة في المعدالت المرجعیة (إیبور)  ٥

الفائدة معدالتتعدیلالفائدة الرئیسیة على الصعید العالمي الستبدال أو معدالتمعاییر على ةأساسیإدخال تعدیالتیجري العمل على 
تتعرض المجموعة لمخاطر تعدیل ایبور").شار إلیھا باسم "یُ (إلى حٍد ما بدیلة خالیة من المخاطر  (إیبور) بمعدالتالبنوك  المعروضة بین

كجزء من ھذه المبادرة على مستوى السوق. ھناك تعدیلھا استبدالھا أو یتموف من خالل أدواتھا المالیة التي سمن التعامل بإیبور كبیرة 
لعملیة ھ سوف یكونتوقیت وطرق االنتقال عبر الوالیات القضائیة التي تعمل فیھا المجموعة. وتتوقع المجموعة أنشكوك جوھریة حول

متعددة الوظائف الھا. أنشأت المجموعة لجنة إیبورخطوط أعمكافةعلى إدارة المخاطر والمحاسبة عبر جوھریةتأثیرات تعدیل إیبور 
إلى الموجودات والمطلوباتمن خاللھتقییم المدى الذي تشیر  إلى معدالت بدیلة. تشمل أھداف لجنة إیبورإلدارة انتقالھا من معدالت إیبور

مع  عملیة تعدیل إیبور  حول  المراسالتوكیفیة إدارة  ور  لتعدیل إیب، وما إذا كانت ھذه العقود بحاجة إلى تعدیل نتیجة  إلیبورالتدفقات النقدیة  
إذا تتطلب األمر ذلك.األعمال األخرى وحداتتقاریرھا إلى اللجنة التنفیذیة لإلدارة وتتعاون مع األطراف المقابلة. تقدم لجنة إیبور

البدیل بالمعدلالمربوطةاإلقراض الجدیدة منتجات بخصوص عن كثب مع إدارات االكتتاب في جمیع أنحاء المجموعة تعمل لجنة إیبور
" الخالي للیلة واحدةنظام "المعدل المرجعي ز إلىیبورإیؤثر االنتقال من نظام وف الخالي من المخاطر في الوالیات القضائیة المتأثرة. س

األسعار التالیة سوف تحل  من المخاطر على أسعار الودائع والقروض وأدوات التحوط وسندات الدین ذات السعر المتغیر وتقییم الضمانات.  
:بعمالتھا الخاصةإیبورزالخالیة من المخاطر محل 

للیلة واحدةالتمویل المضمونمعدل-الدوالر األمریكي ◄
ط مؤشر الجنیھ اإلسترلیني للیلة واحدةمتوس–الجنیھ اإلسترلیني ◄
قصیر األجلالیورو معدل-الیورو ◄
متوسط المعدل السویسري للیلة واحدة–الفرنك السویسري ◄
متوسط معدل طوكیو للیلة الواحدة–الین الیاباني ◄
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) تتمة(تحدیث التغیرات المتوقعة في المعدالت المرجعیة (إیبور) ٥

المالیة  الموجودات والمطلوبات 

ت عملیة من خالل موجوداتھا ومطلوباتھا المالیة ذات السعر المتغیر. شملومخاطر أخرى لإلیبورزتتعرض المجموعة لمخاطر لیبور 
بمعدالت خالیة من المعیاریة إیبور األساسیة، ولكن من غیر المتوقع أن یتم استبدال معدالت عملیة االحتسابفي اً تغییرتعدیل إیبورز 

. ٢٠٢١بعد عام إلى ما المخاطر

القروض المرتبطة بالرابطة مقابل(والتسھیالت الثنائیة داخل النطاقللموجوداتأكملت مجموعة الخدمات المصرفیة للشركات مراجعتھا 
االستثمارات في األوراق المالیةمراجعة الخزینةأكملت مجموعة ).بنك أبوظبي التجاريخزینةالتي تدیرھا والمشتقاتالدولیة للمبادالت 

المناسب إما من خالل المعدل الخالي من المخاطرإلى إیبورزتنتقل المشتقات القدیمة التي تشیر إلى وف (السندات) والمشتقات القدیمة. س
. تم االنتھاء من  ةالثنائیاإلعدادإعادة عملیة المعیاري االحتیاطي أو عن طریق الرابطة الدولیة للمبادالت والمشتقاتااللتزام ببروتوكول 

قروض. إلیبور المتعلقة برابطة سوق القروض الخزینة الجدیدة المخصصات االحتیاطیة كافةحیث تتضمنمراجعة قروض الخزینة 
. ال تتعرض ٢٠٢١أو ودائع خزینة تستحق بعد عام متغیربعدم إصدار أوراق تجاریة ذات سعر اً عالوة على ذلك، اتخذت اللجنة قرارو

من للتحلیل السحب على لمكشوفمخاطر كبیرة، ومع ذلك، تخضع الرافعة المالیة ومنتجات ةمجموعة الخدمات المصرفیة لألفراد إلى أی
ة.محتملاتتأثیرةال واالئتمان لمعرفة أیفرق األعمقبل

السنتینالمالیة خالل المطلوباتتعدیالت على ةلم تطرأ أی. عملة االلتزاممربوطة بإیبورز بلدى المجموعة مطلوبات ذات معدل متغیر 
والفرق القانونیة الخزینةوفرق إیبور ومع ذلك، فإن لجنة لتعدیل إیبور. نتیجة ٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠٢٠دیسمبر ٣١في تینالمنتھی

تدیر عملیة انتقال المطلوبات المالیة للسندات ذات السعر المتغیر للمجموعة في الوقت المناسب.وف بالمجموعة س

المشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط 

تجاریة (تتعلق بشكل أساسي بتقدیم حلول التحوط للعمالء) وألغراض إدارة المخاطر المصنفة تحتفظ المجموعة بالمشتقات ألغراض 
المتقاطعة فائدة العمالت ومعدالتالفائدة معدالتأدوات مشتقات لدى ). ٩الموجودات والمطلوبات المؤھلة (إیضاح مقابلاتكتحوط
للمجموعة  العمالت المتقاطعةالفائدة وأدوات مشتقات مشتقات معدالتأدوات خضع معدالت إیبورز متنوعة. تبمربوطةمتغیرةأجزاءً 

الرابطة الدولیة للمبادالت والمشتقاتالمعیاریة للمجموعة والتي تتضمن تعریفات  للرابطة الدولیة للمبادالت والمشتقات  لالتفاقیات الرئیسیة  
بشكل الفائدة المتفاوض علیھا  معدالتاإلطار األساسي لتوثیق  ٢٠٠٦ام  الرابطة الدولیة للمبادالت والمشتقات لعتعریفات. توفر  ٢٠٠٦لعام  
مبادرات لتحدید على المشاركین في السوق إلى جانبومعامالت مشتقات العمالت. تعمل الرابطة الدولیة للمبادالت والمشتقات ثنائي

معدالت دولیة للمبادالت والمشتقات والتي تشیر إلى بعض عقود المشتقات التي تحكمھا الشروط المنشورة من قبل الرابطة اللاالحتیاطیات
، وھو ملحق احتیاطیات معدالت إیبورز، أطلقت الرابطة الدولیة للمبادالت والمشتقات ملحق ٢٠٢٠أكتوبر ٢٣الرئیسیة. في إیبورز

بتاریختصبح ھذه الوثائق ساریة المفعول  وف  ساحتیاطیات إیبور.، وبروتوكول  ٢٠٠٦لتعریفات الرابطة الدولیة للمبادالت والمشتقات لعام  
المعدالتتعدیل معامالت المشتقات القدیمة لتشمل من األطراف الملتزمة احتیاطیات إیبور بروتوكول سوف ُیمّكن . ٢٠٢١ینایر ٢٥

التي تتضمن تعریفات الرابطة اتتشمل معامالت المشتقوف  ساحتیاطیات إیبور.. لقد التزمت المجموعة ببروتوكول  واالحتیاطیاتثة  المحدّ 
األحكام االحتیاطیة بشكل تلقائي ،أو بعد ذلك٢٠٢١ینایر ٢٥بتاریخالتي أبرمتھا المجموعة و٢٠٠٦الدولیة للمبادالت والمشتقات لعام 

األطراف دون أي إجراء إضافي مطلوب، بغض النظر عما إذا كانتاحتیاطیات إیبور الجدیدة على النحو المنصوص علیھ في ملحق 
.أم الاحتیاطیات إیبور بروتوكول بملتزمة 

لتقاریر عداد اوالمعیار الدولي إل٩رقملتقاریر المالیةعداد ا، قامت المجموعة بتطبیق التعدیالت على المعیار الدولي إللألحكام االنتقالیةوفًقا  
بعد كعالقات تحوط تم تخصیصھا التي أو التقاریر المالیةفترة ، بأثر رجعي على عالقات التحوط التي كانت قائمة في بدایة ٧رقمالمالیة

.التاریخفي ذلكةالنقدیاتذلك، وعلى المبلغ المتراكم في احتیاطي تحوط التدفق

بتعدیل إیبور. سوف  مباشر من تطبیق متطلبات محاسبة التحوط المحددة على عالقات التحوط المتأثرة بشكلٍ اً مؤقتتوفر التعدیالت إعفاءً 
فاعلیةعدم إدراجسوف یستمر عام في إنھاء محاسبة التحوط. ومع ذلك،  تسبب بشكلٍ إیبور تدور في عدم جعل تعدیالتیكون لإلعفاءات

أي وجود.الفائدة معدلمعیار تعدیلعن ةالناشئللشكوكیصبحإلعفاءات عندما ال یتوقف تطبیق اوف التحوط في بیان الدخل. س
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) تتمة(تحدیث التغیرات المتوقعة في المعدالت المرجعیة (إیبور) ٥

) تتمة(المشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط 

:المقدمة من خالل التعدیالت والمطبقة من قبل المجموعة ھي كما یلياإلعفاءاتباختصار، إن 

التي تستند إلیھا البنود إیبور فائدة معدالت ، افترضت المجموعة أن في االعتبار" كبیرحد إلىة"المحتملأخذ المتطلباتعند ◄
لتعدیل إیبور.ال تتغیر نتیجة المتحوط لھا 

على أساس مستقبلي، افترضت المجموعة أن معدالت فائدة إلى حٍد كبیرعند تقییم ما إذا كان من المتوقع أن یكون التحوط فعاًال ◄
من التحوط لھا ال یتم تغییرھا بالفائدة التي تقوم وعقود تبادل معدالتالمتحوط لھا التي تستند إلیھا التدفقات النقدیة للبنود إیبور 

یل إیبور.قبل عملیة تعد
حیز بعدھا المتعلق بالفترة التي من المتوقع أن تدخل اإلصالحات ةالنقدیاتلم تقم المجموعة بإعادة تدویر احتیاطي تحوط التدفق◄

.التنفیذ
تقوم مخاطر یمكن تحدیدھا بشكل منفصل فقط عندما ي ھلھا المتحوط إیبور مخاطر مكوناتتقامت المجموعة بتقییم ما إذا كان◄

.القیمة العادلة ولیس على أساس مستمراتتحوطاألولى بتعیین بند متحوط لھ في للمرة

(أو بشكل أساسي لمؤشر اللیبور بالدوالر األمریكي) ومع ذلك لم تقم بإدراج لمعدالت معیاریة محددةتتعرض المجموعة بشكل جوھري 
عملیة تعدیل إیبور توقیت وتأثیر  ال یزالفي توقعاتھا أو حساباتھا حیث  المتأثرةبالمعدالت المعیاریةتغییرات في االفتراضات الخاصة  ةأی

ین.غیر مؤكد

األطراف المقابلة تتعامل بھا التي  المشتقاتتتبع عقود  وف  منتج والطرف المقابل المعني، وسبالنظر إلى الاً یكون نھج االنتقال مختلفوف  س
.على حدةحالةكل التفاوض على العقود الثنائیة مع الطرف المقابل على أساس أثناءالتعدیالتلھذه منھجیة السوق القیاسیةالمركزیة 

عادًة ما تكون المعدالت الخالیة من المخاطر، في حین أن ُمعلن عنھا مدة زمنیة ذات معدالت "مستقبلیة" ألجلھي إن معدالت إیبورز
للیلة في نھایة فترة االقتراض اإلعالن عنھا "، ألنھا تستند إلى معدالت اللیلة الواحدة من المعامالت الفعلیة، وبالتالي یتم رجعیة"معدالت
ل العقود لذلك، من أجل تحوّ أكثر من المعدالت الخالیة من المخاطر.ائتمانیة ھوامش معدالت إیبورزعالوة على ذلك، تشمل و. واحدة

المعدالت الخالیة من ئتمان على االالمدة وھامش على ، قد یلزم تطبیق تعدیالت المعدالت الخالیة من المخاطرواالتفاقیات الحالیة إلى 
.ّولالتح عند اً متكافئین اقتصادیالمعدلین المعیارینلجعلالمخاطر

، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان من التقاریر المالیةخالل فترة إلى حٍد كبیرالة فعّ بتعدیل إیبور إذا لم تكن عالقة التحوط التي تأثرت 
عالقة التحوط بشكل موثوق. لن یتم إیقاف عالقة مدى فاعلیةمستقبًال وما إذا كان یمكن قیاس إلى حٍد كبیرالمتوقع أن یكون التحوط فعاًال 

إلى حٍد كبیر.وط، باستثناء شرط أن التحوط كان فعاًال ح معاییر محاسبة التبكافةالتحوط طالما أنھا تفي 

:الفاعلیة فيالمصادر الرئیسیة لعدم تتمثل في عالقات التحوط ھذه، 

، والتي ال تنعكس في القیمة العادلة لعقد التبادلجموعة على القیمة العادلة تأثیر الطرف المقابل ومخاطر االئتمان الخاصة بالم◄
الفائدة والعمالت األجنبیة؛ ومعدلإلى التغیر في لھ العائدللبند المتحوط

والسندات.لعقود التبادلأو توقیت التدفقات النقدیة استحقاقاتالفروق في ◄

معدلالتحول من حول توقیت حدوثإلى توقعات المشاركین في السوق ترجعفاعلیةعدم بتعدیل إیبور قد تواجھ عالقات التحوط المتأثرة 
وأداة التحوط، مما المتحوط لھل في أوقات مختلفة للبند بدیل. قد یحدث ھذا التحوّ معیاريفائدة معدلإلى إلیبور الفائدة المعیاري الحالي 

أفضل أحكامھا لتحلیل توقعات السوق عند تحدید القیمة العادلة ألداة التحوط باستخدامالتحوط. قامت المجموعة فاعلیةدي إلى عدم قد یؤ
المتحوط لھ. والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المقدرة للبند 
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) تتمة(تحدیث التغیرات المتوقعة في المعدالت المرجعیة (إیبور) ٥

) تتمة(المشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط 

باعتبار التدفقات النقدیة وتحوطات القیمة العادلة  تحوطات  ، عبر كل من  بعملیة تعدیل إیبورمباشر  یتأثر تعرض المجموعة للمخاطر بشكلٍ 
المالیة ذات معدل الفائدة الثابت والمتغیر.الموجودات والمطلوباتكأداة تحوط مقابل إیبور المشتقات المرتبطة بأنھ قد تم تصنیف

:٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في بعملیة تعدیل إیبور التي تأثرت للتحوط الجوھریةالقیم االسمیةیلخص الجدول التالي 

ألف درھم 

المعدل المعیاري الحالي 
التوافق مع المعدالت  
الخالیة من المخاطر 

تحوطات القیمة  
العادلة 

تحوطات التدفقات  
بند التحوط اإلجمالي  النقدیة  

معدل التمویل  لیبور الدوالر األمریكي  
المضمون  
للیلة واحدة 

في  استثماراتالمتحوط لھا بنود القیمة العادلة تتضمن٧٢٫٩٣٧٫٠٦٣٩٥٣٫١٤٢٧٣٫٨٩٠٫٢٠٥
فائدة  تبمعدال وسلفیاتوقروض ،وقروضسندات الدین 

المتحوط لھا  ةالنقدیاتبنود التدفقتتضمن ، بینما ةثابت
فائدة  تبمعدالالقروض واالستثمارات في األوراق المالیة

متغیرة. 

كافة معدالت إیبورز  
األخرى 

معدالت متنوعة  
أخرى خالیة من  

المخاطر  

ودائع العمالء  المتحوط لھا تتضمن بنود القیمة العادلة ٨٦٫٢٧٩١٫٤٣٤٫٣٧٥١٫٥٢٠٫٦٥٤
ات بینما تتضمن بنود التدفقةفائدة ثابتت بمعدالوسندات الدین  

. متغیرةفائدة  تبمعدال قروض وسلفیات  المتحوط لھا  ةالنقدی

بإیبور للتحوطات المتأثرة بشكل مباشر ٢٠٢٠ینایر ١من اً سیاسات محددة قابلة للتطبیق اعتبار

، بما في ذلك ھدف  المتحوط لھا بتوثیق العالقة بین أدوات التحوط والبنود اً المبدئي لعالقة التحوط، تقوم المجموعة رسمیالتصنیفعند 
عالقة التحوط. تقوم المجموعة بإجراء مدى فاعلیةیتم استخدامھا لتقییم  وف  الطریقة التي سإلى جانبإدارة المخاطر واستراتیجیة التحوط،  

إلى حٍد كبیرالة ، حول ما إذا كان من المتوقع أن تكون أدوات التحوط فعّ على حٍد سواءتقییم، عند بدء عالقة التحوط وعلى أساس مستمر
التحوط. لغرض التي تم فیھا تعیینذات الصلة خالل الفترة المتحوط لھا لبنود لالتغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة مقاصةفي 

تم تغییره نتیجة لم یالمعیاريالفائدة معدل، تفترض المجموعة أن فّعالة إلى حٍد كبیرتقییم ما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط 
.لعملیة تعدیل إیبور

معیار تعدیلعن ةالناشئال یصبح للشكوكعالقة التحوط عندما مدى فاعلیةتتوقف المجموعة عن تطبیق التعدیالت على تقییمھا لوف س
أو أداة التحوط، أو عند المتحوط لھمعدل الفائدة للبند معیار القائمة علىفیما یتعلق بتوقیت ومبلغ التدفقات النقدیة أي وجودمعدل الفائدة

توقف عالقة التحوط.
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) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٦

منذ  . أدت اإلجراءات المفروضة الحتواء الفیروس إلى انكماش اقتصادي. مسبوقةفي أزمة بشریة وصحیة غیر ١٩كوفید تسبب وباء
.  في المائة أو أكثر عند أدنى مستوى٣٠بشكٍل حاد، وفي بعض الحاالت تكبدت انخفاضات بنسبة  موجوداتالتفشي الوباء، تراجعت أسعار  

وفي بعض الحاالت، كان علیھا إعادة فرض تدابیر إال أنھ ، اً تدریجیتخفیف القیود وكان، العامفي حین خففت بعض البلدان من اإلغالق 
، وارتفعت التقلبات إلى مستویات تعیدنا بالذاكرة إلى األزمة المالیة ئتمانقفزت ھوامش اال.الوباء المستجدأكثر صرامة للتعامل مع تفشي 

. العالمیة مع تدھور جوھري في سیولة السوق

تدخلت البنوك المركزیة في جمیع أنحاء العالم بوضع إجراءات لحمایة استقرار االقتصاد العالمي مع مجموعة واسعة من التدابیر التي تبدأ
المشتري "خالل التدخل الفّعال بصفةمن.  من تخفیف معدالت الفائدة إلى برامج شراء الموجودات إلى جانب ضخ سیولة كبیرة في االقتصاد

، تضمن البنوك المركزیة استمرار حصول األسر والشركات على ئتمانوالمساعدة في احتواء الضغوط المتصاعدة على تكلفة اال" األخیر
القروض وشراء وذلك من خالل–حتى اآلن، أعلنت البنوك المركزیة عن خطط لتوسیع نطاق توفیر السیولة . بأسعار معقولةئتماناال

.الموجودات

من المتوقع  .  إجراءات في اإلمارات لدعم األعمال التجاریة واألسراستجابًة لھذه األزمة، اتخذ مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي
أن تظل ھذه التدابیر ساریة حتى التاریخ الذي أعلنھ مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي كما ھو مذكور أدناه. تمت مناقشة بعض 

بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجھة، والتي ستخفف من تأثیرمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي التدابیر التي أعلن عنھا 
: أدناه١٩كوفید

للعمالءإعفاء مؤقت .أ

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

الموجھة:خطة الدعم االقتصادي برنامج

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

یونیو٣٠لتسھیالت التمویل بتكلفة صفریة مقابل الضمانات المؤھلة حتى تمدیداً مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي منح◄
.ملیار درھم٥٠تبلغ قیمة برنامج التمویل بتكلفة صفریة . ٢٠٢١
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حزمة السیولة وتحفیز رأس المال . ب 

التمویل ومخاطر رأس المال ومحفظة النظام المصرفي وھي خاضعة للمراقبة المستمرة، حیث /تتصاعد آثار ھذه األزمة على السیولة 
مصرف اإلمارات قّدم . مجموعة متنوعة من الحوافز للتخفیف من اآلثار السلبیة لألزمةتتدخل الحكومات في جمیع أنحاء العالم لتقدیم 

حزمة التحفیز التالیة المتعلقة بالسیولة ومتطلبات رأس المال لدعم قطاع المصارف في دولة اإلمارات العربیة العربیة المتحدة المركزي 
:ذات الصلة بالكامل للعمالء النھائیینافع خطة الدعم االقتصادي الموجھةمنمن تمریرولتمكین البنوكالمتحدة خالل ھذا االضطراب، 

٪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 

یمكن استخدام ھذه السیولة  . ملیار درھم٩٥تُقّدر القیمة اإلجمالیة الحتیاطي السیولة النظامیة بـ ). ٪١٠من (٪ ٧بنسبةالمؤھلة 
.مطلوبة من قبل برنامج خطة الدعم االقتصادي الموجھةللتعویض عن تأثیر تقدیم الضمانات ال

نسبة االحتیاطي اإللزامي مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  بھدف تحسین السیولة داخل النظام المصرفي اإلماراتي، خّفض  ◄
ملیار درھم ٦١سیولة إضافیة بمبلغ٪ حیث من المتوقع أن یؤدي ذلك إلى ضخ ٧٪ إلى ١٤من الودائع تحت الطلب لكافة البنوك من 

مصرف القیمة اإلجمالیة لكافة اإلجراءات المتعلقة برأس المال والسیولة المذكورة أعاله التي اعتمدھا  تبلغ.  للقطاع المصرفي اإلماراتي
لي لدولة اإلمارات العربیة ٪ من الناتج المحلي اإلجما١٧ملیار درھم وھو ما یعادل  ٢٥٦ما قیمتھاإلمارات العربیة المتحدة المركزي

.المتحدة
مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي المالیة وتأثیرھا على رأس المال التنظیمي، أصدر  سواقاألمن أجل مواجھة التقلبات في  ◄

المتوقعة بموجب المعیار الدولي ئتمانمتطلبات جدیدة لكافة البنوك من أجل تطبیق عامل تقییم احترازي على مخصصات خسائر اال
جزئیاً إلى رأس المال التنظیمي، ٢٠١٩دیسمبر  ٣١سوف تتم إعادة أي زیادة في المخصصات مقارنًة بـ  .  ٩إلعداد التقاریر المالیة رقم  

نوات تنتھي في على مراحل خالل فترة خمس س٩بینما سوف یتم تدریجیًا تطبیق مخصصات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 
. ٢٠٢٤دیسمبر ٣١

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

. ٢٠٢١مارس٣١إلى ٣لبعض متطلبات رأسمال بازل لھیتم تأجیل التنفیذ المخططوف س◄

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

متطلبات السیولة والتمویل واالستجابة لھا من خالل خطة الطوارئ للسیولة واختبارات استجابًة لھذه األزمة، یواصل البنك رصد كافة
كما في تاریخ التقاریر المالیة، ظلت معدالت السیولة والتمویل والوضع الرأسمالي . الجھد التي تعكس السیناریوھات االقتصادیة الحالیة

.حاليللبنك قویة وھي في وضع جید الستیعاب تأثیر االضطراب ال
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٦

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

، وسوف یخضع لمستویات ١٩المتوقعة لتقدیر التأثیر الكلي لوباء كوفید ئتمانیقوم البنك بإدراج أي تغییرات تم إجراؤھا على خسائر اال
والقابلة للدعم التي یمكن االعتماد علیھا والتي تستند إلیھا عالیة للغایة من الشكوك حیث ال یتوفر حالیاً سوى القلیل من المعلومات المعقولة 

المتوقعة ئتمانخسائر االألن إدراجالمتوقعة قویة ھاماً للغایةئتمانإن ھذا األمر یجعل مسألة بقاء عملیة احتساب خسائر اال.  ھذه التغییرات
وبناًء على ذلك، . التي قد ال یكون لھا تأثیر اقتصادي مفیدئتمانبمبالغ أكبر یمكن أن یؤدي إلى تشدیدات غیر ضروریة في شروط اال

القتصادیة اقترح المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة والھیئات التنظیمیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة تدابیر معینة إلدارة تأثیر الشكوك ا
.المتوقعة مع االستمرار في االمتثال للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةئتمانعلى خسائر اال

المتوقعة في ضوء الشكوك  ئتمان، أصدر المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة مذكرة إرشادیة بشأن احتساب خسائر اال٢٠٢٠مارس  ٢٧في  
سوف یتطلب تطبیق ٩تنص المذكرة اإلرشادیة على أن المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم .١٩الحالیة الناجمة عن وباء كوفید 

ربما لن یبقى عدد من االفتراضات والروابط .  المتوقعة في ظروف مختلفةئتماناألحكام ویسمح للشركات بتعدیل طرقھا في تحدید خسائر اال
ال یجب على الشركات االستمرار . المتوقعة حتى تاریخھ موجودًا في البیئة الحالیةئتمانائر االبالطریقة التي تم بھا احتساب خسالمتعلقة

الحالیة بشكل آلي.المتوقعةئتمانخسائر االفي تطبیق منھجیة 

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

كما تتطلب ). ٢المجموعة (على المدى الطویل ١٩والذین تأثروا بشكٍل كبیر بوباء كوفید ) ١المجموعة (١٩مؤقت وخفیف بوباء كوفید 
اتخذ بنك أبوظبي . ، وتنفیذ السیناریوھات للتأكد من تأثیر متغیرات االقتصاد الكليئتمانالتوجیھات من البنك مراجعة عامل تحویل اال

اً ، أصدر مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي مزید٢٠٢٠أكتوبر ٢٧في .التجاري الخطوات الالزمة لالمتثال لھذه اإلرشادات
تتطلب . ٢) إلى المرحلة ٢(المجموعة ١٩بجائحة كوفید الحسابات التي تأثرت بشكل كبیر تحویل كافةالتي تتطلب التوجیھاتمن 

ھذه  قد تم تقدیمالمقدمة لجمیع العمالء بغض النظر عن ما إذا كانتأجیل السدادعملیات كافةإلفصاح عن امن البنوك التوجیھات المعّدلة
.ھا أو خارج برنامج خطة الدعم االقتصادي الموجھةجب التأجیالت بمو

من الشركات ٩بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ئتمانباإلضافة إلى ذلك، یتطلب تقییم االرتفاع الجوھري في مخاطر اال
یجب أن یستند تقییم االرتفاع الجوھري في مخاطر .  ألداة مالیةالقیام بتقییم التغیرات في مخاطر التعثر عن السداد على مدى العمر المتوقع  

یتطلب من  . تكون متاحة للشركة دون تكلفة أو جھد ُیذكرالمتوقعة على معلومات معقولة وقابلة للدعمئتمانوقیاس خسائر االئتماناال
. وضاع الحالیة وتوقعات الظروف االقتصادیةالشركات وضع تقدیرات بناًء على أفضل المعلومات المتاحة حول األحداث الماضیة واأل

وتدابیر الدعم الحكومي الھامة التي یتم اتخاذھا.١٩وباء كوفید عند تقییم الظروف المتوقعة، یجب أن ُیؤخذ في االعتبار كل من تأثیرات 
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید٦

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

مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي وسلطة دبي للخدمات المالیة تماشیًا مع توجیھات المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة، قّدم 
المتوقعة:ئتمانإرشادات مشتركة تنص على أخذ األمور التالیة في االعتبار أثناء قیاس خسائر االوسلطة تنظیم الخدمات المالیة 

ئتمانل المؤقت للمدفوعات، أو التنازل عن مسألة خرق العھد، في حد ذاتھ محفزًا لالرتفاع الجوھري في مخاطر االال یعتبر التأجی◄
على سبیل المثال، إذا تم تخفیض مدفوعات (سیكون ھذا ھو الحال كذلك حتى لو أدى التأجیل إلى خسارة للبنك . في البیئة الحالیة

تقدیمھ بغض النظر عن الظروف الفردیة للمقترضین.، إذا تم )الفوائد أو التنازل عنھا 
في بعض الحاالت.یوم ٣٠نظرًا للظروف غیر االعتیادیة الحالیة، تم رفض االفتراض المساند للتأخر عن السداد لمدة ◄
عن ١٩وباء كوفید طویلة األجل الخاصة بھم بشكل كبیر بئتمانیمیز البنك بین الملتزمین الذین من غیر المحتمل أن تتأثر مخاطر اال◄

یتم . من المرجح أن یكون الملتزمون الذین یعملون في قطاعات معینة أكثر تأثرًا مقارنة باآلخرین. أولئك الذین قد یتأثرون بشكل دائم
.ئتمانعند تحدید ما إذا كان ھناك ارتفاع جوھري في مخاطر االأخذ ھذه العوامل في االعتبار

.  تعدیالت جوھریة١٩لعقود نتیجة لوباء كوفید ال تعتبر معظم التعدیالت على ا◄

على مجموعة بنك أبوظبي التجاري ١٩تأثیر وباء كوفید

خطة الدعم تركز محفظة الشركات في بنك أبوظبي التجاري بشكل أساسي على دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وبالتالي یساعد برنامج
الحكومة  /للمصرف المركزي بشكل مباشر معظم محافظ الشركات باستثناء دیون الشركات ذات الصلة بالحكومة االقتصادي الموجھة

. تم تصنیف كافة العمالء الذین استفادوا والتي نعتقد أنھا ستكون قادرة على إدارة ھذه األزمة بناًء على ملكیتھا وأھمیتھا االقتصادیة للبلد
اإلمارات وفقًا للتعریفات الواردة من مصرف ٢أو المجموعة رقم  ١القتصادي الموجھة كالمجموعة رقم  من التأجیل بموجب خطة الدعم ا

ویتم مراقبة عملیات السداد الالحقة / أداء خطة الدعم االقتصادي الموجھة تم منح العمالء تأجیالت بموجب. المركزيالعربیة المتحدة 
.الحساب بعد نھایة فترة التأجیل

/فقدان الوظائف /من المتوقع أن تشھد محفظة األفراد لدى بنك أبوظبي التجاري تأثیرًا فوریاً على المدى القریب بسبب انخفاض األجور 
یلتزم بنك أبوظبي التجاري بشكٍل كامل بمساعدة ھؤالء العمالء خالل ھذه الفترة المضطربة حسب . إجھاد التدفقات النقدیة في األعمال

یتم تقییم عمالء الشركات الصغیرة والمتوسطة بناًء على استقرار صاحب العمل . صرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزيمتوجیھات 
.ویتم دعم األعمال التجاریة وأي عدم تطابق للتدفقات النقدیة على المدى القصیر من قبل البنك

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

.وبالتالي فإن التأثیر على ھذه المحفظة سوف یكون منخفضاً إلى حد كبیر

المتوقعة ئتمانخسارة االثیر علىالتأ 

لدى إدارة المخاطر .  لبنك أبوظبي التجاري، ویستند إلى نماذج داخلیة قویة٩یتم تنفیذ إطار عمل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
الضبط والتحقق /والتي تشرف على إعادة التطویر في مجموعة بنك أبوظبي التجاري فرق مستقلة لتطویر النماذج والتحقق من النماذج

یعتمد بنك أبوظبي التجاري كذلك على التحقق من صحة النموذج الخارجي لضمان .  من صحة النموذج بشكل متكرر وفقاً لما تحدده السیاسة
. المتوقعة ذات صلة وتعكس أحدث تكوین لمخاطر المحفظةئتمانأن مخرجات خسائر اال
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩فیروس كورونا (كوفید تفشي ٦

) تتمة(المتوقعةئتمانخسارة االالتأثیر على

قام بنك أبوظبي التجاري بتحدیث متغیرات االقتصاد الكلي من خالل دمج التغیرات في ،٢٠٢٠والتوقعات لسنةبالنسبة لكل من األرقام 
أسعار النفط، وانخفاض أسعار العقارات، ونمو الناتج المحلي اإلجمالي السلبي. تضمن ھذه التغییرات وتخفیضالسیناریوھات االقتصادیة،  

رسوم  تأثیر ھذه التغیرات في صافي إدراج. تم حالیاً و االقتصاد الكلي السائدأن تعكس تكلفة خسائر االئتمان المتوقعة بشكل كامل سیناری
ملیون درھم.٣٫٩٩٣بمبلغالقیمة فينخفاضاالمخصصات 

ف  نظرًا ألن محفظة بنك أبوظبي التجاري تتخذ من اإلمارات العربیة المتحدة مقرًا لھا إلى حد كبیر، فإن كافة إجراءات الدعم الحكومیة سو
.المتوقعة على محفظتھا ئتمانمن تأثیر خسائر االتساعد في التخفیف

خطة الدعم االقتصادي الموجھة تحدیثات الحوكمة المتعلقة ب

عملیات تأجیل السداد . تتبعخطة الدعم االقتصادي الموجھةالمجموعة بتطبیق حوكمة قویة حول عملیات تأجیل السداد بموجبقامت 
وتتم الموافقة علیھا بعد إجراء التقییم المناسب الحتیاجات ئتمانعملیة الموافقة على االبرنامج خطة الدعم االقتصادي الموجھةبموجب 

تماشیاً مع اإلرشادات المشتركة، أصدر فریق سیاسة المخاطر .  یة للعمیلئتمانعلى الجدارة اال١٩وباء كوفید  بق وتأثیرالعمالء واألداء السا 
المركزي اإلمارات العربیة المتحدة قواعد مصرف بخطة الدعم االقتصادي الموجھةإرشاداتٍ لضمان تقیّد عملیات تأجیل السداد بموجب 

تتم مراقبة عملیات تأجیل السداد .  یة بشیكات وأرصدة مناسبةائتمانیتم تتبع كافة عملیات تأجیل السداد من خالل عملیات  . المنصوص علیھا 
مصرف اإلمارات لضمان االمتثال لقواعد  المخاطر في المجموعة  قسممن قبلعلى أساس أسبوعي  خطة الدعم االقتصادي الموجھةبموجب  

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

تأجیالت السداد  

المخصصة لھا، حیث خطة الدعم االقتصادي الموجھةالمتعلقة بألف درھم من األموال ٨٫٨٨١٫٧٤٥قامت المجموعة بسحب مبلغ بقیمة
مبلغ باإلضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتحویلحتى تاریخ اعتماد ھذه البیانات المالیة. ألف درھم منھا ٢٫٨٦٤٫٣٧٣تم سداد ما قیمتھ 

، حیث تمت تسویة مبلغ  بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجھةالسدادألف درھم للعمالء عن طریق عملیات تأجیل  ١١٫٠١٨٫٤٥٧بقیمة
لعمالء الشركات والشركات السدادتم منح تأجیالت  .  ٢٠٢٠دیسمبر٣١ألف درھم منھا الحقاً من قبل العمالء كما في٤٫٨١٩٫١٢٤بقیمة  

لضمان دعم العمالء المتأثرین بوباء كوفید مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  ى مع لوائح  الصغیرة والمتوسطة واألفراد بما یتماش
.المؤقتالسدادمن خالل تأجیل ١٩
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المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٦٤

) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٦

) تتمة(تأجیالت السداد 

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

٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
الخدمات المصرفیة 

للشركات  
الخدمات المصرفیة 

اإلجمالي لألفراد  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

التي تم  بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجھة السدادتأجیالت 
٩٫٧٥٣٫٢٣٩١٫٢٦٥٫٢١٨١١٫٠١٨٫٤٥٧السنةتمدیدھا خالل 

١٫٨٢٧٫٤٩٤٣٥٦١٫٨٢٧٫٨٥٠األخرى التي تم تمدیدھا خالل السنةالسدادتأجیالت 
١١٫٥٨٠٫٧٣٣١٫٢٦٥٫٥٧٤١٢٫٨٤٦٫٣٠٧التي تم تمدیدھا خالل السنةالسدادإجمالي تأجیالت 
) ٥٫٣٦٨٫٦٠٩()٥٠٠٫٧٦٢() ٤٫٨٦٧٫٨٤٧(السنةالتي تم سدادھا خالل  السداد ناقصاً: تأجیالت  

٦٫٧١٢٫٨٨٦٧٦٤٫٨١٢٧٫٤٧٧٫٦٩٨القائمة  السدادتأجیالت 

:حسب المنتجالقائم، والتعرض ومخصص االنخفاض قي القیمة السدادملخص عملیات تأجیل فیما یلي

٢٠٢٠دیسمبر٣١كما في 

التعرض تأجیالت السداد  
مخصص االنخفاض  

في القیمة 
ألف درھم درھم ألف ألف درھم 

٥٢٫٦٤٥٩٧٧٫١٣٥١٫١٥٧السحوبات على المكشوف (الشركات) 
٧٦٤٫٨١٣٥٫٨٢٣٫٣٦٥٣٨٣٫٣٢٥قروض األفراد  

٥٫٨٩١٫٨٠٩٥٣٫٣٠٨٫٨٥١٩٩٣٫١٠٧قروض الشركات  
٧٦٨٫٤٣١٧٧٠٫٧٢٢١٦٫٣٦٩تسھیالت أخرى 

٧٫٤٧٧٫٦٩٨٦٠٫٨٨٠٫٠٧٣١٫٣٩٣٫٩٥٨اإلجمالي 
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٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٦٥

) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٦

) تتمة(تأجیالت السداد 

:تصنیف قروض األفراد حسب المنتج

٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

التعرض تأجیالت السداد  
مخصص االنخفاض  

في القیمة  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٧٢٢٫٧٨١٤٫٦٦٧٫٢٣٤٣٤٤٫٤٣٢(بما في ذلك بطاقات االئتمان) قروض شخصیة 
٢٤٫٦٢٥٩٩٨٫٤٢٧٢٩٫٧٢٦قروض عقاریة 

١٧٫٤٠٧١٥٧٫٧٠٤٩٫١٦٧قروض سیارات  
٧٦٤٫٨١٣٥٫٨٢٣٫٣٦٥٣٨٣٫٣٢٥اإلجمالي  

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

٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

التعرض تأجیالت السداد  
مخصص االنخفاض  

في القیمة  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم قطاع النشاط االقتصادي  

٧١٫٥٦٠٤٠٥٫٤٢٩٥٫١٢٥الطاقة  
٦٢٠٫٢٠١٨٣١٫١٩٣١٤٫٨٦٦التجارة  

٣٫٠٢٥٫٣٠٣٢٤٫٤٧١٫٣٠٥٤٩٧٫٩٠٢العقاري ستثمار اال
٧٣٥٫٥٣٤٨٫١٨٩٫٣٩١٢٣٨٫٢٩٢الضیافة 

٨٨٫٧١٠٥٩٨٫٢٠٦٩٫٨٧٩المواصالت واالتصاالت  
٩٤١٫٣١٥٦٫٠٩٥٫٣٠٠٣٨٢٫٨١٠شخصي 

٣٩٨٫٣٣١٢٫٥٢٤٫٧٩٣٩٦٠الشركات الحكومیة وشركات القطاع العام  
٧١٩٫٢٤٣٩٫٢٠٢٫٩٨١٦٨٫٤٧٩مؤسسات مالیة (*) 

١٠٥٫٦٢٠٥٤١٫٦٨٨١٤٨٫٧٢٤التصنیع  
٥٧٫٤٣٥٣٣٣٫٩١٢٨٫٠٠٧الخدمات  

٧١٤٫٤٤٦٧٫٦٨٥٫٨٧٥١٨٫٩١٤أخرى 
٧٫٤٧٧٫٦٩٨٦٠٫٨٨٠٫٠٧٣١٫٣٩٣٫٩٥٨اإلجمالي  

یة ستثمار(*) تتضمن الشركات اال



شركة مساھمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٦٦

) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٦

) 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

. یةئتماناال

٢المجموعة رقم

.یة تتجاوز إصدارات السیولةئتمانالعمالء الذي من المتوقع أن یواجھوا تغییرات جوھریة في جدارتھم اال

٪ من تعرضات الشركات على أساس كل حالة على حدة ٧٠بھدف االمتثال للمتطلبات المذكورة أعاله، قامت المجموعة بمراجعة أعلى 
صناعة بالنسبة لبقیة المحفظة، تبنت المجموعة نھجًا قائمًا على قطاع ال. ٢و١لضمان التصنیف الصحیح ضمن تعرضات المجموعة 

تمت مراجعة سیاسة التجمیع والموافقة علیھا من . القرض إلى القیمة للتمویل بضمان الموجوداتنسبة والتصنیف الداخلي الحالي ومعاییر 
.بالبنكئتمانقبل لجنة إدارة المخاطر واال

كما یلي:السدادتأجیالت بناًء على االعتبارات المذكورة أعاله، تم تصنیف العمالء المستفیدون من 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في  

التعرض  تأجیالت السداد  عدد العمالء  

مخصص  
االنخفاض في  

القیمة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم المجموعةالقطاع 

١٦٤٣٥٫٠٢١٫١٧٦٤٨٫٨٩٠٫٤٦٣٢٨٧٫٧١٤المجموعة (*) للشركات الخدمات المصرفیة 
٢٢٠٣١٫٦٩١٫٧٠٩٦٫١٦٦٫٢٤٥٧٢٢٫٩١٩المجموعة 

٨٤٦٦٫٧١٢٫٨٨٥٥٥٫٠٥٦٫٧٠٨١٫٠١٠٫٦٣٣
١١٨٫٤٨٣٣٥٢٫٢١٠٤٫٩٤٥٫٤٧٩٤٣٫٣٨٠المجموعة لألفراد الخدمات المصرفیة 

٢١٢٫٨٦٤٤١٢٫٦٠٣٨٧٧٫٨٨٦٣٣٩٫٩٤٥المجموعة 
٣١٫٣٤٧٧٦٤٫٨١٣٥٫٨٢٣٫٣٦٥٣٨٣٫٣٢٥

٣٢٫١٩٣٧٫٤٧٧٫٦٩٨٦٠٫٨٨٠٫٠٧٣١٫٣٩٣٫٩٥٨اإلجمالي
ضمن الخدمات المصرفیة للشركات وشركاتھماإلفصاح، یتم إدراج عمالء من أصحاب الثروات الكبیرة لغرض ھذا  (*) 

مذكرة اإلرشادات المشتركة للبنوك "متوافقة مع المتوقعة والمراحلئتمانبخسائر االقامت المجموعة بجعل سیاساتھا الداخلیة المتعلقة
في دولة  ٩المتوقعة الواردة ضمن المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقمئتمانوشركات التمویل حول معالجة مخصصات خسائر اال

.٢٠٢٠أبریل ٤بتاریخ الصادرة ") اإلرشادات المشتركة" ("١٩اإلمارات العربیة المتحدة في ظل أزمة كوفید 
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المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٦٧

) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید٦

) تتمة(تأجیالت السداد 

السداداحترازیة في ضوء عملیات تأجیل المتوقعة ال تزالئتماناتخذت المجموعة الخطوات التالیة للتأكد من أن ممارسات خسائر اال
.الممنوحة للعمیل

تغیرات االقتصاد الكلي  مالتغیرات في ◄

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

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

مراجعة التعرض عند التعثر ◄

وعالوة على ذلك، قامت . غیر الممولة واحتمالیة سحب ھذه التسھیالتللتعرضاتئتمانقامت المجموعة بمراجعة عوامل تحویل اال
یة المتجددة لمحفظة الشركات ئتمانللسحوبات على المكشوف غیر المستخدمة والتسھیالت االئتمانعوامل تحویل االالمجموعة بزیادة

ھذه.كجزء من عملیة المراجعة

) التصنیفتغییرات ( التعثر عن السداداحتمالیة◄

تستمر المجموعة في تقییم عمالئھا باستخدام نماذجھا الداخلیة، كما سوف یخضع العمالء من ذوي الخصائص المالیة الضعیفة لخفض 
متوقعة وإضافیة ائتمانھذا األمر لضمان أن أیة خسارة یأتي. المتوقعةئتمانوخسارة االاحتمالیة التعثر التصنیف، مما یؤثر على

.المتوقعةئتمانمطلوبة نتیجة لتدھور احتمالیة التعثر في السداد قد تم أخذھا في االعتبار أثناء احتساب خسارة اال

:السدادتأجیالت منافعمنللعمالء المستفیدیناحتمالیة التعثر عن السداد والخسارة الناتجة عن التعثر متوسط

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

المجموعة 
المصرفیة  الخدمات 
للشركات 

الخدمات المصرفیة  
لألفراد

الخدمات المصرفیة  
للشركات 

الخدمات المصرفیة  
لألفراد

٪٦٣٫٢٥٪١٧٫٥٩٪١٫٨٤٪١٣٫٥١المجموعة 
٪٦٠٫٤٠٪٢١٫٣٢٪٥٢٫١٦٪٢٢٤٫٨٣المجموعة 

٪٦٢٫٨٢٪١٨٫٠١٪٩٫٣٣٪٥٫٩٠متوسط القطاع 

الترحیل المرحلي ◄

عمالء المجموعة األولى دون تغییر طوال مدة األزمة. وبالمثل، ببقاء تصنیفمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  تسمح لوائح  
بناًء على أدائھم المالي حیث أنھ من غیر المتوقع أن یكون تأثیر وباء كوفید ٣إلى المرحلة ٢عمالء المجموعة لن یتم عادًة ترحیل 

باإلضافة بعد نھایة فترة التأجیل.العمالءقد طبق البنك ھذه المبادئ، ومع ذلك فقد تم تخفیض تصنیف بعض مراحل  ل.  دائماً بطبیعتھ١٩
الذي كانوا ضمن المرحلة ٢المركزي، تم ترحیل عمالء المجموعة  إلى ذلك، وفقًا ألحدث إرشادات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة  

.٢إلى المرحلة ١



شركة مساھمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٦٨

) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٦

) تتمة(تأجیالت السداد 

حسب قطاع األعمال:حسب المرحلةتأجیالت السدادمن ونالمستفیدتصنیف العمالء 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

التعرضتأجیالت السداد  
مخصص االنخفاض في  

القیمة  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم المجموعة المرحلة القطاع 

١٤٫٧٣٦٫٢٩٨٤٦٫٩١٩٫٢٥١٢٠٦٫٥٠٠المجموعة ١المرحلة  للشركات الخدمات المصرفیة  
- - - ٢المجموعة 

٤٫٧٣٦٫٢٩٨٤٦٫٩١٩٫٢٥١٢٠٦٫٥٠٠
١٢٨٤٫٨٧٨١٫٩٧١٫٢١٢٨١٫٢١٤المجموعة ٢المرحلة  

٢١٫٣٩٨٫١٩٣٥٫٤٤٦٫٢٨٥٦٦١٫٦٢٧المجموعة 
١٫٦٨٣٫٠٧١٧٫٤١٧٫٤٩٧٧٤٢٫٨٤١

- - - ١المجموعة ٣المرحلة  
٢٢٧٣٫١٢٥٥٠١٫٥٩٧٥٧٫٦٢٨المجموعة 

٢٧٣٫١٢٥٥٠١٫٥٩٧٥٧٫٦٢٨
القیمة  منخفضة 

االئتمانیة التي تم  
- - - ١المجموعة شراؤھا أو تولیدھا 

٢٢٠٫٣٩١٢١٨٫٣٦٣٣٫٦٦٤المجموعة 
٢٠٫٣٩١٢١٨٫٣٦٣٣٫٦٦٤

٦٫٧١٢٫٨٨٥٥٥٫٠٥٦٫٧٠٨١٫٠١٠٫٦٣٣اإلجمالي 

١٣٥٢٫٢١٠٤٫٩٤٥٫٤٧٩٤٣٫٣٨٠المجموعة ١المرحلة  لألفراد الخدمات المصرفیة  
- - - ٢المجموعة 

٣٥٢٫٢١٠٤٫٩٤٥٫٤٧٩٤٣٫٣٨٠
- - - ١المجموعة ٢المرحلة  

٢٣١٢٫٥٣٣٧٠١٫٩٦٦٢٤٣٫٠٢٩المجموعة 
٣١٢٫٥٣٣٧٠١٫٩٦٦٢٤٣٫٠٢٩

- - - ١المجموعة ٣المرحلة  
٢١٠٠٫٠٧٠١٧٥٫٩٢٠٩٦٫٩١٦المجموعة 

١٠٠٫٠٧٠١٧٥٫٩٢٠٩٦٫٩١٦
٧٦٤٫٨١٣٥٫٨٢٣٫٣٦٥٣٨٣٫٣٢٥اإلجمالي 

٧٫٤٧٧٫٦٩٨٦٠٫٨٨٠٫٠٧٣١٫٣٩٣٫٩٥٨المجموع الكلي 



شركة مساھمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٦٩

) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٦

) تتمة(تأجیالت السداد 

:)حسب قطاع األعمال(السدادللعمالء المستفیدین من عملیات تأجیل ٢٠٢٠ینایر 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  

٢٠٢٠٤٦٫٤٨١٫٩٢٠٥٫٨٧١٫٤٣٤٢٥٣٫٧٣٢١٣٩٫٣١٨٥٢٫٧٤٦٫٤٠٤ینایر١فيكما
---٢٫٠٦٢٫٩٥٣) ٢٫٠٦٢٫٩٥٣(٢إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة -
--١٢١٫٤١٠-) ١٢١٫٤١٠(٣إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة -
---) ٨٥٥٫٠٦٢(١٨٥٥٫٠٦٢إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
--٤٠٫٣٦٢) ٤٠٫٣٦٢(-٣إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
--) ٣٦٫٦١٨(٣٦٫٦١٨-٢إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة -

١٫٧٦٦٫٦٣٢٣٤١٫٩١٦١٢٢٫٧١١٧٩٫٠٤٥٢٫٣١٠٫٣٠٤التغیرات في التعرض في نفس المرحلة 
٢٠٢٠٤٦٫٩١٩٫٢٥١٧٫٤١٧٫٤٩٧٥٠١٫٥٩٧٢١٨٫٣٦٣٥٥٫٠٥٦٫٧٠٨دیسمبر ٣١كما في  

(*) ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

منخفضة القیمة 
االئتمانیة التي تم 

اإلجماليشراؤھا أو تولیدھا 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم لألفرادالخدمات المصرفیة 

٥٫٤٤٤٫٤٦٢-٢٠٢٠٥٫١٦٩٫٥٨٨٢٦٠٫٩٦٢١٣٫٩١٢ینایر١فيكما
---٤٧٢٫٠١٤) ٤٧٢٫٠١٤(٢إلى المرحلة ١المرحلة تحویل من -
--١١٦٫٤٩٨-) ١١٦٫٤٩٨(٣إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة -
---) ٩٧٫٨٠٧(١٩٧٫٨٠٧إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
--٢٠٫٨٨٧) ٢٠٫٨٨٧(-٣إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
--) ١٢٫٧٧٦(١٢٫٧٧٦-٢إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة -

٣٧٨٫٩٠٣-٢٦٦٫٥٩٧٧٤٫٩٠٧٣٧٫٣٩٩التغیرات في التعرض في نفس المرحلة 
٥٫٨٢٣٫٣٦٥-٢٠٢٠٤٫٩٤٥٫٤٨٠٧٠١٫٩٦٥١٧٥٫٩٢٠دیسمبر ٣١كما في  

ترحیل بعض اً . تم الحق٢و١تینفقط لقروض المرحلخطة الدعم االقتصادي الموجھةالمركزي، قامت المجموعة بتمدید تأجیالت السداد بموجب اإلمارات العربیة المتحدة صرف مإلرشادات ًا (*) وفق

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



شركة مساھمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة 

٧٠

) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩فیروس كورونا (كوفید تفشي ٦

) تتمة(تأجیالت السداد 

:٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في السدادعملیات تأجیل المستفیدین من للعمالء التصنیف الداخلي 

اإلجمالي ٢المجموعة ١المجموعة 

التعرض تأجیالت السداد  التقییم 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 

٤١٫٠٣٤٫٦٧٩١٤٫٣١٦٫١٥٤٥٫١١٤٧٢٫٠٠٠٣٤٠٫٢٣٩٨٧٠١٫١٠٦٫٦٧٩١٤٫٦٥٦٫٣٩٣٥٫٩٨٤-١الدرجات من 
٦٣٫٥١٦٫٢٦١٣١٫٤٧٦٫٣١٢١٦٦٫٤٠٩٥٣٦٫١٤٨٣٫٢١١٫٠١٩٤٤٩٫٣٢٥٤٫٠٥٢٫٤٠٩٣٤٫٦٨٧٫٣٣١٦١٥٫٧٣٤-٥الدرجات من 

٧٤٠٢٫٢٩٥٢٫٧٩٠٫٤٩٩١٠٧٫٩٤١٧٧٨٫٠٧٧١٫٨٤٧٫٣١٦٢٠١٫٩٧٧١٫١٨٠٫٣٧٢٤٫٦٣٧٫٨١٥٣٠٩٫٩١٨الدرجة 
٢٩١٫٥١٩٧١٠٫٦٠٥٥٦٫٥٠٤٢٩١٫٥١٩٧١٠٫٦٠٥٥٦٫٥٠٤---٨-١من  الدرجت

٤٢٠٫١٥١٥٫٢٥٢٫٩٧٧٥١٫٦٣٠٤٢٦٫٥٦٨٩٣٤٫٩٥٢٣٥٤٫١٨٨٨٤٦٫٧١٩٦٫١٨٧٫٩٢٩٤٠٥٫٨١٨غیر مصنفة 
٥٫٣٧٣٫٣٨٦٥٣٫٨٣٥٫٩٤٢٣٣١٫٠٩٤٢٫١٠٤٫٣١٢٧٫٠٤٤٫١٣١١٫٠٦٢٫٨٦٤٧٫٤٧٧٫٦٩٨٦٠٫٨٨٠٫٠٧٣١٫٣٩٣٫٩٥٨اإلجمالي 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٧١

، صافي رصدة لدى البنوك المركزیةاألنقد وال٧

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

ألف درھمألف درھم

١٫٦٨٢٫٠٣٥١٫٨٣٠٫٢٢٨نقد في الصندوق
١٧٫٦٠٨٫٣٩٠٢٫٨٥٤٫٥٨٨(*)أرصدة لدى البنوك المركزیة

١٠٫٠٨٣٫٤٤٦١٥٫٣٧٩٫٠٣٠احتیاطیات محتفظ بھا لدى البنوك المركزیة
٢٢٨٫٢٠١٤٫٨٤١٫٣٦٧شھادات إیداع لدى البنوك المركزیة

٢٩٫٦٠٢٫٠٧٢٢٤٫٩٠٥٫٢١٣إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة 
)٢٤٧()٤٦٥()٤٣٫٣ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٢٩٫٦٠١٫٦٠٧٢٤٫٩٠٤٫٩٦٦إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة، صافي 

إن التركیزات الجغرافیة ھي كما یلي:
٢٨٫٥٩٢٫٤٥٣٢٤٫١٢٠٫٨٠٣داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
١٫٠٠٩٫٦١٩٧٨٤٫٤١٠خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

٢٩٫٦٠٢٫٠٧٢٢٤٫٩٠٥٫٢١٣
)٢٤٧()٤٦٥()٤٣٫٣ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٢٩٫٦٠١٫٦٠٧٢٤٫٩٠٤٫٩٦٦
٪ سنویاً ٠٫١٠بمعدلاإلمارات العربیة المتحدة المركزي مصرفلدى التي تم إیداعھاال شيء) -٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (١٧٫٠٠٠٫٠٠٠بمبلغ اللیلة الواحدةودیعة(*) تشمل 

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

، صافيمستحقة من البنوكال رصدة األودائع و ال٨

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

درھمألف ألف درھم

١٫١٩٤٫٨٨٠١٫١٥١٫٥٤٣بعملة أجنبیةأرصدة حساب البنك 
٢٫٧٣٥٫٠٠٢١٫٣١٥٫٦٨٦ودائع ھامشیة 
٥٫٠٧١٫٢٠١٥٫٦١٦٫٥٨٥ودائع ألجل
١٫٧٤٤٫٦٧٥٣٫٣٠٥٫٧٠٠ودائع وكالة 

١٠٫٨٣٦٫٢٥٣١١٫٧٢٥٫٤٢٢قروض وسلفیات إلى البنوك
٢١٫٥٨٢٫٠١١٢٣٫١١٤٫٩٣٦إجمالي الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك 
)٤٩٫٩٦٢()٤٦٫٥٦٩()٤٣٫٣ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٢١٫٥٣٥٫٤٤٢٢٣٫٠٦٤٫٩٧٤إجمالي الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك، صافي 

الجغرافیة ھي كما یلي:إن التركیزات 
٦٫٥٣٥٫٢٩٦٨٫٠١٣٫١٨١داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
١٥٫٠٤٦٫٧١٥١٥٫١٠١٫٧٥٥خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

٢١٫٥٨٢٫٠١١٢٣٫١١٤٫٩٣٦
)٤٩٫٩٦٢()٤٦٫٥٦٩()٤٣٫٣ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٢١٫٥٣٥٫٤٤٢٢٣٫٠٦٤٫٩٧٤



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٧٢

مشتقة ال مالیة الدوات األ٩

في أنواع متعددة من معامالت المشتقات المالیة التي تتأثر بالمتغیرات في األدوات األعمال االعتیادیةسیاق ضمنالمجموعةدخل ت
األساسیة.

الخصائص الثالث التالیة:بكافةتتمیز وإن األداة المشتقة ھي عقد مالي أو عقد آخر 
الصرف األجنبي أو معدالتسلع أو الفائدة أو أسعار األدوات المالیة أو أسعار المعدالتللتغیر في أي من استجابةً تتغیر قیمتھا )أ(

ي أو المتغیرات األخرى شریطة أن یكون عامل التغیر بالنسبة ئتماني أو المؤشر االئتمانمؤشر األسعار أو المعدالت أو التصنیف اال
ق علیھ أحیاناً "الطرف األساسي")؛طلبأحد أطراف العقد (یُ اً للمتغیرات غیر المالیة غیر مرتبط

مما قد یكن مطلوبًا ألنواع أخرى من العقود التي یتوقع أن یكون أصغرمبدئي استثمارمبدئي أو صافي استثمارال تتطلب صافي ) ب(
؛ واستجابة مشابھة للتغیرات في عوامل السوقتمتلك

في تاریخ مستقبلي.سدادھا تم ی) ج(

مستقبلیة، الفائدة العقود معدالت وجلة، اآلةجنبیاألعمالت العقود صرف المجموعةتتضمن األدوات المالیة المشتقة المبرمة من قبل 
فائدة.والعمالت معدالت الخیارات عقود فائدة والمعدالت عقود تبادلو،السلععقود تبادلو، جلةاآلسعار األاتفاقیات و

.تستخدم المجموعة األدوات المالیة المشتقة التالیة ألغراض التحوط والمتاجرة

معامالت آجلة ومستقبلیة  

(أي العملیات التي القابلة لالستالمغیر  اآلجلةالمعامالت  في ذلكات بشراء عمالت أجنبیة أو محلیة بما  التزامتمثل عقود العمالت اآلجلة  
مبالغ صافیة مبنیة دفعیل أو  ات تعاقدیة لتحصالتزامالمعامالت المستقبلیة للعمالت األجنبیة ومعدالت الفوائد  تمثلتتم تسویتھا بالصافي). 

الفوائد أو لشراء أو بیع عملة أجنبیة أو أداة مالیة بتاریخ مستقبلي وبسعر محدد في سوق  معدالت العمالت أو معدالتعلى التغیرات في 
راق مالیة مدرجة؛ كما أن مضمونة بمبالغ نقدیة أو أوباعتبار أنھا للعقود المستقبلیة تعد متدنیة للغایة ئتمانمالي منتظم. إن مخاطر اال

تمثل عقود معدالت فوائد مستقبلیة یتم التفاوض  اآلجلةالتغیرات في العقود المستقبلیة تتم تسویتھا یومیاً مع الوسطاء. إن اتفاقیات المعدالت  
لسوق الحالي بناًء على القیمة تعاقد علیھ ومعدل اوتتطلب تسویة نقدیة بتاریخ مستقبلي للفرق ما بین معدل الفائدة المُ بشأنھا بشكل فردي
االسمیة األصلیة. 

التبادل معامالت 

إلى تبادل اقتصادي عقود التبادلالعمالت ومعدالت الفوائد التزامات بتبادل مجموعة من التدفقات النقدیة بأخرى. تؤدي عقود تبادلتمثل 
.)المتقاطعةعمالتالمعدالت فائدة  عقود تبادلبأخرى متغیرة) أو مجموعة منھا (مثل  ثابتةللعمالت أو معدالت الفوائد (مثل تبادل معدالت  

مجموعة الخسارة مخاطر االئتمان للتمثل. المتقاطعةمعدالت فائدة العمالتعقود تبادلفیما عدا بعض األساسيال یتم أي تبادل للمبلغ 
مخاطر السوق على حدودالمحتملة إذا لم تقم األطراف المقابلة بتنفیذ التزاماتھا. تتم مراقبة ھذه المخاطر بصورة مستمرة من خالل 

نفس األسالیب المستخدمة لعملیات اإلقراض.باستخدامالتعرضات للمخاطر وتقییم مخاطر االئتمان لألطراف المقابلة 
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معامالت الخیارات 

تمثل خیارات العمالت األجنبیة ومعدالت الفوائد اتفاقیات تعاقدیة یقوم بموجبھا البائع (المكتتب) بمنح المشتري (المالك) حقاً، ولیس 
معدل فائدة لعملة أجنبیة أوبمبلغ محددمحددةتاریخ محدد أو خالل فترة  في أو بحلول  اً، إما لشراء (خیار شراء) أو بیع (خیار بیع)  التزام
معدالتأداة مالیة بسعر محدد مسبقاً. یستلم البائع عالوة من المشتري مقابل تحّمل مخاطر العمالت األجنبیة أو مخاطر أو بأيمحدد

والعمیل في السوق الموازیة. المجموعةین أو متفاوض علیھا بالبورصةفي متداولةالفائدة. قد تكون الخیارات إما 

باستخدام البورصةفي بتقییم المشتقات المتداولة المجموعة قوم ت . أو في السوق الموازیةالبورصة في عقود المشتقات إما یتم تداول یمكن أن 
السوق أو أسعار الوسیط مدخالت باستخدام  تقییم المشتقات المتداولة في السوق الموازیة لمتوفرة على مستویات مقاصة السوق. یتماالمدخالت

، من بینھا الشروط التعاقدیة وأسعار السوق المدخالتمجموعة متنوعة من باستخدام  المجموعةتقومالتاجر. وحیثما تكون النماذج مطلوبة، / 
ة األخرى.بیانات السوق المرجعی والعوائد وتقلباتھ ومنحنیات 

نماذج قیاس القیمة العادلة 

والخیارات، یمكن بوجٍھ عام التحقق وعقود التبادل العامة اآلجلة ، مثل العقود نشطةالالتي یتم تداولھا في األسواق الموازیة بالنسبة للمشتقات 
أقل نشاطًا مع في أسواق موازیة ال سواق األ بعض مشتقات یتم تداول السوق. ممارسات واختیار نموذج یتوافق مع المدخالت النموذجیة من 

مدخالتبتحدیث  مجموعة  قوم ال ت ، ال  بعد اإلدراج المبدئيوجود معلومات تسعیر محدودة وصعوبة بالغة في تحدید القیمة العادلة لھذه المشتقات.  
رف الثالث و/ أو العروض بین الوسیط والتاجر أو غیرھا من التقییم إال عندما تؤكدھا األدلة مثل معامالت السوق المماثلة وخدمات تسعیر الط

أفضل تقدیرات اإلدارة.یتم استخدامغیاب مثل ھذه األدلة، ظلبیانات السوق العملیة. وفي 

ألغراض المتاجرة الصادرةالمشتقات المحتفظ بھا أو 

بعرض حلول تحوط على العمالء بأسعار تنافسیة وذلك لتمكینھم من تحویل أو تعدیل أو المجموعةترتبط معظم أنشطة المتاجرة لدى 
مواقف بناًء على توقعات اتخاذالمخاطر الناتجة عن معامالت العمالء أو  كذلك بإدارةالمجموعةتقومتخفیض المخاطر الحالیة والمتوقعة.  

المعدالت أو المؤشرات.  من الحركات اإلیجابیة في األسعار أو الحصول على أرباح

ألغراض التحوط الصادرةالمشتقات المحتفظ بھا أو 

تلتقلبا ھا للحد من تعّرضا ومطلوباتھا مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط كجزء من أنشطة إدارة موجوداتھالمجموعةستخدم ت
وعقود تبادلالمتقاطعةمعدالت فائدة العمالتوعقود تبادلعقود العمالت األجنبیة اآلجلة مجموعةستخدم المعدالت الفائدة. توالعمالت

وأھدافیتم بصورة رسمیة توثیق عالقة ،ھذه الحاالتكافةومعدالت الفائدة. وفي العمالت معدالتللتحوط ضد مخاطر معدالت الفائدة
نوع التحوط. بناًء علىالمعامالت احتسابوأداة التحوط، ویتم التحوط بما في ذلك تفاصیل البند الذي یجري التحوط لھ 
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یبین الجدول التالي القیم العادلة الموجبة (الموجودات) والسالبة (المطلوبات) لألدوات المالیة المشتقة.

القیم العادلة 
سمیةالقیم االالمطلوبات الموجودات 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
للتداول مشتقات محتفظ بھا أو صادرة 

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

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

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

٨٫٤٣٣٫٩٩٩٧٫٩٥٦٫٢٧١٦٨٢٫٣٩١٫٠٣٩للتداول إجمالي المشتقات المحتفظ بھا أو الصادرة 
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 
٣٧١٫٦٠٣١٢٣٫٩٨٦١٣٫٢٣٩٫٩١٠إجمالي المشتقات المحتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیة

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

٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
للتداول مشتقات محتفظ بھا أو صادرة 

٥٣٢٫٨٩١٥٢١٫٤٥٥٣٣١٫٦٥٨٫٢٠٨مشتقات صرف أجنبي 
٤٫٢٤١٫٢٧٩٤٫٢٣٤٫١٢١٢٦٥٫٢٤٥٫٦٤٨عقود تبادل معدالت الفائدة والعمالت المتقاطعة 

٤٢١٫٦٢٣٣٣١٫٠٦٦٥٧٫٩٥٧٫٤١٢عقود خیارات معدالت الفائدة والسلع 
١١١٢٦٥٦٠٫٠٣١اتفاقیات معدالت آجلة 

٧٫٢٥٤٫٣١٠-١٥العقود المستقبلیة (المتداولة في البورصة) 
١٥٧٫٠٥٢١٥٠٫١٤٤٢٫٠٩١٫١١٩عقود تبادل السلع والطاقة

٢١٣٫٤٥٥٢١٩٫٦٦٣٤٠٫٢٩٢٫٨٣٨خیارات عقود التبادل
٥٫٥٦٦٫٤٢٦٥٫٤٥٦٫٤٧٥٧٠٥٫٠٥٩٫٥٦٦للتداول إجمالي المشتقات المحتفظ بھا أو الصادرة 

مشتقات محتفظ بھا كتحوطات للقیمة العادلة 
١٫٠٥٠٫٩٦٣١٫٤٢١٫٦٤٦٨٢٫٤٩٣٫١٣٤عقود تبادل معدالت الفائدة والعمالت المتقاطعة 
مشتقات محتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیة

٧٦٫٨١٩٥١٫٨٨١٧٫٠٠٠٫٧٨٣الفائدة والعمالت المتقاطعة عقود تبادل معدالت 
٩٥٫٥٠٩١٩٫٨٨٩٨٫٢٨٥٫٣٦٦عقود صرف أجنبي آجلة 

١٧٢٫٣٢٨٧١٫٧٧٠١٥٫٢٨٦٫١٤٩إجمالي المشتقات المحتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیة

٦٫٧٨٩٫٧١٧٦٫٩٤٩٫٨٩١٨٠٢٫٨٣٨٫٨٤٩المالیة المشتقة إجمالي األدوات 

٤٥یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم .ئتمانتشیر القیم االسمیة إلى حجم المعامالت وال تعتبر مؤشرًا على مخاطر السوق أو مخاطر اال
لمعلومات حول تواریخ استحقاق القیمة االسمیة للمشتقات الُمحتفظ بھا ألغراض التحوط.
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في بیان الدخل الموحد:المدرجةالتحوط فاعلیة(خسائر) عدم أرباح / فیما یلي صافي 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

)٩٩٧٫١١٣(١٢٥٫٦٣٣المتعلقة بالمخاطر المتحوطةةلبنود المتحوطلصافي التغیر في القیمة العادلة
٩٥٠٫١١٥)٩٤٫٠٣٣(دوات التحوطصافي التغیر في القیمة العادلة أل

)٤٦٫٩٩٨(٣١٫٦٠٠تحوطات القیمة العادلة  فاعلیةعدم (خسائر)أرباح / 
٣٦٥-تحوطات التدفقات النقدیة فاعلیةعدم أرباح: زائداً 

)٤٦٫٦٣٣(٣١٫٦٠٠التحوط  فاعلیةعدم أرباح / (خسائر)صافي 

فیما یتعلق بتحوطات التدفقات النقدیة والفترات التي من المتوقع أن تؤثر للمجموعةالتدفقات النقدیة المتوقعة  صافي  یعرض الجدول التالي  
.قد یتم تطبیقھأي تعدیل باستثناءخاللھا ھذه التدفقات النقدیة على بیان الدخل الموحد، 

أشھر٣أقل من صافي التدفقات النقدیة المتوقعة 
أشھر إلى  ٣من 

أقل من سنة واحدة 
من سنة واحدة إلى  

من سنتین أقل  
من سنتین إلى أقل  

اإلجمالي سنوات ٥من أكثرسنوات ٥من 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم السنة 

٢٦٦٫٦٢١) ٢٦٫١٧٤() ٥٢٦(٢٠٢٠١٩٧٫٤٤٤٩٣٫٨٥٢٢٫٠٢٥
١٥٤٫٨٦٧- ٢٠١٩٣٠٫٤٢١٦٤٫٦٧٢٣٤٫١٤١٢٥٫٦٣٣

٧٥٨٫٢٧٤–٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (١٫٦٩٠٫٠٩٩، حصلت المجموعة على ضمان نقدي بقیمة ٢٠٢٠دیسمبر٣١كما في 
القیمة ألف درھم) مقابل ١٨٦٫١١٧–٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (٩٢٢٫٨٦٣ألف درھم) وحصلت على سندات بقیمة عادلة تبلغ 

.للموجودات المشتقةالعادلة اإلیجابیة

١٫٣١٥٫٦٨٦–٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (٢٫٧٤٨٫٥٨٨، قامت المجموعة بإیداع ضمان نقدي بقیمة ٢٠٢٠دیسمبر٣١كما في 
القیمة ألف درھم) مقابل ١٫٩٥٦٫٩٤٥–٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (٣٫٣١٣٫٧٣٥عادلة تبلغألف درھم) وكذلك سندات بقیمة 

مانات التفاقیات خدمة الضمان بموجب اتفاقیات الجمعیة الدولیة لعقود التبادل . تخضع ھذه الضالعادلة السالبة للمطلوبات المشتقة
والمشتقات.
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مالیة الوراق  األات في ستثماراال١٠

دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة

دول أخرى في  
مجلس التعاون  

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

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 
٣٫٩٩٣٫٦٧٦٥٩٠٫٩٩٤٤٫٣٤٠٫٠٣٦٨٫٩٢٤٫٧٠٦ومؤّسسات مالیة بنوك - سندات مالیة 
١٫١١٣٫٨٤٧٣٩٤٫٦٨٩١٩٤٫٦٢٤١٫٧٠٣٫١٦٠شركات –سندات مالیة 

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

٣١٫٩٤٣٫٧٠٣١٧٫٤١٤٫٧٢١١٦٫٩٨٧٫٧٥١٦٦٫٣٤٦٫١٧٥ات المدرجةستثمارإجمالي اال
غیر مدرجة:

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

١٦٦٫٥٤٨١٫٣٣٧٣٨٫٠٩٦٢٠٥٫٩٨١ات غیر المدرجة ستثمارإجمالي اال
بالقیمة العادلة من خالل  ات في األوراق المالیةستثمارإجمالي اال

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 
٩٫٢٩٩٫٤٨٠٥٫٦٢٢٫٥٣٢٦٫٧٤٣٫٦٦٢٢١٫٦٦٥٫٦٧٤ات المدرجةستثمارإجمالي اال

) ١١٫٨٤٦() ٨٫٠٨١() ١٫٥١٢() ٢٫٢٥٣() ٤٣٫٣ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 
٩٫٢٩٧٫٢٢٧٥٫٦٢١٫٠٢٠٦٫٧٣٥٫٥٨١٢١٫٦٥٣٫٨٢٨بالتكلفة المطفأة ات في األوراق المالیةستثمارإجمالي اال

٤١٫٤٠٧٫٤٧٨٢٣٫٠٣٧٫٠٧٨٢٣٫٧٦١٫٤٢٨٨٨٫٢٠٥٫٩٨٤ات في األوراق المالیةستثمارإجمالي اال
مجلس التعاون الخلیجي(*)

ات في السندات الدائمة الصادرة عن البنوك األخرىستثمار) تشمل اال*(*
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) تتمةمالیة (الوراق  األات في ستثماراال١٠

دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة

دول أخرى في  
مجلس التعاون  

اإلجماليباقي دول العالم الخلیجي
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

) ٥٣إیضاح() إدراجھاعادمُ ( ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في  
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

مدرجة:
١١٫٩٩١٫٠٥٢١٦٫٢٦٢٫٤٨٣٩٫٣٣٥٫٣٤٥٣٧٫٥٨٨٫٨٨٠أوراق مالیة حكومیة 

١٠٫٢٠٩٫٦٩٢١٫٧٨٠٫٧٨٦٤٫٦٩٥٫٤٣٩١٦٫٦٨٥٫٩١٧قطاع عام - سندات مالیة 
٦٫٨٨٢٫٣٨٥٤٧٩٫٣٠٤٥٫٠٨٣٫٥٩٤١٢٫٤٤٥٫٢٨٣بنوك ومؤّسسات مالیة - سندات مالیة 
١٫٣٠٢٫٠٠٤٤٧٣٫١٧٦٣٠٢٫٩٧٧٢٫٠٧٨٫١٥٧شركات –سندات مالیة 

٢٥١٫٢٣٧١١٠٫٨٠٩٨١٫٦٢٣٤٤٣٫٦٦٩) *أدوات حقوق الملكیة (
٨٦٫٩٩٠١٥٩٫١٩١-٧٢٫٢٠١صنادیق مشتركة 

٣٠٫٧٠٨٫٥٧١١٩٫١٠٦٫٥٥٨١٩٫٥٨٥٫٩٦٨٦٩٫٤٠١٫٠٩٧ات المدرجةستثمارإجمالي اال
غیر مدرجة:

٣٫٦٨٤٫٤١٢-٣٫٥٠٩٫٨١٤١٧٤٫٥٩٨أوراق مالیة حكومیة 
١٣٤٫٢٢٦١٣٤٫٢٢٦--بنوك ومؤّسسات مالیة - سندات مالیة 

٣٧٫٦٥٥٢٢٠٫٧٣٢-١٨٣٫٠٧٧أدوات حقوق الملكیة 
١٫٦١٥٥٨٠٢٫١٩٥-صنادیق مشتركة 

٣٫٦٩٢٫٨٩١١٧٦٫٢١٣١٧٢٫٤٦١٤٫٠٤١٫٥٦٥ات غیر المدرجة ستثمارإجمالي اال
٣٤٫٤٠١٫٤٦٢١٩٫٢٨٢٫٧٧١١٩٫٧٥٨٫٤٢٩٧٣٫٤٤٢٫٦٦٢األوراق المالیةات في ستثمارإجمالي اال
ات في السندات الدائمة الصادرة عن البنوك األخرىستثمار(*) تشمل اال

، تم إدراج مخصص لالنخفاض في قیمة أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ٢٠٢٠دیسمبر٣١كما في 
ات ستثمار) في احتیاطي إعادة تقییم اال٤٣٫٣ألف درھم) (إیضاح ٢٦٠٫٤١٧–٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (٢٢٩٫٨٢٠بمبلغ 

خر وتم إدراجھ في الدخل الشامل اآلخر.المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل

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

بلغ صافي –٢٠١٩دیسمبر  ٣١ألف درھم (٢٫٧٥٣٫٩٧٢ما قیمتھ  ٢٠٢٠دیسمبر٣١صافي القیمة العادلة السالبة لعقود التبادل ھذه في  
ألف درھم). تم إدراج أرباح وخسائر عدم فاعلیة ھذه التحوطات ضمن بیان الدخل الموحد.١٫٠١٠٫٦١٤القیمة العادلة السالبة ما قیمتھ 

كضمانات. تحتفظ المجموعة أبرمت المجموعة اتفاقیات إعادة شراء حیث تم بموجبھا رھن السندات واالحتفاظ بھا لدى األطراف المقابلة  
تفاقیات إعادة الشراء العكسي الرئیسیة الات المرھونة. تخضع السندات المحتفظ بھا كضمانات ستثماربالمخاطر والمنافع المتعلقة باال

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

٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في ٢٠٢٠دیسمبر٣١كما 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 

١٥٫٠٦٠٫٢٩٨١٣٫٠٢٧٫٨١٩١٫٠٤١٫٤٣٩٨٥١٫٠٥٦إعادة الشراء تمویل 

١٫٩٦٤٫٠٣٤–٢٠١٩دیسمبر  ٣١ألف درھم (٣٫٣١٣٫٧٣٥ات في أوراق مالیة بقیمة عادلة تبلغ  استثمارقامت المجموعة كذلك برھن  
ات المرھونة.ستثمارالمتعلقة باال. ال تزال المجموعة محتفظة بالمخاطر والمنافع كضمان مقابل طلبات الھامشألف درھم)
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سلفیات للعمالء، صافي القروض و ال١١

دیسمبر٣١كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

ُمعاد إدراجھا (*)
ألف درھمألف درھم

٩٫٨٣٤٫٩٠١١٢٫٦٨٢٫٩٧٣سحوبات على المكشوف (أفراد وشركات) 
٤٣٫١٧٦٫٨٧٦٤٦٫٦٦٤٫١٥٧قروض أفراد

١٨٣٫٨٩٨٫٣٣٢١٨٠٫٨٣٥٫٩٨٨قروض شركات
٤٫٢٥٢٫٢٦٦٤٫٩٤٦٫٣٧٠ائتمانبطاقات 

٩٫٢٩٠٫٨٥٥١٠٫٠٣٧٫٠٠٢تسھیالت أخرى
٢٥٠٫٤٥٣٫٢٣٠٢٥٥٫١٦٦٫٤٩٠إجمالي القروض والسلفیات للعمالء

)٧٫٣٣٣٫٤١٠()١١٫٤٧٧٫٥٢٨()٤٣٫٣ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 
٢٣٨٫٩٧٥٫٧٠٢٢٤٧٫٨٣٣٫٠٨٠إجمالي القروض والسلفیات للعمالء، صافي 

٥٣(*) یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 

.٢٤الرجوع إلى اإلیضاح رقم ، یرجى موجودات التمویل اإلسالمي المدرجة في الجدول أعالهبالنسبة ل

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

٢٨٫٢٥٢ما قیمتھ الموجبةبلغ صافي القیمة العادلة –٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (٣٦٫٩٣٣ما قیمتھ ٢٠٢٠دیسمبر٣١كما في 
ألف درھم).

زمیلة الات شركالفي ستثماراال١٢

صافي القیمة العادلة للموجودات  بستخدام طریقة حقوق الملكیة ا الزمیلة في البیانات المالیة الموحدة باتفي الشركستثمارحتساب اال اتم 
. في تاریخ االستحواذللشركة الزمیلة القابلة للتحدیدوالمطلوبات 

ألف درھم 

٢٠١٩٢٠٥٫١٥٨ینایر ١كما في 
١٩٧٫٨٥٥) ٥٣إضافة عند دمج األعمال (إیضاح 

١٧٫٧٦٥شركات زمیلة ربح منالحصة 
)١٤٫١٩٤(شركات زمیلة  توزیعات أرباح مستلمة من 

١٫١٨٤تأثیر تحویل العمالت  
٢٠١٩٤٠٧٫٧٦٨دیسمبر٣١كما في 
١٨٫٠٠٥ربح شركات زمیلة منالحصة 

) ٩٫٦٤٧(توزیعات أرباح مستلمة من شركات زمیلة
) ١٨٫٦٧٣()٣٣االنخفاض في القیمة (إیضاح رسوم

)١٠١٫٣٤٧() ٣٥تحویل إلى فئة المحتفظ بھ للبیع (إیضاح 
) ٤٠٫٤١٤(استبعاد خالل السنة 

١٧٦تأثیر تحویل العمالت 
٢٠٢٠٢٥٥٫٨٦٨دیسمبر ٣١كما في 
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) تتمة (زمیلةالشركات الفي ستثماراال١٢

وتم تحقیق القیمة الدفتریة لالستثمار بالكامل  السنة ، إحدى الشركات الزمیلة، خالل  المتوازن تمت تصفیة االستثمار في صندوق الھالل العالمي  
عند التصفیة مما أدى إلى عدم وجود ربح أو خسارة من استبعاد الشركة الزمیلة. 

. ٣٧یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقمالزمیلة، اتلألرصدة والمعامالت مع الشركبالنسبة 

كما یلي: ھي٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في الزمیلة  اتإن تفاصیل الشرك

حقوق الملكیةحصة
األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس ٢٠٢٠٢٠١٩سم الشركة الزمیلةا

سكنیة لفئة الدخل المنخفضمرافق اإلمارات العربیة المتحدة٪٣٥٫٠٠٪٣٥٫٠٠.فور ان بروبرتي ذ.م.م
خدمات التأمین العامةاإلمارات العربیة المتحدة٪٤٧٫٥٤٪٤٧٫٥٤)١(اورینت یو ان بي للتأمین التكافلي ش.م.ع.

خدمات التأمین العامةمصر٪١٩٫٣٢٪١٩٫٩٦)١(شركة المشرق العربي للتأمین التكافلي
یةستثماراألنشطة االاإلمارات العربیة المتحدة٪٣١٫٨٩٪١٠٫١٤صندوق الھالل العالمي للصكوك
یةستثماراألنشطة االاإلمارات العربیة المتحدة٪٤٨٫٩٩٪٧٥٫٦٠صندوق الھالل لألسھم الخلیجیة

یةستثماراألنشطة االاإلمارات العربیة المتحدة٪٧٦٫٤٣-)٢(الھالل جلوبال باالنس فاند

عقاریة الات ستثماراال١٣

ألف درھم

٢٠١٩٥٧٦٫٦٧١ینایر ١كما في 
١٫١٨٠٫٧٩٩)٥٣عند دمج األعمال (إیضاح ةإضاف

٨٫٥٥٠إضافات خالل السنة
)٥٫٨٥٩(ستبعادات خالل السنةا

)٦٧٫١٥٣(ات عقاریةاستثمارإعادة تقییم 
٦٩٩تأثیر تحویل العمالت

٢٠١٩١٫٦٩٣٫٧٠٧دیسمبر٣١كما في 
)٤٫٥٧٤(السنةستبعادات خالل ا

)٤٥٫٣٨٨(ات عقاریة استثمارإعادة تقییم 
٢١١تأثیر تحویل العمالت

٢٠٢٠١٫٦٤٣٫٩٥٦دیسمبر ٣١كما في 

أرباح بقیمةصافي : ٢٠١٩(درھم ألف٤١٦صافي أرباح بقیمة ات العقاریة ستثمارمن االالخسائرصافي شمل ی، ٢٠٢٠لسنة بالنسبة 
.ات عقاریةاستثمارستبعاد انتیجة ألف درھم)٤١٧

عقارات مستحوذ علیھا من تسویات لبعض القروض والسلفیات. لم یتم إدراج ھذه المعاملة ضمن بیان خالل السنةتشمل اإلضافات 
غیر نقدیة. تالتدفقات النقدیة الموحد كونھا معامال

تصفیتھاتمت) ٢(محتفظ بھا للبیع) ١(
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) تتمة (عقاریةالات ستثماراال١٣

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.

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

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.

: یتم استخدام ھذه الطریقة لتقدیر قیمة العقار من خالل رسملة صافي اإلیرادات التشغیلیة للعقار على أساس العائد ستثمارریقة االط◄
ه على مدار مدة االنتفاع الخاضعة للتقییم.استثماریتوقعھ المستثمر من المناسب الذي

داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة.ات العقاریة للمجموعة بشكل رئیسي ستثماراالكافةتقع

المدینة عقود اإلیجارذمم 

:خالل السنةات العقاریةستثمارتفاصیل إیرادات اإلیجار والمصاریف التشغیلیة المباشرة المتعلقة باالفیما یلي

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٨٢٫٢٥٩٨٢٫٥٦٣إیرادات اإلیجار
٢٣٫٤٧٥٢٤٫٢٣٦مباشرةمصاریف تشغیلیة 

عقود كافةبالعقارات المملوكة للمجموعة، بشروط تأجیر متنوعة مع خیار تمدید مدة اإلیجار. تتضمن ةتتعلق عقود اإلیجار التشغیلی
خیار التجدید. لیس لدى المستأجر خیار شراء العقار عند انتھاء فترة مارسالسوق في حالة أن المستأجر لمراجعةبندًا ةاإلیجار التشغیلی

عقد اإلیجار.

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

عقود إیجار تشغیلیة مدینة غیر قابلة لإللغاء 
٣٩٫٠٣٨٣٣٫٢١٠أقل من سنة واحدة

٢٢٫٨١١-أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات
٢٣٫٢٧١-أكثر من خمس سنوات

٣٩٫٠٣٨٧٩٫٢٩٢عقود اإلیجار التشغیلیة المدینة غیر القابلة لإللغاء إجمالي



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٨١

، صافي خرىاألموجودات ال١٤

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

ألف درھمألف درھم

٢٫٦١٢٫٤١٣٣٫٢٨٦٫٠٠١فوائد مدینة
٢٫١٤٨٣٫٤٥١مقدماً مدفوعة ضرائب 
٩٠٫٧٦٧١٣٩٫١١٦مدفوعة مقدماً مصاریف

٦٫٨٠٩٫٣٤٨١٢٫٧٢٦٫٢٢٩)٢١أوراق قبول (إیضاح 
٥٨٤٫٨٦٤٦١٤٫٦٩٣أخرى

١٠٫٠٩٩٫٥٤٠١٦٫٧٦٩٫٤٩٠إجمالي الموجودات األخرى
)١٩٫٢٨٢()١٨٫١٢٧()٤٣٫٣: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح ناقصاً 

١٠٫٠٨١٫٤١٣١٦٫٧٥٠٫٢٠٨إجمالي الموجودات األخرى، صافي 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٨٢

معدات، صافي ال ممتلكات وال١٥

عقارات بنظام التمّلك  
الُحر وتحسینات 

تحسینات على  
عقارات مستأجرة 

أثاث ومعدات  
ومركبات 

أجھزة وبرامج  
وملحقات الحاسوب 

أعمال رأسمالیة قید  
اإلجمالي أصل حق االستخدام التنفیذ

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
التكلفة أو التقییم 

٢٫٥٩٨٫٧٢٨- ٢٠١٩٨٨٩٫٣٢٢٢٠٧٫٨٠٩٢٢٥٫٣٩٢١٫١٩٦٫٥٩٩٧٩٫٦٠٦ینایر ١كما في 
٦٦٣٫٦٤٥١٢١٫٤٧٨٥٣٫٦٥١١١٦٫٤٥٩٤٣٫٠٦٥٩٠٫٠٦٩١٫٠٨٨٫٣٦٧) ٥٣األعمال (إیضاح عند دمج إضافات 

١٤١٫٧٢٢١٤١٫٧٢٢- - - - - ١٦االستخدام عند تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم إدراج أصل حق 
٣٫٤١٦١٫٦٣٠٦٩٦١٫٥٩٩١٠٩٣٫٤٢٩١٠٫٨٧٩الصرف معدالت فرق  

٤٧٣٫٥٥٣٢٫١٦٩١٢٫٧٦٦٢٥٤٫٨٠٩٨٠٫٣٤٧٣٥٣٫٦٩١إضافات خالل السنة 
- - ) ٢٢٠٫٨٩٠(٤٦٣٢٠٫٩٢٦٦٫٣٧٤١٩٣٫١٢٧خالل السنة تحویالت

) ١٫٦٧٢(- ) ١٫٦٧٢(- - - - تحویل إلى مصاریف 
) ١١٫٧٢٨(- - ) ٦٫٥٤٥() ١٫٨٤٨() ٣٨٣() ٢٫٩٥٢(تحویل إلى محتفظ بھ للبیع 

) ٩٫١١٩(- - ) ٣٦٢() ١٫٦٣٧() ٩٦٦() ٦٫١٥٤(خالل السنة ستبعادات ا
٢٠١٩١٫٥٤٧٫٧٨٧٣٥٤٫٠٤٧٢٨٤٫٧٩٧١٫٥١٣٫٦٤٣١٥٥٫٠٢٧٣١٥٫٥٦٧٤٫١٧٠٫٨٦٨دیسمبر ٣١كما في 

٩٣٦٥٤٢٧٢٥١٫٠٦٨٥٠٣١٣٫٣٥٢الصرف معدالت فرق  
١٠٫٠٩٩٨٫٢٧٦٢٧٫٣٨٧١٧٨٫٣١٥٨٢٫٩٣٠٣٠٧٫٠٠٧- إضافات خالل السنة 

- - ) ١٩٩٫٦٩٨(١٫٧٨٥١٠٫٢٧٣٨٫٧٦٢١٧٨٫٨٧٨خالل السنة تحویالت
) ١١٠٫٢١١() ٦٦٫٦٥٢() ٧٢٨() ٢٠٫٤٨١() ١٤٫٣٠٢() ٥٫٣٩٥() ٢٫٦٥٣(خالل السنة ستبعادات ا

٢٠٢٠١٫٥٤٧٫٨٥٥٣٦٩٫٥٦٦٢٨٨٫٢٥٨١٫٧٠٠٫٤٩٥١٣٢٫٩٦٦٣٣١٫٨٧٦٤٫٣٧١٫٠١٦دیسمبر ٣١كما في 
المتراكم ستھالك اال 

١٫٦١٦٫١٢٣- - ٢٠١٩٤٣٨٫٠٥٥١٥٨٫١٩٦١٨٧٫٦٩٦٨٣٢٫١٧٦ینایر ١كما في 
١٣٦٣٤٣- ٨٠٥٣٨٠) ٦(الصرف معدالت فرق  

٧١٫٤٢٣٣٦٦٫١١٤- ٥٨٫٧٧١٢٩٫٣٣٨٢٣٫٠٢٣١٨٣٫٥٥٩) ٣٢المحّمل للسنة (إیضاح  
) ٧٫٧١٨(- - ) ٥٫٣٣٣() ١٫٣٠٠() ١٠٢() ٩٨٣(تحویل إلى محتفظ بھ للبیع 

) ١٫٥٦٥(- - ) ٣٤٤() ١٫٠٧١() ٨١() ٦٩(خالل السنة ستبعادات ا
٧١٫٥٥٩١٫٩٧٣٫٢٩٧- ٢٠١٩٤٩٥٫٧٦٨١٨٧٫٤٣١٢٠٨٫٤٠١١٫٠١٠٫١٣٨دیسمبر ٣١كما في 

٣٢٣) ١٤٦(- ) ١٨٦(١٧٤١٥٢٢٣الصرف معدالت فرق  
٨٩٫١٨٢٤٠٣٫٩١١- ٦٢٫٠٢٣٣٩٫٢٩٩٢٤٫٠١٩١٨٩٫٣٨٨) ٣٢المحّمل للسنة (إیضاح  

) ٦٥٫٠٩٠() ٢٨٫٢٦٦(- ) ١٩٫٠٣٣() ١٤٫٦٩٧() ٢٫٧١٦() ٣٧٨(ستبعادات خالل السنة ا
١٣٢٫٣٢٩٢٫٣١٢٫٤٤١- ٢٠٢٠٥٥٧٫٤٣٠٢٢٤٫٤٢٩٢١٧٫٩٤٦١٫١٨٠٫٣٠٧دیسمبر ٣١كما في 
الدفتریة القیمة 

٢٠٢٠٩٩٠٫٤٢٥١٤٥٫١٣٧٧٠٫٣١٢٥٢٠٫١٨٨١٣٢٫٩٦٦١٩٩٫٥٤٧٢٫٠٥٨٫٥٧٥دیسمبر ٣١كما في 

٢٠١٩١٫٠٥٢٫٠١٩١٦٦٫٦١٦٧٦٫٣٩٦٥٠٣٫٥٠٥١٥٥٫٠٢٧٢٤٤٫٠٠٨٢٫١٩٧٫٥٧١دیسمبر ٣١كما في 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٨٣

، صافي ملموسةال موجودات غیر ال١٦

موجودات غیر ملموسة أخرى 

الشھرة
العالمة التجاریة  

اإلجمالي العمالء العالقة معساسیة أودائع والرخص
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

التكلفة أو التقییم 
١٨٫٨٠٠- - - ٢٠١٩١٨٫٨٠٠ینایر ١كما في 

٤٫٥٩٢٫٨٧٢٢٤٤٫٠٠٠٤٥٧٫٠٠٠٨٤٫٠٠٠٥٫٣٧٧٫٨٧٢) ٥٣األعمال (إیضاح  مدرجة عند دمج
٤٫٦١١٫٦٧٢٢٤٤٫٠٠٠٤٥٧٫٠٠٠٨٤٫٠٠٠٥٫٣٩٦٫٦٧٢) سابقاً إدراجھاتم (كما ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

تأثیر تعدیالت المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة  
٢٫١٤١٫٨٤٥- - - ٢٫١٤١٫٨٤٥) ٥٣(إیضاح  ٣رقم 

٦٫٧٥٣٫٥١٧٢٤٤٫٠٠٠٤٥٧٫٠٠٠٨٤٫٠٠٠٧٫٥٣٨٫٥١٧(ُمعاد إدراجھا) ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
١١٫٢٥٨- - ١١٫٢٥٨- فروق الصرف  

٢٠٢٠٦٫٧٥٣٫٥١٧٢٥٥٫٢٥٨٤٥٧٫٠٠٠٨٤٫٠٠٠٧٫٥٤٩٫٧٧٥دیسمبر ٣١كما في 

المتراكم اإلطفاء
- - - - - ٢٠١٩ینایر ١كما في 
٥٤٫٠٠٤١٠٫١٧١٦٤٫١٧٥- - ) ٣٢(إیضاح  للسنة اإلطفاء 
٥٤٫٠٠٤١٠٫١٧١٦٤٫١٧٥- - ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
٨٠٫٢٠٢١٥٫١٠٧٩٥٫٣٠٩- - ) ٣٢(إیضاح  للسنة اإلطفاء 
١٣٤٫٢٠٦٢٥٫٢٧٨١٥٩٫٤٨٤- - ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

الدفتریة القیمة 
٢٠٢٠٦٫٧٥٣٫٥١٧٢٥٥٫٢٥٨٣٢٢٫٧٩٤٥٨٫٧٢٢٧٫٣٩٠٫٢٩١دیسمبر ٣١كما في 

٢٠١٩٦٫٧٥٣٫٥١٧٢٤٤٫٠٠٠٤٠٢٫٩٩٦٧٣٫٨٢٩٧٫٤٧٤٫٣٤٢دیسمبر ٣١كما في 

الشھرة 

٢٠١٩األعمال خالل سنة عن دمجالشھرة الناتجة 

المدمجة  المنشأةاستكملت .كلیةمع بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. في صفقة أسھمش.م.ع، اندمج بنك االتحاد الوطني٢٠١٩مایو ١في 
استشاري خارجي بعدبناًء على تخصیص سعر الشراء الذي قام بھ الھالل ش.م.ع. مصرفعلى ٪ ١٠٠بعد ذلك عملیة االستحواذ بنسبة 

ألف ٦٫٧٣٤٫٧١٧مبلغ بقیمةغیر ملموسة وكموجوداتألف درھم ٧٨٥٫٠٠٠بقیمةمبلغإدراج البنك بقام، عملیة الدمج واالستحواذ
لمزید من التفاصیل.٥٣یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم درھم كشھرة. 

قیمة الشھرة في نخفاض التقییم ا

لنقد. في اختبار لالمولدةوحدات العمال إلى األدمج من المستحوذ علیھا القیمة، یتم تخصیص الشھرة فينخفاضاالألغراض اختبار 
لصلة. ذات االدفتریةالقیمللنقد معالمولدةللوحداتالشھرة المخصصة  منقیمة الشھرة، تتم مقارنة المبالغ القابلة لالسترداد  في  نخفاض  اال
.، أیھما أعلىقید االستخداموالقیمة ستبعاداالتكالیف ناقصاً للنقد المولدةالقیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة للوحدة إن 

للنقد باستخدام نموذج تخصیص رأس المال حیث یتم تخصیص رأس المال األساسي للمجموعة المولدةیتم اشتقاق القیمة الدفتریة للوحدات 
وتستخدم نموذج  قید االستخدامعلى أساس القیمة لوحداتھا المولدة للنقدتحدد المجموعة المبالغ القابلة لالسترداد . للوحدات المولدة للنقد

القیمة الحالیة لألرباح على احتسابالنموذجیعملعمال المصرفیة وبیئتھا التنظیمیة. التدفقات النقدیة المخصومة، الذي یعكس تفاصیل األ
ذات الصلة. ةالمستقبلیة المقدرة القابلة للتوزیع على المساھمین بعد استیفاء متطلبات رأس المال التنظیمی



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٨٤

) تتمة(ملموسة، صافيال موجودات غیر ال١٦

) تتمة(الشھرةقیمة في نخفاض التقییم ا

، والتي لخمس سنواتتوقعات األرباح وافتراضات الرسملة ذات الصلة بناًء على خطط مالیة التدفقات النقدیة المخصومةیستخدم نموذج 
األداء السابق والحالي باإلضافة وأخذحكام  األوضعیتم خصمھا إلى قیمتھا الحالیة. یتضمن تقدیر األرباح المستقبلیة ومتطلبات رأس المال  
.في االعتبارإلى التطورات المتوقعة في األسواق المعنیة وفي االقتصاد الكلي والبیئات التنظیمیة

مستوى مستدام. في حالة االستمراریة، من المفترض للتوصل إلى،  حیثما أمكند فترة الخمس سنوات األولیة،  یتم تعدیل توقعات األرباح بع
اإلیرادات المتوقعة تنبؤاتیعتمد ھذا على  .  معدل نمو ثابت طویل األجلبما یقاربإلى حقوق المساھمین بمقدار أو  ةالنقدیاتزداد التدفقتأن  

في القیمة النھائیة.إدراجھا ویتم المتوقع الناتج المحلي اإلجمالي نموفة إلى باإلضاللوحدات المولدة للنقد

حساسة لتوقعات األرباح القابلة للتوزیع، ومعدل الخصم (تكلفة حقوق بوحدة مولدة للنقدقیمة التدفقات النقدیة المخصومة الخاصة عتبرتُ 
الرأسمالیة وتتضمن الموجوداتالملكیة) المطبق، ومعدل النمو طویل األجل. تم تحدید معدالت الخصم المطبقة بناًء على نموذج تسعیر 

لمنتظمة (عامل بیتا). عالوة مخاطر السوق وعامل یغطي مخاطر السوق اومعدل فائدة خاٍل من المخاطر، 

رویال بنك أوف سكوتالند محفظة االستحواذ علىعند الناتجة الشھرة 

شركات الصغیرة والمتوسطة  أعمال الإدارة الثروات ووالمصرفیة لألفراد، الخدمات ، استحوذ البنك على أعمال ٢٠١٠أكتوبر ١في 
بناًء على ألف درھم. ١٦٨٫٩٠٠اعتبار تبلغ قیمتھ("األعمال") لرویال بنك أوف سكوتالند في دولة اإلمارات العربیة المتحدة مقابل 

إدراج ك بالبنقام، ٢٠١٠سنة بعد االستحواذ في خارجي مباشرةً إستشاريا مالتقییم العادل وتخصیص سعر الشراء التي قام بھتيعملی
ألف درھم ١٨٫٨٠٠بقیمةمبلغألف درھم كموجودات غیر ملموسة تم إطفاؤھا بالكامل خالل السنوات السابقة و١٤٣٫٤٠٠بقیمةمبلغ

كشھرة. 

). شيءال -٢٠١٩(٢٠٢٠دیسمبر ٣١قیمة الشھرة خالل السنة المنتھیة في في خسائر انخفاض إدراجلم یتم 

موجودات غیر ملموسة أخرى  

العالمة التجاریة 
والرخص 

قام مصرف الھالل ببناء امتیاز قوي ولھ سمعة كمصرف إسالمي تقدمي یقدم مجموعة واسعة من منتجات عمر غیر محدد
الخدمات المصرفیة لألفراد التي تتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. تلعب العالمة التجاریة لمصرف الھالل  

اإلیرادات للبنك. تولید في رئیسیاً دوراً 

ترخیص مصرفي بإصدار  المركزي المصري  المصرفیقمكأصل غیر ملموس، حیث لم  إدراج ھذه الرخصةتم  عمر غیر محددرخصة مصر
د المشاركة في األنشطة المصرفیة على البنوك  السابقة، وبالتالي فقد قیّسنةجدید ألي منشأة على مدار العشرین 

إیرادات للبنك. تم تقییم رخصة مصر  تولیدالمرخصة بالفعل وتعمل في مصر. یلعب الترخیص دورًا رئیسیاً في  
بالنظر إلى نھج السوق باستخدام المعامالت المماثلة. 

العالقة مع  
العمالء 

٦إلى ٣من 
سنوات 

المتعاملین الذین  مع إبرامھا العمالء القیمة العائدة لألعمال المتوقع مع عالقة لسة ل تمثل الموجودات غیر الملمو
عمالء التمویل  أخذالعمالء، تم مع عالقات لكانوا موجودین في تاریخ االستحواذ. عند تحدید القیمة العادلة ل 

ى شكل رسوم وعموالت. علھامة إیرادات دوریة. من المتوقع أن تحقق ھذه العالقات  في االعتبار التجاري

ودائع أساسیة  
غیر ملموسة

٧إلى ٤٫٥من 
سنوات 

أرخص  اً قیمة الموجودات غیر الملموسة للودائع األساسیة من حقیقة أن قاعدة الودائع للمجموعة تمثل مصدر تنشأ
للتمویل من التمویل بالجملة أو تمویل أسواق المال. یمثل الفرق بین تكلفة تمویل الودائع وتكلفة تمویل الجملة /  

سوق المال قیمة الودائع األساسیة غیر الملموسة. 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٨٥

مستحقة للبنوك المبالغ ال١٧

دیسمبر٣١كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

درھمألف ألف درھم

١٫٥٣٦٫٢٦٣١٫٧٣٩٫٠٩٨حسابات البنوك لدیناأرصدة 
١٫٣٣٥٫٨٤٦٤٦٠٫٥٨٣ودائع ھامشیة 
٥٫٣٤٩٫٩٦٢٣٫٥٣٣٫٠٩٨ودائع ألجل

٨٫٢٢٢٫٠٧١٥٫٧٣٢٫٧٧٩األرصدة المستحقة للبنوك إجمالي

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

بلغ  -٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (٧٫٧٩٤ما قیمتھ ٢٠٢٠دیسمبر٣١لغ صافي القیمة العادلة الموجبة لعقود التبادل ھذه في العادلة. ب
ألف درھم).١٤٫٧١٩صافي القیمة العادلة الموجبة ما قیمتھ 

العمالءمن ودائع ١٨

دیسمبر٣١كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

درھمألف ألف درھم

١٢٣٫٥٨٨٫٠٦٣١٥٩٫٧٩٧٫٣٩٥ودائع ألجل
٩٤٫١٥٨٫١٩٧٧٨٫٠٢٢٫١٢٣ودائع حسابات جاریة

٣١٫٣٧٥٫٨٤٥٢١٫٨٧٣٫٢٠٦ودائع توفیر
٣١٥٫٦٧٨٣٥١٫٧٠٢ودائع حكومیة طویلة األجل

١٫٩٥٧٫٦٧٤٢٫٠٤٩٫٣٥٦ودائع ھامشیة 
٢٥١٫٣٩٥٫٤٥٧٢٦٢٫٠٩٣٫٧٨٢إجمالي الودائع من العمالء 

.٢٤، یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم لودائع اإلسالمیة المدرجة في الجدول أعالهلبالنسبة

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

-٢٠١٩دیسمبر ٣١درھم (ألف ١٧٤٫٧٤٠ما قیمتھ ٢٠٢٠دیسمبر٣١لعقود التبادل ھذه في الموجبةة. بلغ صافي القیمة العادلة العادل
ألف درھم).٥٢٫٦٤٨ما قیمتھ الموجبةبلغ صافي القیمة العادلة 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٨٦

أوراق تجاریة بالیورو ١٩

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

دیسمبر٣١كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

ألف درھمألف درھمالعملة 

٢٫٢٧٩٫٨٥٤٨٨٩٫٧٣٣دوالر أمریكي
١٩٩٫٩٣٤١٩٩٫٧٨٩درھم إماراتي

١٫٥٤٧٫١٢٨٤٠٤٫٥٥٣یورو
٣٧٥٫٨٣٠٢٤٧٫٣٣٢فرنك سویسري
٣٥٠٫٨٤٧٣٢٠٫٩٣١جنیة استرلیني

٤٫٧٥٣٫٥٩٣٢٫٠٦٢٫٣٣٨إجمالي األوراق التجاریة بالیورو 

تتحوط المجموعة لبعض األوراق التجاریة بالیورو ضد مخاطر صرف العمالت األجنبیة باستخدام عقود تبادل الصرف األجنبي وتصّنف 
١١٨٫٥١٠ما قیمتھ  ٢٠٢٠دیسمبر٣١لعقود التحوط ھذه كما في  الموجبةھذه األدوات كتحوطات للتدفقات النقدیة. بلغ صافي القیمة العادلة  

ألف درھم).٦٫٠٦٠بلغ صافي القیمة العادلة الموجبة ما قیمتھ –٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (

سنویًا إلى موجب ٪٠٫٥٤٨بین سالب التي تم إصدارھاذات القسیمة الصفریة یتراوح معدل الفائدة الفعلي لألوراق التجاریة بالیورو
سنویاً).٪٣٫١٨٩نویاً إلى موجب س٪٠٫٤٣٩بین سالب -٢٠١٩دیسمبر ٣١سنویاً (٪٢٫٠١٠

ن األنشطة التمویلیة:عالتدفقات النقدیة الناتجة بفیما یلي تسویة حركة األوراق التجاریة بالیورو 

ألف درھم

٢٠١٩٣٫٢٧٩٫٣٠٢ینایر ١كما في 
٣٫٧٧٧٫٨٧٨عملیات اإلصدارمتحصالت من الصافي 

)٥٫٠٣٥٫٦٣٢(سداد مبالغ
٤٠٫٧٩٠حركات أخرىت

٢٠١٩٢٫٠٦٢٫٣٣٨دیسمبر٣١كما في 
١٢٫٣٤٦٫٥٧٧صافي المتحصالت من عملیات اإلصدار

)٩٫٦٧٠٫٧٤١(سداد مبالغ
١٥٫٤١٩حركات أخرىت

٢٠٢٠٤٫٧٥٣٫٥٩٣دیسمبر ٣١كما في 

خرى األحركات التتتضمن .صرف العمالت األجنبیةمعدالتتأثیرات التغیرات في صافي المتحصالت من عملیات اإلصدارتضمن ی
.الُمطفأ الخصم



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٨٧

قروض ال٢٠

ھي كما یلي:٢٠٢٠دیسمبر٣١إن تفاصیل القروض كما في 

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

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 استرلیني

٥٧٧٫١٢٢٥٧٧٫١٢٢---الروبیة االندونیسیة
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---تنج كازاخستاني 
١٫١٦٣٫٦٨٠---١٫١٦٣٫٦٨٠دوالر أمریكيصادرةإیداعشھادات 

١٣٥٫٤٦٠---١٣٥٫٤٦٠یورو
٢٫٨٦٢٫٦٦٠--٢٫٨٦٢٫٦٦٠-دوالر أمریكيمعدل فائدة ثابت-سندات ثانویة 

٢٠٢٫٣٣٣٦٫٧٠٦٫١٣٨-١٫٩٨١٫٨٦٠٤٫٥٢١٫٩٤٥دوالر أمریكيخالل اتفاقیات إعادة الشراءقروض من 
٦٫٣٠٦٫١٦٥---٦٫٣٠٦٫١٦٥(*)درھم إماراتي 
١٠٫٤٢٣١٥٫٥١٦-٥٫٠٩٣-جنیھ مصري 

١٢٫٩٥١٫٤٣٠٢٢٫٨٦٩٫٠٦٩٦٫٦١٤٫٤٢٧٢٢٫٩٦١٫١١٨٦٥٫٣٩٦٫٠٤٤إجمالي القروض 
الموجھةالدعم االقتصادي خطةاإلمارات العربیة المتحدة المركزي في إطار مصرففوائد من القروض التي ال تحملتمثل(*) 

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 ٢٠٢٠دیسمبر٣١إما كتحوطات للقیمة العادلة أو للتدفقات النقدیة. بلغ صافي القیمة العادلة الموجبة لعقود التبادل ھذه كما في التبادل ھذه
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) تتمةقروض (ال٢٠

ھي كما یلي:٢٠١٩دیسمبر ٣١إن تفاصیل القروض كما في 

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات ٥-٣سنوات ٣-١خالل سنة واحدة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمالعملةاألداة

٤٧٤٫٣٤٣١٫٢٨٢٫٢٨٧-٨٠٧٫٩٤٤-دوالر أستراليسندات عالمیة متوسطة األجل
٤٥٨٫٣٦٨-٣٥٢٫٣٣٣١٠٦٫٠٣٥-رینمینبي صیني

٣٧٨٫٢٠٢-٢١٤٫٦٠١٨١٫٨٦٠٨١٫٧٤١یورو
٢٫٣٣٥٫٩٧٤-٣٠١٫٨٨٩٢٫٠٣٤٫٠٨٥-فرنك سویسري

١٦٢٫١٢٥--١٦٢٫١٢٥-ین یاباني
٦٩٨٫٣٨٩-١٥٠٫٣٨٦٣٦٧٫٣٥٢١٨٠٫٦٥١دوالر ھونج كونج 

٣٫٦١٦٫٧٠٩٣٫٧٧٩٫٩٧٢٧٫٤٧٢٫٤٨٩١٧٫٩٧٤٫١٤٠٣٢٫٨٤٣٫٣١٠دوالر أمریكي
٣٤٥٫٢٤٧--٣٤٥٫٢٤٧-جنیھ إسترلیني
٥٣٥٫١٨٠٥٣٥٫١٨٠---روبیة إندونیسیة

٣٫٩٨١٫٦٩٦٦٫١٩٨٫٧٢٢٩٫٨٧٥٫٠٠١١٨٫٩٨٣٫٦٦٣٣٩٫٠٣٩٫٠٨٢

١٫٨٧٩٫٧٦٢-١٫٨٧٩٫٧٦٢--دوالر أمریكيسندات صكوك إسالمیة 
٥٫٦٣٩٫٩٣٣-١٫٤٦٦٫٩٢٨٢٫٩٣٢٫٧٩٧١٫٢٤٠٫٢٠٨دوالر أمریكيمعدل فائدة عائم-ثنائیة قروض 

٧٣٤٫٦٠٠---٧٣٤٫٦٠٠دوالر أمریكيمعدل فائدة عائم-ةض مشتركوقر
٤٠٨٫٣٢٧---٤٠٨٫٣٢٧جنیھ استرلینيصادرةإیداعشھادات 

٣٢٢٫٢٣٧---٣٢٢٫٢٣٧دوالر أمریكي
٢١١٫٤٣٠---٢١١٫٤٣٠دوالر كندي

٢٫٧٩٥٫٦٢٧-٢٫٧٩٥٫٦٢٧--دوالر أمریكيمعدل فائدة ثابت-سندات ثانویة 
٢٠٢٫٣٣٣٨٣٤٫٤٩٤--٦٣٢٫١٦١دوالر أمریكيقروض من خالل اتفاقیات إعادة الشراء

١٠٫٤٣٨١٦٫٥٦٢-٩٨٦٫٠٢٦جنیھ مصري
٧٫٧٥٧٫٤٧٧٩٫١٣٧٫٥٤٥١٥٫٧٩٠٫٥٩٨١٩٫١٩٦٫٤٣٤٥١٫٨٨٢٫٠٥٤إجمالي القروض 

تبادل العمالت المتقاطعة، ویتم تصنیف عقود أو عقود تتحوط المجموعة لبعض القروض ضد مخاطر معدالت صرف العمالت األجنبیة ومخاطر معدالت الفائدة باستخدام إما عقود تبادل معدالت الفائدة 
ألف درھم.٦٣٨٫٨١٠ما قیمتھ ٢٠١٩دیسمبر ٣١التبادل ھذه إما كتحوطات للقیمة العادلة أو للتدفقات النقدیة. بلغ صافي القیمة العادلة الموجبة لعقود التبادل ھذه كما في 
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:٢٠٢٠دیسمبر٣١كما في معدالت الفائدة التعاقدیةكدفعات متأخرة؛ وفیما یلي الفائدةتستحق 
سنوات٥أكثر من سنوات٥إلى ٣سنوات٣سنة إلىخالل سنة واحدةالعملةاألداة

إلى سنویاً ٪٣٫٧٥بینمعدل فائدة ثابت یتراوح سنویاً ٪٣٫٧٣معدل فائدة ثابت بنسبة أستراليدوالرسندات عالمیة متوسطة األجل
١٣٨وفوائد ربع سنویة بمعدل سنویاً ٪٣٫٩٢

معدل تبادل فاتورة البنك.نقطة أساس مضافة إلى 

سنویاً إلى ٪٢٫٦٩یتراوح بینمعدل فائدة ثابت -
سنویاً ٪٤٫٥٠

٪٥٫٠٢سنویاً إلى ٪٤٫٨٥معدل فائدة ثابت یتراوح بین رینمینبي صیني
سنویاً 

سنویاً إلى ٪٣٫٠٠معدل فائدة ثابت یتراوح بین 
سنویاً ٪٤٫٨٢

سنویاً إلى ٪٣٫٣٣یتراوح بین معدل فائدة ثابت 
سنویاً ٪٤٫٦٠

-

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

سنویاً ٪٠٫٧٣٥و
-

--سنویاً ٪٠٫٤٤٥بنسبةمعدل فائدة ثابت سنویاً ٪٠٫٤٤٥معدل فائدة ثابت بنسبة ین یاباني
٪٢٫٨٦سنویاً إلى ٪٢٫٦٩یتراوح بین معدل فائدة ثابت دوالر ھونج كونج

سنویاً 
سنویاً إلى ٪٢٫٨٤معدل فائدة ثابت یتراوح بین 

سنویاً ٪٣٫٢٠
٪٢٫٨٧سنویاً إلى ٪١٫٣٤یتراوح بین معدل فائدة 

سنویاً 
-

ربع سنویة فوائدسنویًا و٪٢٫٧٥معدل فائدة ثابت بنسبة دوالر أمریكي
نقطة أساس مضافة إلى سعر ٨٥إلى ٨٠تتراوح بین

لیبور.

ربع وفوائدسنویاً ٪٤٫٠بنسبةمعدل فائدة ثابت 
نقطة أساس مضافة ١٤٠إلى ٨٨سنویة بمعدل 

إلى سعر لیبور.

نقطة ١٥٥إلى ١٠٣تتراوح بینربع سنویة فوائد
أساس مضافة إلى سعر لیبور.

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

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

(*)إلى سعر لیبور
سنویاً إلى ٪١٫٩٥معدل فائدة ثابت یتراوح بین سنویاً ٪١٫٤٠معدل فائدة ثابت بنسبة جنیھ إسترلیني 

سنویاً ٪٢٫٠٣
--

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

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

لیبور.
نقطة أساس ٩٥إلى ٥٠شھریة بمعدل فوائد

مضافة إلى سعر لیبور 
نقطة أساس مضافة إلى ١٠٠فوائد شھریة بمعدل 

سعر لیبور.
-

سنویًا.٪٩٫٥معدل فائدة ثابت بنسبة ---تینج كازاخستاني 
٪٠٫٣٦٣قسیمة صفریة بمعدل عائد داخلي یتراوح بین دوالر أمریكيشھادات إیداع صادرة

سنویًا.٪٠٫٣٨٩سنویاً إلى 
---

٪٠٫٤٥٦سالب بنسبةقسیمة صفریة بمعدل عائد داخلي یورور
سنویاً.

---

--سنویاً ٪٤٫٥٠بنسبةمعدل فائدة ثابت -دوالر أمریكيمعدل ثابت-سندات ثانویة 
٪٠٫٦٠سنویاً إلى ٪٠٫٤٥معدل فائدة ثابت یتراوح بین دوالر أمریكيقروض من خالل اتفاقیات إعادة الشراء

نقطة أساس مضافة ٤٥وفوائد ربع سنویة بمعدل سنویاً 
إلى سعر لیبور.

سنویًا وفوائد ربع ٪٠٫٦٠بنسبةمعدل فائدة ثابت 
نقطة ٥٠إلى نقطة أساس٤٥تتراوح بینسنویة 
لیبور.إلى سعرمضافة أساس 

١٨سالبإلى٢٠نصف سنویة بمعدل سالب فوائد-
نقطة أساس مضافة إلى سعر لیبور.

سنویاً إلى ٪٠٫٥٠معدل فائدة ثابت یتراوح بین -سنویاً ٪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 ٪٣٫٢٧١یتراوح بین بمعدل عائد داخليسنة ٤٠سنة إلى ٣٠ذات استحقاقات تتراوح من صادرة بفترات أصلیة وألف درھم ٢٠٫٤٤٦٫٥٦٤(*) تشمل سندات بقیمة 
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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 ٪٢٠حتى تاریخ االستحقاق ویتم إطفاؤھا بمعدل سنتھا الخامسةمعدل الفائدة الثابت الثانویة ذات
).٥٠(إیضاح ٢٠٢٣

األنشطة التمویلیة:عنالتدفقات النقدیة الناتجة بفیما یلي تسویة حركة القروض 

ألف درھم

٢٠١٩٤٣٫٠٢٧٫٧٤٩ینایر ١كما في 
١٨٫٠١٢٫٦٥٣عملیات اإلصدارمتحصالت من الصافي 

٨٫١٥٢٫٤٢٧)٥٣إضافة عند دمج األعمال (إیضاح 
)١٩٫٧٩٩٫٠٥٠(سداد مبالغ

٢٫٤٨٨٫٢٧٥حركات أخرىت
٢٠١٩٥١٫٨٨٢٫٠٥٤دیسمبر ٣١كما في 

٣٣٫٨٩٥٫٨١٤صافي المتحصالت من عملیات اإلصدار
)٢٢٫٨٥٩٫٢٩٣(سداد مبالغ

٢٫٤٧٧٫٤٦٩حركات أخرىت
٢٠٢٠٦٥٫٣٩٦٫٠٤٤دیسمبر ٣١كما في 

حركات تصرف العمالت األجنبیة على القروض. تتضمن المعدالت تأثیرات التغیرات في  عملیات اإلصدارمتحصالت من  الیتضمن صافي  
القیمة تحوطات والتغیرات في مطفأة الصدارات اإلخصم على ال، والقابلة لالستدعاءعلى السندات المتراكمةمرسملةالفائدة الاألخرى 
العادلة.

خرىاألمطلوبات ال٢١

دیسمبر٣١كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

ألف درھمألف درھم

٩١٦٫٤٦٤١٫٧٥٨٫٤٧٩فوائد دائنة
٦٣٠٫٢٠٣٦٣٣٫٢٦٢ات المنافع المحددةالتزاممقابلمدرج التزام

٢٩٤٫٩٩١٣٥٣٫٢٩٣ذمم دائنة ودائنون آخرون
٨٩١٫٨٨٣٨١٣٫٩٦٨إیرادات مؤجلة

٦٫٨٠٩٫٣٤٨١٢٫٧٢٦٫٢٢٩)١٤أوراق قبول (إیضاح 
مخصص االنخفاض في القیمة على خطابات اعتماد وضمانات 

٥٤٤٫٩١٤١٫٤٣٢٫٣٦٣)٤٣٫٣ات أخرى (إیضاح التزامو
٣٫٨٤٠٫١٧٢٢٫٥٨٥٫٢٠٠(*)أخرى

١٣٫٩٢٧٫٩٧٥٢٠٫٣٠٢٫٧٩٤إجمالي المطلوبات األخرى 
).درھمألف ٢٢٦٫٨٢٨–٢٠١٩دیسمبر ٣١(٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في عقود اإلیجار التمویلیةات التزامعلق بیتألف درھم ١٩٢٫٣٦٣بقیمة (*) تتضمن مبلغ 
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ات المنافع المحددة التزام

لتزامفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة. تم إجراء أحدث التقییمات االكتواریة للقیمة الحالیة التقدم المجموعة مكافآت لموظفیھا المستحقین 
من قبل خبیر اكتواري مسجل في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. تم قیاس القیمة الحالیة ٢٠٢٠الربع األخیر من سنةالمنافع المحددة في 

یة المتوقعة.ئتمانمن تكالیف الخدمة الحالیة والسابقة، باستخدام طریقة الوحدة االبھا یتعلقالمنافع المحددة، وما لتزامال

إن االفتراضات الرئیسیة المستخدمة قي التقییم االكتواري ھي كما یلي:

سنویاً)٪٢٫٨٠: ٢٠١٩(سنویاً ٪١٫٦٨معدل الخصم:
سنویاً)٪٣٫٠٠: ٢٠١٩(سنویاً ٪٣٫٠٠معدل زیادة الراتب:

والمنافع ضمن الخطة.المطلوباتلتقییم والتقاعدتم استخدام االفتراضات الدیموغرافیة للوفیات 

وسوف یكون٪٠٫٥٠ألف درھم إذا كان معدل الخصم المستخدم في االفتراض أقل بنسبة ٢٢٫٦٧٣بمبلغ أعلى لتزامیكون االوف س
لتزامیكون االوف وبالمثل، س٪٠٫٥٠ألف درھم إذا كان معدل الخصم المستخدم في االفتراض أعلى بنسبة ٢١٫٣٣٧بمبلغ أقل لتزاماال

بمبلغ أقل  لتزاموسوف یكون اال٪٠٫٥٠ألف درھم إذا كان معدل زیادة الرواتب المستخدم في االفتراض أعلى بنسبة  ١٧٫٩٩٥بمبلغ  أعلى  
٪٠٫٥٠ب المستخدم في االفتراض أقل بنسبة ألف درھم إذا كان معدل زیادة الروات١٧٫١٢٨

:كما یليات المنافع المحددة ھي التزامإن الحركة في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٦٣٣٫٢٦٢٤٨٧٫٩٩٥الرصید االفتتاحي
٢٠٦٫٨٢٥-ة عند دمج األعمالإضاف

٥٩٫٦٦٠٧٤٫١٥٨صافي المحمل خالل السنة (*)
)١٦٫٧٧٣(٣١٫٢١٣ات المنافع المحددةالتزاماكتواریة من )أرباح(خسائر / 

)١١٨٫٩٤٣()٩٣٫٩٣٢(منافع مدفوعة
٦٣٠٫٢٠٣٦٣٣٫٢٦٢الرصید الختامي 

الموظفین" في بیان الدخل الموحد مصاریف ضمن " إدراجھا(*) تم  
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) تتمة(خرىاألمطلوبات ال٢١

مساھمات المحددةال

المساھمات المطلوبة إلى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي المتعلقة بدفعبموجب خطط المساھمات المحددة، تقوم المجموعة  
بما في ذلك مواطنيبالموظفین اآلخرین المعنیةبموظفیھا من مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة وإلى صنادیق المعاشات التقاعدیة 
ألف ٥٥٫٩٣٠–٢٠١٩ألف درھم (٦٤٫٦٢٧دول مجلس التعاون الخلیجي. إن المبلغ المحمل للسنة فیما یتعلق بھذه المساھمات یبلغ 

"أخرى–مطلوبات أخرى "ألف درھم ضمن بند ٧٫٢٤١، تم تصنیف معاشات تقاعدیة دائنة بقیمة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١درھم). كما في 
ألف درھم).٧٫١٣٩–٢٠١٩دیسمبر ٣١(

ةیضریبأمور

یشتمل المخصص الضریبي الحالي للمجموعة على تقییم اإلدارة لجزء من مبلغ الضریبة المستحقة على مطالبات السلطات الضریبیة ذات  
دیسمبر ٣١(٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  ألف درھم  ٧٥٫٠٠٠بقیمة  إدراج مخصص لھا الصلة. تتعلق البنود الضریبیة غیر المؤكدة التي تم  

بتفسیر التشریعات الضریبیة المطبقة على الترتیبات التي بشكل رئیسي  "  أخرى-أخرىمطلوباتضمن "درھم)  ألف  ١٥٫٠٠٠–٢٠١٩
ند االنتھاء من المسائل الضریبیة أن تختلف النتیجة النھائیة عالمحتملالمرتبط بھذه البنود الضریبیة، من  للشكوكأبرمتھا المجموعة. نظرًا 

.مستقبليالمفتوحة في تاریخ 

زكاة ال

یتوجب ، CB UAE No. CBUAE / BSD / N / 2020/3519شعار اإلو٢٠٢٠لسنة) ١٥/٩وفًقا لقرار مجلس الوزراء رقم (
الشریعة ألحكاماً البنوك وشركات التمویل العاملة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة والتي تمارس كل أو جزء من أعمالھا وفقعلى كافة

وبناًء على ذلك، قام البنك ٪ من أموال الزكاة إلى صندوق الزكاة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ٢٠اإلسالمیة دفع الزكاة وتحویل 
ألف درھم على التوالي من حقوق الملكیة لحساب ٢٤٫٠٥٩ألف درھم و٩٠٫١٥٦ة، مصرف الھالل ش.م.ع، بتخصیصوشركتھ التابع

إجمالي مبلغ الزكاة المستحق بالموجودات یتعلقأخرى".  -خرى  األمطلوبات  البند "ضمنمبلغ الزكاة المستحق  تم عرض.  المستحقةالزكاة  
االمتثال لقرار مجلس بھدفاإلسالمیة لعملیات المجموعة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. والمطلوبات المتوافقة مع أحكام الشریعة

٪ من أموال الزكاة إلى صندوق الزكاة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.٢٠على المجموعة تحویل یتوجبالوزراء المذكور أعاله، 

)  ٩لمعیار المحاسبة المالي رقم (اً " وفقالموجوداتاھمیھ على أساس "طریقة صافي عن مسیتم احتساب الزكاة المستحقة على البنك نیابةً 
الموافقة علیھا من قبل تمت للمؤسسات المالیة اإلسالمیة. تمت مراجعة آلیة احتساب الزكاة ووالتدقیقالصادر عن ھیئة المحاسبة ،الزكاة
.للبنك ومصرف الھاللالرقابة الشرعیة الداخلیةتيلجن



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٩٣

رأس المال ٢٢

الصادر والمدفوع بالكامل المصرح بھ
دیسمبر٣١كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

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

كما یلي:٢٠١٩بموجب عملیتي الدمج واالستحواذ في سنة سھماً ١٫٧٥٩٫١٤٨٫١٤٥، قام البنك بإصدار ١كما ورد في اإلیضاح رقم 

اإلجمالي مصرف الھالل  بنك االتحاد الوطني 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٫٦٤١٫٥٠١١١٧٫٦٤٧١٫٧٥٩٫١٤٨رأس المال العادي الصادر 
١٤٫٥٧٦٫٥٣٠٨٨٢٫٣٥٣١٥٫٤٥٨٫٨٨٣عالوة اإلصدار  

١٦٫٢١٨٫٠٣١١٫٠٠٠٫٠٠٠١٧٫٢١٨٫٠٣١) ٥٣اعتبار الشراء (إیضاح 

) من رأس مال البنك ٪٦٠٫٢٠–٢٠١٩دیسمبر ٣١(٪٦٠٫٢٠بما نسبتھ ستثمارمجلس أبوظبي لال، احتفظ٢٠٢٠دیسمبر٣١كما في 
الصادر والمدفوع بالكامل

توزیعات أرباح  

درھم ٠٫٢٧ألف درھم بواقع ١٫٨٧٨٫٤٩٢أرباح نقدیة بقیمة اتتوزیعدفع اقترح مجلس اإلدارة ، ٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
درھم للسھم الواحد بما ٠٫٣٨ألف درھم بواقع  ٢٫٦٤٣٫٨٠٤–٢٠١٩دیسمبر ٣١(من رأس المال المدفوع٪٢٧للسھم الواحد بما یمثل  

٪ من رأس المال المدفوع). یخضع ھذا االقتراح لموافقة المساھمین في الجمعیة العمومیة السنویة.  ٣٨یمثل 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٩٤

خرىاألحتیاطیات اال٢٣

:٢٠٢٠دیسمبر ٣١حركة االحتیاطیات للسنة المنتھیة في 

أسھم خطة حوافز 
احتیاطي طوارئاحتیاطي عاماحتیاطي قانونياحتیاطي نظاميالموظفین، صافي

احتیاطي تحویل 
عمالت أجنبیة

احتیاطي تحّوط 
لتدفقات النقدیةا

احتیاطي إعادة 
ات استثمارتقییم 

بالقیمة مصنفة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل 
اآلخر

إلى حاملي ةالعائد
البنكأسھم

حقوق غیر ال
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 
)٢٫٦٧٥(٣١)٢٫٧٠٦(--)٢٫٧٠٦(-----فروقات الصرف الناشئة عن تحویل العملیات األجنبیة

)٥٢٫٩٣٤(-)٥٢٫٩٣٤(-)٥٢٫٩٣٤(------تحوطات التدفقات النقدیة على صافي التغیرات في القیمة العادلة 
النقدیة المعادصافي التغیرات في القیمة العادلة على تحوطات التدفقات

)٣٫٢٥٧(-)٣٫٢٥٧(-)٣٫٢٥٧(------تصنیفھا إلى بیان الدخل الموحد
صافي التغیرات في القیمة العادلة ألدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة

٤٧٢٫٢٠٩٤٧٢٫٢٠٩٥٩٤٧٢٫٢٦٨-------من خالل الدخل الشامل اآلخر
مبالغ معاد تصنیفھا إلى بیان الدخل الموحد ألدوات الدین المصنفة

)١٩١٫٥٦١(-)١٩١٫٥٦١()١٩١٫٥٦١(-------بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (*)
المصنفةصافي التغیرات في القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة

)٣٫٦٣١(-)٣٫٦٣١()٣٫٦٣١(-------بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
المبالغ المحولة ضمن حقوق الملكیة عند استبعاد أدوات حقوق الملكیة

)١٩٫٩٥٣(-)١٩٫٩٥٣()١٩٫٩٥٣(-------المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
٢٥٧٫٠٦٤١٩٨٫١٦٧٩٠١٩٨٫٢٥٧)٥٦٫١٩١()٢٫٧٠٦(-----للسنةالدخل الشامل اآلخر (الخسارة) / إجمالي

-)٢٫٢٤٨(١٫١٧٧٢٫٢٤٨-١٫٠٧١-----االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة 
٤٠٣٫٨٤٦٤٠٣٫٨٤٦---٢٠١٫٩٢٣٢٠١٫٩٢٣-)٥٠تحویل من األرباح المحتجزة (إیضاح 

٣٦-٣٦-------٣٦تعدیالت القیمة العادلة 
٣٫٢٠٠-٣٫٢٠٠-------٣٫٢٠٠)٢٥(إیضاح الجزء المكتسب-أسھم 

٨٧٤٫٥٢٥٩٫٨٦٥٫٤١٦٢٦٤٩٫٨٦٥٫٦٨٠)٣٣٫٤٦٤()٥٦٫١٥٦(٣٫٤٧٨٫٦٩٠٣٫٤٧٨٫٦٩٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)٢٦٫٨٦٩(٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

)٣٣للسنة (إیضاح االنخفاض في القیمةرسوم(*) تتضمن 

.٥٠، یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم لمزید من المعلومات حول االحتیاطیات



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٩٥

)تتمة(خرىاألحتیاطیات اال٢٣

:٢٠١٩دیسمبر ٣١حركة االحتیاطیات للسنة المنتھیة في 

أسھم خطة حوافز 
احتیاطي طوارئاحتیاطي عاماحتیاطي قانونياحتیاطي نظاميالموظفین، صافي

احتیاطي تحویل 
عمالت أجنبیة

احتیاطي تحّوط 
لتدفقات النقدیة ا

احتیاطي إعادة تقییم 
ات مصنفة استثمار

بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

اآلخر
العائدة إلى حاملي 

البنكأسھم
حقوق غیر ال

اإلجماليالمسیطرة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٦٫٨٥٩٫٢٧١-٦٫٨٥٩٫٢٧١)٦٠٩٫٥٤٢()١٤٨٫٧٧٨()٨٦٫٢٤٩(٢٫٧٩٧٫٧٩٩٢٫٧٩٧٫٧٩٩٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)٤١٫٧٥٨(٢٠١٩ینایر ١كما في 
٣١٫٧٢٨١٫١٦١٣٢٫٨٨٩--٣١٫٧٢٨-----فروقات الصرف الناشئة عن تحویل العملیات األجنبیة

١٥٢٫١١٥-١٥٢٫١١٥-١٥٢٫١١٥------تحوطات التدفقات النقدیة على صافي التغیرات في القیمة العادلة 
النقدیة المعادصافي التغیرات في القیمة العادلة على تحوطات التدفقات

١٩٫٣٩٠-١٩٫٣٩٠-١٩٫٣٩٠------تصنیفھا إلى بیان الدخل الموحد
صافي التغیرات في القیمة العادلة ألدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة

١٫١٩٨٫٦٤٠١٫١٩٨٫٦٤٠١٫٢٦١١٫١٩٩٫٩٠١-------من خالل الدخل الشامل اآلخر
الدین المصنفةمبالغ معاد تصنیفھا إلى بیان الدخل الموحد ألدوات
٧٧٫٨٠٢-٧٧٫٨٠٢٧٧٫٨٠٢-------بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (*)

المصنفةالتغیرات في القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیةصافي 
)٢٦٫٧٦٣(-)٢٦٫٧٦٣()٢٦٫٧٦٣(-------بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

المبالغ المحولة ضمن حقوق الملكیة عند استبعاد أدوات حقوق الملكیة
)٢٣٫٨٥٣(-)٢٣٫٨٥٣()٢٣٫٨٥٣(-------المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٣١٫٧٢٨١٧١٫٥٠٥١٫٢٢٥٫٨٢٦١٫٤٢٩٫٠٥٩٢٫٤٢٢١٫٤٣١٫٤٨١-----للسنةالدخل الشامل اآلخر إجمالي
٩٥٧٫٩٣٦-٩٥٧٫٩٣٦-----٤٧٨٫٩٦٨٤٧٨٫٩٦٨-)٥٠(إیضاح تحویل من األرباح المحتجزة 

)١٨(-)١٨(-------)١٨(تعدیالت القیمة العادلة
١١٫٦٧١-١١٫٦٧١-------١١٫٦٧١)٢٥(إیضاح الجزء المكتسب-أسھم 

٢٢٫٧٢٧٦١٦٫٢٨٤٩٫٢٥٧٫٩١٩٢٫٤٢٢٩٫٢٦٠٫٣٤١)٥٤٫٥٢١(٣٫٢٧٦٫٧٦٧٣٫٢٧٦٫٧٦٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)٣٠٫١٠٥(٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

)٣٣للسنة (إیضاح االنخفاض في القیمةرسوم(*) تتضمن 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٩٦

التمویل اإلسالمي٢٤

موجودات التمویل اإلسالمي 

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٩

ألف درھمألف درھم

٢٢٫٠٧٠٫٩٦٤٢٠٫٤٩١٫٦١٩المرابحة
١٨٫٤٢٧٫٠٨٥١٩٫٤٢٠٫٠٢٢اإلجارةتمویل 
٣٫٦٢٤٫١٧٠٦٫٥٥٨٫٨١٠الّسلم
٤٣٤٫٤٥٩٥٩٦٫٣٩٨أخرى

٤٤٫٥٥٦٫٦٧٨٤٧٫٠٦٦٫٨٤٩إجمالي موجودات التمویل اإلسالمي 
)٨٤٥٫٦٤٣()١٫٨٠٤٫٥٥٥(القیمةفينخفاضاالناقصاً: مخصص 

٤٢٫٧٥٢٫١٢٣٤٦٫٢٢١٫٢٠٦صافي موجودات التمویل اإلسالمي 

مدفوعات اإلجارةمن للحد األدنى ذات الصلةإجمالي اإلجارة والقیمة الحالیة

دیسمبر٣١كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٩

ألف درھمألف درھم

٤٫٧٩٨٫٠٠٦٤٫٦١١٫٢٦٨واحدةأقل من سنة 
٩٫٥٢٢٫٣١٨١١٫٢١٦٫٥٧٠أكثر من سنة واحدة وأقل من خمس سنوات

٧٫٨٥٥٫٥٥٤٩٫٥١٤٫٠٢٤أكثر من خمس سنوات
٢٢٫١٧٥٫٨٧٨٢٥٫٣٤١٫٨٦٢إجمالي اإلجارة 

)٥٫٩٢١٫٨٤٠()٣٫٧٤٨٫٧٩٣(ناقصاً: إیرادات مؤجلة
١٨٫٤٢٧٫٠٨٥١٩٫٤٢٠٫٠٢٢اإلجارة صافي 

صافي القیمة الحالیة 
٤٫٠٤٨٫١٦٨٣٫٥٩٨٫٧٥٥أقل من سنة واحدة

٧٫٩٤٥٫٥٦٥٨٫٦٣٣٫٩٦٠أكثر من سنة واحدة وأقل من خمس سنوات
٦٫٤٣٣٫٣٥٢٧٫١٨٧٫٣٠٧أكثر من خمس سنوات

١٨٫٤٢٧٫٠٨٥١٩٫٤٢٠٫٠٢٢صافي القیمة الحالیة إجمالي



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٩٧

)تتمة(التمویل اإلسالمي٢٤

یة اإلسالمیة  ستثمار والمنتجات االالتمویل اإلسالميمن یرادات اإل

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

١٫١٣٥٫٣٥٢١٫٠٢٥٫٠٧٩المرابحة
٨٠٦٫١٩٥٩٣٨٫٨٤٣اإلجارةتمویل 
٣١٨٫٨٥٧٤٠٩٫٣٢٩الّسلم

١٢٣٫٣٢٩٧٤٫٣٤٣ات صكوكاستثمار
٣٠٫٨١٨٤٨٫٣٧٢أخرى

٢٫٤١٤٫٥٥١٢٫٤٩٥٫٩٦٦یة اإلسالمیة  ستثمار یرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات االإجمالي اإل

الودائع اإلسالمیة 

دیسمبر٣١كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٩

ألف درھمألف درھم

١٢٫٢٨٥٫٨٥٩١١٫٥٠٧٫٦٨٥الحساب الجاريودائع 
٢٢٢٫٧٨٩٢٥٢٫١٠٠ودائع ھامشیة 

١٥٫٠٥٢٫٥٨٨١١٫٤٠١٫٠٤٥ودائع توفیر المضاربة
١٫٧٩٢٫٦٣٨١٫٣٢٤٫٢٨٢ودائع مضاربة ألجل

٩٫٧٩٠٫٤٠٤٢٢٫٤٩١٫٣٧٧ودائع وكالة 
٣٩٫١٤٤٫٢٧٨٤٦٫٩٧٦٫٤٨٩الودائع اإلسالمیة إجمالي

على الودائع اإلسالمیة والربح المدفوع لحاملي الصكوك  توزیعات األرباح 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٩٩٫٥٥٩٨٨٫٨٣١ودائع توفیر المضاربة والودائع ألجل
٣٣١٫٠٨٩٥٩٩٫٦٤٠ودائع وكالة 

١٠٦٫٢٢٣٧٩٫١٣٨والمرابحة العكسیة سندات صكوك إسالمیة
٥٣٦٫٨٧١٧٦٧٫٦٠٩توزیعات األرباح على الودائع اإلسالمیة والربح المدفوع لحاملي الصكوك إجمالي 
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٩٨

أسھم خطة حوافز الموظفین، صافي٢٥

علیھم. وفقًا للخطة، والمحافظةذوي األداء المتمیز من ("الخطة") وذلك بغرض تقدیر الموظفین تعویضات مؤجلةخطة تدیر المجموعة
تاریخ المنح. یتم االستحواذ على ھذه األسھم واالحتفاظ في ُیمنح الموظفون أسھمًا في البنك عند استیفاء شروط االستحقاق وبالسعر السائد 

والقائمین على الحوكمة  حتى استیفاء شروط االستحقاق. تقرر لجنة الترشیحات والتعویضات والموارد البشریة  شركة تابعة للبنكمن قبلبھا  
. للمجموعةللموظفین على أساس مؤشرات األداء الرئیسیة التي سوف یتم منحھا وتوافق على األسھم 

التالیة كما ھو موضح أدناه:لحوافزاخطط المجموعةكان لدى ، ٢٠٢٠دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في 

٢٠١٧ینایر ١تاریخ المنح
٢٫٦٧٥٫٠٠٠عدد األسھم الممنوحة

١٨٫٤٥٨القیمة العادلة لألسھم الممنوحة في تاریخ المنح بآالف الدراھم
٢٠٢٠دیسمبر ٣١تاریخ االستحقاق

الخدمة اعتبارًا من تاریخ المنح أو استیفاء شروط خاصة خالل فترة االستحقاق (تشمل الوفاة علىمرور أربع سنوات -شروط االستحقاق 
أو العجز أو التقاعد أو إنھاء الخدمة أو تحقیق األداء المستھدف).

:ھي كما یليالحركة في أسھم الخطة إن 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٢٫٢٤٥٫٠٠٠٥٫١٨٤٫١٥٨الرصید االفتتاحي
)٢٫٦٨٥٫٥٧٩()٢٫١٦٠٫٠٠٠(المكتسبة خالل السنة
)٢٥٣٫٥٧٩()٨٥٫٠٠٠(المتقادمة خالل السنة

٢٫٢٤٥٫٠٠٠-الرصید الختامي 

الموظفین" مصاریفضمن "المدرجةقیمة تكلفة "الخطة" 
٣٫٢٠٠١١٫٦٧١في بیان الدخل الموحد (بآالف الدراھم)

–٢٠١٩دیسمبر ٣١سھمًا (٤٫١٩٠٫٢٣٧بلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ضمن الخطة كما في غیر المخصصةإن العدد اإلجمالي لألسھم 
تشمل ھذه األسھم غیر المخصصة األسھم المتقادمة واألسھم التي تم شراؤھا للخطط المستقبلیة.سھماً). ٤٫١٠٥٫٢٣٧
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٩٩

سندات رأس المال ٢٦

، 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
ات مباشرة وغیر مضمونة وثانویة على البنك وتتساوى في تصنیفھا دون أي تفاضل بینھا، وتخضع التزامللبنك فقط. تمثل ھذه السندات 

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

وال یعتبر خیار البنك لفوائدااألرباح. ال یحق لحاملي السندات مطالبة البنك بدفعات فوائدلتقدیره الحصري أن یختار عدم إجراء دفعات 
في الفوائدبعدم الدفع بمثابة إخالل بشروط السندات. وباإلضافة إلى ذلك، ھناك ظروف معینة یحظر على البنك في ظلھا إجراء دفعات 

تاریخ الدفعة المعنیة (حدث یستوجب عدم الدفع).

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

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

ل البنك سندات رأس المال التنظیمیة للشق األول السابقة لبنك االتحاد الوطني والتي تبلغ قیمتھا األصلیة بناًء على عملیة الدمج، تحمّ 
. إن الشروط واألحكام المطبقة على ھذه السندات مماثلة للسندات الصادرة عن بنك أبوظبي التجاري.)٥٣(إیضاح  ألف درھم٢٫٠٠٠٫٠٠٠

ألف درھم المفترضة في ١٫٨٣٦٫٥٠٠إضافًة إلى ذلك، تمت تسویة سندات رأس المال التنظیمیة للشق األول لمصرف الھالل البالغة 
.٢٠١٩یونیو، في )٥٣اح (إیضتاریخ االستحواذ

إیرادات الفوائد٢٧

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٤٧٤٫٧٥٠١٫٠٠٨٫٣١٩قروض وسلفیات للبنوك
٩٫١٤٤٫١٤٤١٠٫٦٠٦٫٦٢٤قروض وسلفیات للعمالء

٢٫٠٣١٫٩٦٤٢٫٢٦٢٫٧٤٣ات في أوراق مالیةاستثمار
١١٫٦٥٠٫٨٥٨١٣٫٨٧٧٫٦٨٦إیرادات الفوائد إجمالي
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مصاریف الفوائد٢٨

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٥٧٫٧٢٥١١٠٫٧٣٨ودائع من البنوك
٢٫٥٩٤٫٧٦٠٤٫٤٩٧٫٣٢٣العمالء من ودائع 

٤١٫٨٥١٩٠٫٥٦٣أوراق تجاریة بالیورو
١٫٠٥١٫٢٦٦١٫٦٦٦٫٢٨٣قروض (*)

٣٫٧٤٥٫٦٠٢٦٫٣٦٤٫٩٠٧مصاریف الفوائد إجمالي
درھم) لمصاریف الفوائد على مطلوبات عقود اإلیجار.ألف ١١٫٩٣٧–٢٠١٩ألف درھم (١٥٫٠٦١(*) تتضمن مبلغ بقیمة 

صافي إیرادات الرسوم والعموالت٢٩

٢٠٢٠٢٠١٩
درھمألف ألف درھم

إیرادات الرسوم والعموالت 
٨١١٫١٢٢١٫٠٠١٫٦١٨رسوم متعلقة بالبطاقات
٥٤١٫٧١٠٦٢١٫٨٨٨رسوم معالجة القروض
١٦٢٫٨٨٢١٦٧٫٤١٦رسوم متعلقة بالحسابات
٤٧٧٫٢١٧٤٣٨٫٥٣٦عمولة معامالت مالیة

٥٤٫٥١٩٧٥٫٥٣٣عمولة تأمین
٥٦٫٧٤٣٨٦٫٨٤٠اتستثمارخدمات إدارة األصول واال

٧٫٦١٩٦٫٥١٩رسوم وساطة
٣٤٠٫٧٢٦٣١٥٫٩٦٧رسوم أخرى

٢٫٤٥٢٫٥٣٨٢٫٧١٤٫٣١٧إیرادات الرسوم والعموالت إجمالي
)٨٩٨٫١٥٥()٩٠١٫٦٤٩(مصاریف الرسوم والعموالت 

١٫٥٥٠٫٨٨٩١٫٨١٦٫١٦٢صافي إیرادات الرسوم والعموالت 

التداولصافي إیرادات ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٩٥٫٩٥٠٦٢٫٧٦٥صافي األرباح من التعامل في المشتقات
٤٦٣٫٦٢٣٣٩٧٫٣٢٩العمالت األجنبیةبصافي األرباح من التعامل 

٨١٥)٤٫٢٨٥(التجاریةاألرباح من األوراق المالیة (الخسائر) / صافي 
٥٥٥٫٢٨٨٤٦٠٫٩٠٩التداول صافي إیرادات 
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خرى األتشغیلیة الیرادات اإل٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

١٤٢٫٥٤٣١٣٢٫٠٥٣إدارة العقاراتمن إیرادات 
٨٢٫٢٥٩٨٢٫٥٦٣إیرادات إیجار

)٨٢٠(٢٨٢٫٧٠١ات في أوراق مالیةاستثمارستبعاد امن )الخسائراألرباح / (صافي 
٥٥٫٤٥٤٣٫٢٠٧ناتجة عن تقاعد التحوطاتالرباحصافي األ

٢١٫٦٨٣١٣٫١٩١إیرادات توزیعات أرباح
٤٢٫٤٦٦٤٠٫٤٧٥أخرى

٦٢٧٫١٠٦٢٧٠٫٦٦٩األخرى التشغیلیة مجموع اإلیرادات 

تشغیلیةالمصاریف ال٣٢

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٢٫٥٥٢٫٠١٨٢٫٥٨٣٫٧١٩مصاریف موظفین
١٫٤٧٥٫١٠٣١٫٥٠٣٫٦٧١مصاریف عمومیة وإداریة

٤٠٣٫٩١١٣٦٦٫١١٤)١٥(إیضاح استھالك
٩٥٫٣٠٩٦٤٫١٧٥)١٦إطفاء موجودات غیر ملموسة (إیضاح 

٤٫٥٢٦٫٣٤١٤٫٥١٧٫٦٧٩إجمالي المصاریف التشغیلیة 

القیمةفينخفاضاالرسوم٣٣

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٤٫٩٦٢٫٥٥٨٢٫٦٢٩٫٥٣٤(*)صافي الُمحمل –أدوات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة
صافي–أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

٩٣٫٣٠٥٨٥٫٥٠٤المحمل
)١٨٫٨٩٧()٣٠٨٫٦٤٨(صافي الُمحرر–التزامات ومطلوبات طارئة 

)٣٤٤٫٠٨٧()٧٧٢٫٩٧٦(ناقصاً: المستردات / التعدیالت خالل السنة 
٣٫٩٧٤٫٢٣٩٢٫٣٥٢٫٠٥٤)٤٣٫٣(إیضاح إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة

-١٨٫٦٧٣)١٢االنخفاض في قیمة استثمار في شركات زمیلة (إیضاح رسوم 
٣٫٩٩٢٫٩١٢٢٫٣٥٢٫٠٥٤القیمة  إجمالي رسوم االنخفاض في

: ال شيء) على استثمارات في األوراق المالیة بالتكلفة المطفأة٢٠١٩ألف درھم (٨٤٦٫١١الُمحمل بقیمةصافي تتضمن(*) 
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العوائد على السھم ٣٤

العائد األساسي والمخّفض للسھم الواحد 

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

حتفظ بھا في حساب خطة حوافز الموظفین.الملكیة المحتملة الم

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٣٫٨٠٦٫٠٧٨٤٫٧٨٩٫٦٨٦البنكحاملي أسھمالعائد إلى الربح للسنة
)٢٦٥٫٠٥٦()٢٧٧٫٢٩٤()٢٦ناقصاً: قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إیضاح 

٣٫٥٢٨٫٧٨٤٤٫٥٢٤٫٦٣٠البنك (أ) حاملي أسھمصافي األرباح المعدلة للسنة العائدة إلى 

باأللفاألسھمعدد

٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٣٧٩٫٠٢٩خالل السنةقید اإلصدارالمتوسط المرجح لعدد األسھم 
)٩٫٠٢٤()٦٫٣٤٤(الناتجة عن أسھم خطة حوافز الموظفینناقصاً: المتوسط المرجح لعدد األسھم 

خالل السنة والمستخدمة  قید اإلصدارحقوق الملكیةالمتوسط المرجح لعدد أسھم 
٦٫٩٥١٫٠٣٥٦٫٣٧٠٫٠٠٥على السھم (ب) العوائد األساسیةاحتساب في

٦٫٣٤٤٩٫٠٢٤الناتجة عن أسھم خطة حوافز الموظفینزائدًا: المتوسط المرجح لعدد األسھم 
خالل السنة والمستخدمة  أسھم حقوق الملكیة قید اإلصدارالمتوسط المرجح لعدد 

٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٣٧٩٫٠٢٩على السھم (ج) ةالمخّفض العوائداحتساب في

٠٫٥١٠٫٧١على السھم (بالدرھم) (أ) / (ب) العوائد األساسیة

٠٫٥١٠٫٧١على السھم (بالدرھم) (أ) / (ج) ة المخّفضالعوائد

العملیات غیر المستمرة٣٥

الھالل -تین  التابعتینوالشركوسنغافورة  وقطر والكویت والصین  وجیرسي  الخارجیة في الھند  والعملیات  قامت المجموعة بتصنیف الفروع  
وقد تم عرضھا بشكل غیر مستمرة،كعملیات ،وبنك أبوظبي التجاري (المكتب التمثیلي في المملكة المتحدة) المحدودللسیارات ذ.م.م

منفصل في بیان المركز المالي.

ش.م.ع وشركة المشرق العربي للتأمین التكافليأورینت یو إن بي -فت المجموعة استثماراتھا في الشركات الزمیلة ، صنّ السنةخالل 
استثمارات محتفظ بھا للبیع.كللتأمین التكافلي، 

٢٠١٩دیسمبر ٣١ي تابعة) التي تم تصنیفھا كمجموعة استبعاد محتفظ بھا للبیع كما فالشركة الشركة الھالل تكافل ش.م.ع (استبعادتم 
خالل السنة.
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١٠٣

)تتمة(العملیات غیر المستمرة٣٥

ما یلي:غیر المستمرةتشمل الخسارة الناتجة عن العملیات 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

التمویل اإلسالميمن یرادات اإلالفوائد وإیراداتصافي
٤٫٧٩٥١٥٫٧٢٢والمنتجات االستثماریة اإلسالمیة 

)٢٤٫٢٥٣(٩٫٩٣١إیرادات ال تحمل فوائد
)٣٫٣٦٢()٥١٫٧٩٦(تشغیلیةمصاریف 

)٢٤٫٨٢٥(-القیمةفينخفاضاالرسوم
)٤١()٣٫٦٩٥(الخارجیةرسوم ضریبة الدخل

)٣٦٫٧٥٩()٤٠٫٧٦٥(إجمالي الخسارة من العملیات غیر المستمرة  

لبنك.اأسھمتعود الخسارة الناتجة عن العملیات غیر المستمرة بالكامل إلى حاملي 

:والموجودات المحتفظ بھا للبیعمن العملیات غیر المستمرةاً الرئیسیة للموجودات والمطلوبات التي تشكل جزءالفئاتفیما یلي 

دیسمبر  ٣١في كما
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

ألف درھمألف درھم

الموجودات 
٣٢٫٩٣٢٢١٧٫٩١٦، صافيالنقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة

١٠٨٫٧٢٣١٫٧١٥صافيالمستحقة من البنوك،والمبالغالودائع 
٤٨٫٩٤٢-للعمالء، صافيوسلفیاتقروض 

-١٠١٫٣٤٧)١٢(إیضاح استثمار في شركات زمیلة مصنفة كمحتفظ بھا للبیع
١٦٫٢٠٢٢٦٣٫٦٦٥موجودات أخرى، صافي
١٫٨٦٣٣٫٥٩٢ممتلكات ومعدات، صافي

٢٦١٫٠٦٧٥٣٥٫٨٣٠المصنفة كمحتفظ بھا للبیعإجمالي الموجودات 
المطلوبات 

١٢٠٫٢٨٣-ودائع من العمالء 
٤٫٧٢٥٢٩٣٫١١٢مطلوبات أخرى

٤٫٧٢٥٤١٣٫٣٩٥إجمالي المطلوبات المتعلقة بالموجودات المحتفظ بھا للبیع 

یلي صافي التدفقات النقدیة العائدة إلى العملیات غیر المستمرة:فیما 

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

ألف درھمألف درھم
)٦٦٫٣٤١()٤٢٫٠٤٧(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة

٢٦٠٫٣٨٣-یةستثمارصافي النقد من األنشطة اال
)٢١٢٫٧٥٩(-المستخدم في األنشطة التمویلیةصافي النقد 

)١٨٫٧١٧()٤٢٫٠٤٧(صافي النقد المستخدم في العملیات غیر المستمرة 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٠٤

وما یعادلھالنقد ٣٦

المدرجة في بیان المركز المالي:المبالغ التالیةعلىالمدرج في بیان التدفقات النقدیة الموحد وما یعادلھالنقد یشتمل

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٩

ألف درھمألف درھم

٢٩٫٦٠٢٫٠٧٢٢٤٫٩٠٥٫٢١٣)٧(إیضاح نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك (باستثناء القروض والسلفیات إلى البنوك)

١٠٫٧٤٥٫٧٥٨١١٫٣٨٩٫٥١٤)٨(إیضاح 
)٥٫٧٣٢٫٧٧٩()٨٫٢٢٢٫٠٧١()١٧(إیضاح مستحقة للبنوكمبالغ

٣٢٫١٢٥٫٧٥٩٣٠٫٥٦١٫٩٤٨
ناقصاً: نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة وودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

)١٠٫٤٤٢٫٧٩١()٥٫٠٢٥٫٠٢٠(بتواریخ استحقاق أصلیة ألكثر من ثالثة أشھر-
٥٫٤٢٩٫٤٥٧٢٫٥٥٣٫٤٣٤بتواریخ استحقاق أصلیة ألكثر من ثالثة أشھر-زائدًا: أرصدة مستحقة للبنوك 

١٤١٫٦٥٥١٨٣٫٦٨٢محتفظ بھا للبیعالموجودات الدرج في المُ وما یعادلھزائدًا: النقد 
٣٢٫٦٧١٫٨٥١٢٢٫٨٥٦٫٢٧٣النقد وما یعادلھ إجمالي 

األطراف ذات العالقة معمعامالت ال٣٧

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

التجاریة للفوائد والعموالت.بالمعدالت

اد الذین یتمتعون بالصالحیة والمسؤولیة عن تخطیط أنشطة المجموعة وتوجیھھا والرقابة علیھا، قصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األفریُ 
المعامالت التي قد یكون فیھا ألحد أعضاء حول كافةتفاصیل إن الوھم أعضاء مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي ومرؤوسیھ المباشرین.

إلى مجلس اإلدارة ("المجلس") لمراجعتھا ھا یتم تقدیمفي المصالح أو محتمالً اً علیفاً تضاربالعالقةمجلس اإلدارة و / أو األطراف ذات 
في المناقشات وال یصوت على العضو، ال یشارك ھذا  مصالح لعضو من أعضاء مجلس اإلدارةفي الینشأ تضارب والموافقة علیھا. عندما 

بحتة ووفقاً الدخول في معامالت مع األطراف ذات العالقة فقط بشروط تجاریة على سیاسة البنك، قدر اإلمكان، تنص مثل ھذه األمور. 
تتم مراجعتھ بانتظام من العالقة والذيواألطراف ذات تضارب المصالحمجلس اإلدارة بسجل أمانةواللوائح ذات الصلة. تحتفظ للقوانین

ألعضاء مجلس ات األخرى  لتزاماالبإطالعمجلس اإلدارة على  یبقىمجلس اإلدارة. باإلضافة إلى ذلك،  قبل لجنة حوكمة الشركات التابعة ل
لإلدارة بالنسبة ومدونة قواعد السلوك ،أعضاء مجلس اإلدارةتضارب المصالح المتعلقة بسیاسة بتطبیق البنك قامواإلدارة العلیا. اإلدارة

ات األخرى ألعضاء لتزاممجلس اإلدارة بأن االیرىة من كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، المقدمالخطیةالعلیا. نتیجة لإلقرارات 
أن السیاسات موضوعة كما  ،أو في حالة نشوء تعارضات، یكون مجلس اإلدارة على درایة كافیةمسؤولیاتھم،مجلس اإلدارة ال تتعارض مع  

لتقلیل المخاطر.

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

الشركة األم والطرف الُمسیطر النھائي 

والمدفوع بالكامل الصادر) من رأس مال البنك ٪٦٠٫٢٠–٢٠١٩دیسمبر ٣١(٪٦٠٫٢٠ما نسبتھ ستثمارلك مجلس أبوظبي لالتمی
، ولذلك فإن الطرف ٢٠٠٦لسنة ١٦من قبل حكومة أبوظبي بموجب القانون رقم ستثمارأبوظبي لال). تم إنشاء مجلس ٢٢(إیضاح 

المسیطر النھائي ھو حكومة أبوظبي. 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٠٥

) تتمة(األطراف ذات العالقةمعمعامالت ال٣٧

األطراف ذات العالقة مع معامالت ال رصدة واأل

ھي على التوالي، األطراف ذات العالقة التي تم إدراجھا في بیان المركز المالي الموحد وبیان الدخل الموحد مع معامالت الرصدة واألإن 
كما یلي:

الطرف المسیطر 
النھائي وأطرافھ  

ذات العالقة 

أعضاء مجلس 
اإلدارة وأطرافھم 

ذات العالقة 
موظفي اإلدارة 

العلیا
الزمیلة اتالشرك

اإلجماليوالصنادیق المدارة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠٢٠دیسمبر ٣١األرصدة كما في 
٢٢٫٦٣٤---٢٢٫٦٣٤ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

١٫٥٧٨٫٢١٩---١٫٥٧٨٫٢١٩موجودات– أدوات مالیة مشتقة 
١٥٥٫٢٩٧٢٦٫١١٠٫٤٥٢- - ٢٥٫٩٥٥٫١٥٥أوراق مالیةات في استثمار

٤٣٫٠٢١٫٤٣٣٥٨٣٫١٩٢١٧٫٠٧٣١٦٤٫٩٤٤٤٣٫٧٨٦٫٦٤٢إلى العمالءقروض وسلفیات
٢٧٥٫٠٢٠٢٫٦٥٩٢٢١٫٨٧٨٢٧٩٫٥٧٩موجودات أخرى

١٫١٠٧٫٧٩٠---١٫١٠٧٫٧٩٠مطلوبات– أدوات مالیة مشتقة 
٩٨٫٧٢٧٫٤٤٨٧٥٫٠٥٦٤٤٫٨٧٥٣٤٫٢٦٥٩٨٫٨٨١٫٦٤٤ودائع من العمالء

٥٫٤١٤---٥٫٤١٤قروض
٢٧٢٫٦٨٧-٢٥٦٫٣٠٤٦٩١٦٫٣١٤مطلوبات أخرى

٦٫٠٠٠٫٠٠٠---٦٫٠٠٠٫٠٠٠سندات رأس المال
١١٫٣٧٢٫٣٣٧٨٫٧٤١٢٫٠٣٣٩١٩١١٫٣٨٤٫٠٣٠ات ومطلوبات طارئةالتزام

٢٠٢٠دیسمبر ٣١المعامالت للسنة المنتھیة في 
وإیرادات الرسوم إیرادات التمویل اإلسالميوفوائد إیرادات ال

١٫٤٠٤٫٧٠٦٢٢٫٥٣٢٦٢٨٢٣٫١٦٥١٫٤٥١٫٠٣١واإلیرادات األخرى
١٫٠٥٢٫٠٢٢-١٫٠٥١٫٠١٤٧٨٦٢٢٢مصاریف فوائد وتوزیعات أرباح إسالمیة

٢٥١٫٠١٨---٢٥١٫٠١٨المشتقاتإیرادات 
١٫٠٢٦٫٨٢٩---١٫٠٢٦٫٨٢٩رسوم االنخفاض في القیمة 

١٨٫٠٠٥١٨٫٠٠٥---شركات زمیلةأرباحالحصة من 
٢٧٧٫٢٩٤---٢٧٧٫٢٩٤مدفوعة على سندات رأس المالقسائم

الطرف المسیطر 
النھائي وأطرافھ 

ذات العالقة

أعضاء مجلس 
اإلدارة وأطرافھم 

ذات العالقة
موظفي اإلدارة 

العلیا
الزمیلة اتالشرك

اإلجماليوالصنادیق المدارة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠١٩دیسمبر ٣١األرصدة كما في 
٣٠٦٫٧٩٣---٣٠٦٫٧٩٣ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

١٫١٧٦٫٢٦٧---١٫١٧٦٫٢٦٧موجودات– أدوات مالیة مشتقة 
١٥٩٫١٩٠١٨٫٧٧٩٫٨٠٧--١٨٫٦٢٠٫٦١٧ات في أوراق مالیةاستثمار

٣٢٫٤٣٢٫٨٦٩٧٨٣٫٣٣٩١٨٫٥٦٨١٩٣٫١٢٨٣٣٫٤٢٧٫٩٠٤إلى العمالءقروض وسلفیات
٣١٩٫٦١٧٦٫٢٦٥٢٦٢٫٩٦٩٣٢٨٫٨٧٧موجودات أخرى

٥٨٩٫٩٧١---٥٨٩٫٩٧١مطلوبات– أدوات مالیة مشتقة 
٨٩٫٤٠٨٫٤٣٢١٫٤٣٩٫٤٩٦٣١٫٠٢٦٤٣٫٤٤٢٩٠٫٩٢٢٫٣٩٦ودائع من العمالء

٥٧٫٣٣٢---٥٧٫٣٣٢قروض
٥٥٣٫٦٠٤٤٫٦٩٣١٥٫٧٢٨٢٨٦٥٧٤٫٣١١أخرىمطلوبات 

٦٫٠٠٠٫٠٠٠---٦٫٠٠٠٫٠٠٠سندات رأس المال
١٥٫٦٦٢٫٤٠٨١٩١٫٣٥٥٢٫٣٢٩٢٩٫١٠٠١٥٫٨٨٥٫١٩٢ات ومطلوبات طارئةالتزام

٢٠١٩دیسمبر ٣١المعامالت للسنة المنتھیة في 
إیرادات الفوائد وإیرادات التمویل اإلسالمي وإیرادات الرسوم 

١٫١١٠٫٠٨١٤٥٫٩٩٩٧٣٤٢٦٫٣٧٧١٫١٨٣٫١٩١واإلیرادات األخرى
١٫٦٩٠٫٨٥٤٦٫٤٦٢٣٤١٢٫٩٦٨١٫٧٠٠٫٦٢٥مصاریف فوائد وتوزیعات أرباح إسالمیة

٢١٩٫١١٤---٢١٩٫١١٤المشتقاتإیرادات 
١٧٫٧٦٥١٧٫٧٦٥---شركات زمیلةأرباحالحصة من 

٢٦٥٫٠٥٦---٢٦٥٫٠٥٦مدفوعة على سندات رأس المالقسائم



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٠٦

) تتمة(األطراف ذات العالقةمعمعامالت ال٣٧

(تتمة) أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة

سھمًا) لدى البنك. ٣٫٢٣٥٫٨١٧: ٢٠١٩دیسمبر ٣١سھمًا (٢٫٢٠٤٫٤٤٨بـ الصنادیق المدارة احتفظت، ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
.إلى ھذه الصنادیقألف درھم) ٨٩٨: ٢٠١٩(درھمألف ١٫٢٣٢دفع البنك خالل السنة أرباحًا بقیمة 

:ھي كما یليمكافآت كبار موظفي اإلدارة وأتعاب ومصاریف مجلس اإلدارة خالل السنة إن 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٢٧٫٦٨٠٢٩٫١٧٦قصیرة األجلمكافآت
٢٫٦١٣٢٫٥٧٨ما بعد نھایة الخدمةمكافآت
٢٤٫٧٨٨٢٩٫٧٨٨بدفعات متغیرةمكافآت

٥٥٫٠٨١٦١٫٥٤٢إجمالي المكافآت

٢٨٫٠٢٨١٣٫١٤٣أتعاب ومصاریف مجلس اإلدارة

ألف ٢٦٫٧٦٣–٢٠١٩ألف درھم (٢١٫٨٦٣، تم منح كبار موظفي اإلدارة تعویضات مؤجلة طویلة األجل بقیمة سبقباإلضافة إلى ما 
درھم). 

األعمال التي تخضع للسیطرة المشتركة دمج

لمزید من ٥٣یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم ألعمال التي تخضع للسیطرة المشتركة. لدمج، قام البنك بعملیة السابقةخالل السنة
التفاصیل.

طارئةالمطلوبات الات ولتزاماال٣٨

ات والمطلوبات الطارئة التالیة:لتزاملدى المجموعة اال

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

ألف درھمألف درھم

٤٫٩٢٦٫٤٠٧٧٫٢٣٩٫٠٧٨خطابات اعتماد
٥٣٫٤٨١٫٠٧٢٦٠٫٢٦١٫٦٦٧ضمانات
١٥٫٣٣٧٫٧١٤٢٠٫٩٣٢٫٠١٠قابلة لإللغاء (*)–یة ائتمانات لتقدیم تسھیالت التزام
١٩٫٢٨١٫٤٩٣٢٠٫٢١٤٫٩٤٠غیر قابلة لإللغاء –یة ائتمانات لتقدیم تسھیالت التزام
٩٣٫٠٢٦٫٦٨٦١٠٨٫٦٤٧٫٦٩٥عن العمالءات نیابةً لتزام االإجمالي
٥٠٦٫٦٤٧٤٨٦٫٩٤١مستقبلیةالرأسمالیة مقابل النفقات الات التزام
٣٫٠١٢١٫٧٥٧ات في أوراق مالیةستثماراالات التزام
٩٣٫٥٣٦٫٣٤٥١٠٩٫١٣٦٫٣٩٣ات والمطلوبات الطارئة لتزام االإجمالي

غیر المسحوبة.ئتمانألف درھم) یتعلق بسقوف بطاقات اال٧٫٩٠٧٫١٣٩: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (٧٫٢٥٩٫٠٠٢(*) تشمل مبلغاً بقیمة 
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ئتمان ات المرتبطة بااللتزام اال

وضمانات مخصصة لتلبیة احتیاجات عمالء وخطابات اعتمادیة ائتمانات بمنح تسھیالت لتزاماالئتمانات المرتبطة بااللتزاماالتتضمن
ٍ التزامیةئتماناالات غیر القابلة لإللغاء المتعلقة بمنح التسھیالتلتزاماالتمثلالبنك.  یة ائتمانتعاقدیة بتقدیم قروض وسلفیات وتسھیالت ات
یمكن یة متجددةائتمانوتسھیالت  منح قروض وسلفیات  ات بالتزامیةئتماناالات القابلة لإللغاء المتعلقة بمنح التسھیالتلتزامتمثل اال.متجددة

إلغاء تواریخ صالحیة محددة أو شروط  في العادةاتلتزامات تعاقدیة. یكون لھذه االالتزامةإلغاؤھا من قبل البنك دون قید أو شرط ودون أی
ات مالیة التزامبالضرورة  ال یمثلبالغ ھذه العقود  ، فإن إجمالي مأن یتم سحبھا دون  اتلتزاماال. ونظرًا إلمكانیة انتھاء صالحیة ھذه  أخرى

مستقبلیة.

بموجب شروط العقد. السدادفشل العمیل في في حالعن العمالء نیابةً مبالغم خطابات االعتماد والضمانات البنك بسداد تُلزِ 

الموجودات  ضمنات مقابلة من العمالء،  التزامعن العمالء والتي لھا  ات والمطلوبات الطارئة التي تم الدخول فیھا نیابةً لتزاماالال یتم إدراج  
المطالبات المقابلة كافةالطرف اآلخر وعندما یثبت أن التزام، في حالة عدم ئتمانالحد األقصى لتعرض البنك لخسارة االإنوالمطلوبات. 

اتلتزامااللھذه األدوات المدرجة في الجدول أعاله. تخضع ھذه المبلغ االسمي التعاقديبیتمثل، ھي بال قیمةالرھوناتأو الضمانات أو 
للبنك.االعتیادیةئتمانعلى االالموافقة إلجراءاتالطارئة والمطلوبات

القطاعات التشغیلیة ٣٩

وخدمات مختلفة وتُدار بشكٍل ، كما ھو موضح أدناه. تقدم ھذه القطاعات منتجات  یتم إعداد تقاریر عنھا یوجد لدى المجموعة أربع قطاعات  
(متخذ القرار التشغیلي لجنة اإلدارة التنفیذیة لدى المجموعةتتولىالتقاریر الداخلیة لدى المجموعة. إعداد منفصل وفقًا لھیكل اإلدارة و

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

عملیات كل قطاع تشغیلي لدى المجموعة:فیما یلي ملخص

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

األفراد وأنشطة إدارة الصنادیق.

یتألف من األعمال المصرفیة وإدارة النقد والتمویل التجاري وتمویل الشركات وتمویل المؤسسات  -قطاع الخدمات المصرفیة للشركات 
والمؤسسات الحكومیة  الموجوداتیة والتمویل اإلسالمي والبنیة التحتیة وتمویل ستثمارالصغیرة والمتوسطة والخدمات المصرفیة اال

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

الفائدة معدالتیة للمجموعة ومحفظة ستثماریتألف من عملیات الخزینة المركزیة وإدارة المحفظة اال-والخزینةات ستثمارقطاع اال
ات والخزینة تنفیذ أنشطة التمویل وإدارة المخاطر المركزیة للمجموعة  ستثماروالعمالت ومشتقات السلع والتمویل اإلسالمي. یتولى قطاع اال

قوم بتنفیذ أنشطة التمویل التجاري وتمویل یمن خالل القروض وإصدار سندات الدین واستخدام المشتقات المالیة في إدارة المخاطر، كما 
األجل وسندات الدین للشركات والحكومات.النقدیة السائلة مثل اإلیداعات قصیرة الموجوداتفي ستثمارالشركات واال
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المكتسبة من عقارات یتألف من إدارة العقارات وعملیات الخدمات الھندسیة للشركات التابعة وإیرادات اإلیجارات-قطاع إدارة العقارات 
المجموعة.

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

عاملة في نفس قطاع العمل. یتم تحدید األسعار بعض القطاعات المتعلقة بشركات أخرىلتقییم نتائجأن ھذه المعلومات ھي األكثر مالءمةً 
القطاعات على أساس تجاري بحت.فیما بین 

:٢٠٢٠دیسمبر٣١المنتھیة في للسنةفیما یلي تحلیل إلیرادات ونتائج المجموعة من حیث القطاع التشغیلي 

الخدمات المصرفیة 
لألفراد

الخدمات المصرفیة 
للشركات

ات  ستثماراال
اإلجماليإدارة العقاراتوالخزینة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٣٫٤٩١٫٢١٤٢٫٢٩٨٫٤٠٣٢٫٠٨٨٫٥٣٨٢٧٫١٠١٧٫٩٠٥٫٢٥٦صافي إیرادات الفوائد

یةستثماروالمنتجات االصافي إیرادات من التمویل اإلسالمي
١٫٠٥٦٫٣٨٩٣٧٦٫٣٢٠٤٣٨٫٢٢٠٦٫٧٥١١٫٨٧٧٫٦٨٠اإلسالمیة

الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي إیرادات إجمالي صافي
٤٫٥٤٧٫٦٠٣٢٫٦٧٤٫٧٢٣٢٫٥٢٦٫٧٥٨٣٣٫٨٥٢٩٫٧٨٢٫٩٣٦یة االسالمیة ستثماروالمنتجات اال

٧٤٣٫٣٠٧٩٧١٫٦٨٥٧٧٢٫٧١٠٢٠٠٫٦٠٩٢٫٦٨٨٫٣١١إیرادات ال تحمل فوائد
٥٫٢٩٠٫٩١٠٣٫٦٤٦٫٤٠٨٣٫٢٩٩٫٤٦٨٢٣٤٫٤٦١١٢٫٤٧١٫٢٤٧اإلیرادات التشغیلیة 
) ٤٫٥٢٦٫٣٤١() ١٧٨٫٤٨٤() ٢٨٤٫١٣٧() ١٫١٩٩٫٧٥٦() ٢٫٨٦٣٫٩٦٤(مصاریف تشغیلیة 

٢٫٤٢٦٫٩٤٦٢٫٤٤٦٫٦٥٢٣٫٠١٥٫٣٣١٥٥٫٩٧٧٧٫٩٤٤٫٩٠٦االنخفاض في القیمةرسومأرباح تشغیلیة قبل 
) ٣٫٩٩٢٫٩١٢(-) ٧٩٫٧٣٢() ٢٫٥٢٩٫٢٣٤() ١٫٣٨٣٫٩٤٦(االنخفاض في القیمةرسوم
٢٫٩٣٥٫٥٩٩٥٥٫٩٧٧٣٫٩٥١٫٩٩٤) ٨٢٫٥٨٢(١٫٠٤٣٫٠٠٠االنخفاض في القیمةرسومالتشغیلي بعد / (الخسارة)الربح

١٨٫٠٠٥---١٨٫٠٠٥شركات زمیلةربحالحصة من 
٢٫٩٣٥٫٥٩٩٥٥٫٩٧٧٣٫٩٦٩٫٩٩٩) ٨٢٫٥٨٢(١٫٠٦١٫٠٠٥قبل الضریبة / (الخسارة)الربح
) ١٢٠٫٣٥٧(-) ٩٥٫٣٠٦() ١٩٫١١٤() ٥٫٩٣٧(الخارجیة الدخل ضریبةرسوم

) ٤٠٫٧٦٥(--) ١٥٫٣٥٢() ٢٥٫٤١٣(غیر المستمرةخسارة من العملیات 
٢٫٨٤٠٫٢٩٣٥٥٫٩٧٧٣٫٨٠٨٫٨٧٧) ١١٧٫٠٤٨(١٫٠٢٩٫٦٥٥للسنة/ (الخسارة)الربح

٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
١٠٩٫١٧٦٫٠٧٩١٦٠٫٧٣٦٫٢٩١١٣٩٫٥١٨٫٤٧٤١٫٧٢٥٫٤٥٧٤١١٫١٥٦٫٣٠١إجمالي الموجودات

٩٤٫٦٣٨٫٠٥٧١٠٢٫٤٩٨٫٠٤٤١٥٦٫٧٣٥٫٨٤٦٦٨٢٫٩٦٦٣٥٤٫٥٥٤٫٩١٣إجمالي المطلوبات
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:٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في فیما یلي تحلیل إلیرادات ونتائج المجموعة من حیث القطاع التشغیلي 

الخدمات المصرفیة 
لألفراد

الخدمات المصرفیة 
للشركات

اتستثماراال
اإلجماليإدارة العقاراتوالخزینة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٣٫١٥٧٫٢٦٢٢٫٢٨٠٫٣٥٧٢٫٠٣٢٫٩٠٩٤٢٫٢٥١٧٫٥١٢٫٧٧٩صافي إیرادات الفوائد

یةستثماروالمنتجات االصافي إیرادات من التمویل اإلسالمي
٨٨١٫٥٥٩٤٤٧٫٤٤٢٣٩١٫١٤٠٨٫٢١٦١٫٧٢٨٫٣٥٧إلسالمیةا

الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي إیرادات إجمالي صافي
٤٫٠٣٨٫٨٢١٢٫٧٢٧٫٧٩٩٢٫٤٢٤٫٠٤٩٥٠٫٤٦٧٩٫٢٤١٫١٣٦یة اإلسالمیة ستثماروالمنتجات اال

٩٩٧٫٢٠٩٩٥٤٫٠٩٩٣٤٦٫٥١٣١٨٣٫١٨٣٢٫٤٨١٫٠٠٤إیرادات ال تحمل فوائد
٥٫٠٣٦٫٠٣٠٣٫٦٨١٫٨٩٨٢٫٧٧٠٫٥٦٢٢٣٣٫٦٥٠١١٫٧٢٢٫١٤٠اإلیرادات التشغیلیة 
)٤٫٥١٧٫٦٧٩()١٦١٫٦٨٧()٣٢١٫٦٢٠()١٫٢٨٩٫٨١٦()٢٫٧٤٤٫٥٥٦(مصاریف تشغیلیة 

٢٫٢٩١٫٤٧٤٢٫٣٩٢٫٠٨٢٢٫٤٤٨٫٩٤٢٧١٫٩٦٣٧٫٢٠٤٫٤٦١االنخفاض في القیمةرسومأرباح تشغیلیة قبل 
)٢٫٣٥٢٫٠٥٤(-)٧٩٫٦٤٢()١٫٠٤١٫٨٥٦()١٫٢٣٠٫٥٥٦(االنخفاض في القیمةرسوم

١٫٠٦٠٫٩١٨١٫٣٥٠٫٢٢٦٢٫٣٦٩٫٣٠٠٧١٫٩٦٣٤٫٨٥٢٫٤٠٧االنخفاض في القیمةرسومالربح التشغیلي بعد 
١٧٫٧٦٥---١٧٫٧٦٥الحصة من أرباح شركات زمیلة

١٫٠٧٨٫٦٨٣١٫٣٥٠٫٢٢٦٢٫٣٦٩٫٣٠٠٧١٫٩٦٣٤٫٨٧٠٫١٧٢األرباح قبل الضریبة 
)٤٠٫٩٢٦(-)١٨٫٥١١()١٢٫٠٩٢()١٠٫٣٢٣(الخارجیةضریبة الدخل رسوم

)٣٦٫٧٥٩(--)٢٧٫٥١٦()٩٫٢٤٣(الخسارة من العملیات غیر المستمرة 
١٫٠٥٩٫١١٧١٫٣١٠٫٦١٨٢٫٣٥٠٫٧٨٩٧١٫٩٦٣٤٫٧٩٢٫٤٨٧للسنةالربح 

)٥٣إیضاح()إدراجھاُمعاد(٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
١١٠٫٤٧٣٫٨٢٥١٧٢٫٧٤٩٫٣٣٥١٢٠٫١٧٦٫٨٤٣١٫٦٩٤٫٨٢٢٤٠٥٫٠٩٤٫٨٢٥إجمالي الموجودات

٨٥٫٩٤١٫٥٧١١٢٨٫٨٠٥٫٩٤٠١٣٤٫٥٦١٫٧٨٣١٢٧٫٧٣٩٣٤٩٫٤٣٧٫٠٣٣إجمالي المطلوبات

إفصاحات أخرى 

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

بین القطاعات خارجیة
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

)١٫٥٠٧٫٧٩٥() ٩٣٩٫٣٤٣(٦٫٢٣٠٫٢٥٣٦٫٥٤٣٫٨٢٥الخدمات المصرفیة لألفراد 
)١٫٦١٣٫٩٨٧() ١٫٣٥١٫٠٥٨(٤٫٩٩٧٫٤٦٦٥٫٢٩٥٫٨٨٥الخدمات المصرفیة للشركات 

٢٫٢٥٣٫٨٠١٣٫٠٣٥٫٩٧٠) ٢٦٥٫٤٠٨(١٫٠٤٥٫٦٦٧ات والخزینة ستثماراال
١٩٧٫٨٦١١٤٧٫٨٣٨٣٦٫٦٠٠٨٥٫٨١٢إدارة العقارات 

--١٢٫٤٧١٫٢٤٧١١٫٧٢٢٫١٤٠إیرادات العملیاتإجمالي
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) تتمة(القطاعات التشغیلیة٣٩

المعلومات الجغرافیة 

تعمل المجموعة ضمن قطاعین جغرافیین رئیسیین ھما السوق المحلي والسوق الدولي. تم تصنیف دولة اإلمارات العربیة المتحدة كقطاع 
العربیة المتحدة، بینما یمثل السوق  محلي یمثل عملیات المجموعة التي تنشأ من الفروع والشركات التابعة للمجموعة في دولة اإلمارات 

شركاتھا التابعة التي تقع خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة. إن المعلومات المتعلقة والدولي عملیات المجموعة التي تنشأ من فروعھا 
مفّصلة كما یلي:وموجوداتھا غیر المتداولة بحسب الموقع الجغرافي من العملیات المستمرة بإیرادات المجموعة 

دوليمحلي
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

اإلیرادات
یرادات من التمویل اإلسالمي  إیرادات الفوائد واإلصافي 

٩٫٤٦٦٫٥٤٦٩٫٠٩١٫٥٧٨٣١٦٫٣٩٠١٤٩٫٥٥٨اإلسالمیة یةستثماروالمنتجات اال
٢٫٦١٩٫٢٣٤٢٫٤٢٠٫٢٣٠٦٩٫٠٧٧٦٠٫٧٧٤فوائد إیرادات ال تحمل 

موجودات غیر متداولة
٢٠٫١٤١-٢٥٥٫٨٦٨٣٨٧٫٦٢٧زمیلة اتفي شركاستثمار
١٫٦٣١٫٦٧٣١٫٦٨٤٫٤٤٨١٢٫٢٨٣٩٫٢٥٩ات عقاریة استثمار

١٫٨٨٦٫٦٩٨٢٫٠٢٣٫٠٢٩١٧١٫٨٧٧١٧٤٫٥٤٢ممتلكات ومعدات، صافي 
٧٫٢٥٨٫٠٣٣٧٫٣٥٣٫٣٤٢١٣٢٫٢٥٨١٢١٫٠٠٠) ٥٣إیضاح ( )(ُمعاد إدراجھاموجودات غیر ملموسة، صافي  

األدوات المالیة٤٠

فئات األدوات المالیة 

لتقاریر عداد اإلوفقًا لفئات األدوات المالیة بموجب المعیار الدوليللمجموعةوالمطلوبات المالیةالمالیةالجداول التالیة الموجوداتتحلل
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في ٩رقم المالیة

بالقیمة اً إلزامیمقاسة 
العادلة من خالل 

مشتقات التحوطاألرباح أو الخسائر

مصنفة الأدوات الدین 
بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

اآلخر

أدوات حقوق ملكیة 
بالقیمة تم تعیینھا

العادلة من خالل 
اإلجماليالتكلفة المطفأةالدخل الشامل اآلخر

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

الموجودات
٢٩٫٦٠١٫٦٠٧٢٩٫٦٠١٫٦٠٧----نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة، صافي
٢١٫٥٣٥٫٤٤٢٢١٫٥٣٥٫٤٤٢----ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي

١١٫١٤٦٫٣٩٦---٨٫٤٣٣٫٩٩٩٢٫٧١٢٫٣٩٧أدوات مالیة مشتقة
٦٥٫٥٧٧٫٠٠٨٩٧٥٫١٤٨٢١٫٦٥٣٫٨٢٨٨٨٫٢٠٥٫٩٨٤--ات في أوراق مالیةاستثمار

٢٣٨٫٩٧٥٫٧٠٢٢٣٨٫٩٧٥٫٧٠٢----قروض وسلفیات للعمالء، صافي
٩٫٩٩٠٫٦٤٦٩٫٩٩٠٫٦٤٦----موجودات أخرى، صافي

٨٫٤٣٣٫٩٩٩٢٫٧١٢٫٣٩٧٦٥٫٥٧٧٫٠٠٨٩٧٥٫١٤٨٣٢١٫٧٥٧٫٢٢٥٣٩٩٫٤٥٥٫٧٧٧الموجودات المالیةإجمالي
المطلوبات

٨٫٢٢٢٫٠٧١٨٫٢٢٢٫٠٧١----مستحقة للبنوكمبالغ
١٠٫٨٥٥٫٠٤٨---٧٫٩٥٦٫٢٧١٢٫٨٩٨٫٧٧٧أدوات مالیة مشتقة

٢٥١٫٣٩٥٫٤٥٧٢٥١٫٣٩٥٫٤٥٧----العمالءمنودائع
٤٫٧٥٣٫٥٩٣٤٫٧٥٣٫٥٩٣----أوراق تجاریة بالیورو

٦٥٫٣٩٦٫٠٤٤٦٥٫٣٩٦٫٠٤٤----قروض
١٢٫٣٩٨٫٦٤٨١٢٫٣٩٨٫٦٤٨----مطلوبات أخرى

٣٤٢٫١٦٥٫٨١٣٣٥٣٫٠٢٠٫٨٦١--٧٫٩٥٦٫٢٧١٢٫٨٩٨٫٧٧٧المطلوبات المالیةإجمالي
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)تتمة(األدوات المالیة٤٠

) تتمة(فئات األدوات المالیة

لتقاریر عداد اوالمطلوبات المالیة للمجموعة وفقًا لفئات األدوات المالیة بموجب المعیار الدولي إلالمالیةالجداول التالیة الموجوداتتحلل
. ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في ٩المالیة رقم 

بالقیمة اً مقاسة إلزامی
العادلة من خالل 

مشتقات التحوطاألرباح أو الخسائر

مصنفة الأدوات الدین 
بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

اآلخر

أدوات حقوق ملكیة 
بالقیمة تم تعیینھا

العادلة من خالل 
اإلجماليالتكلفة المطفأةالدخل الشامل اآلخر

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

الموجودات
٢٤٫٩٠٤٫٩٦٦٢٤٫٩٠٤٫٩٦٦----وأرصدة لدى البنوك المركزیة، صافينقد 

٢٣٫٠٦٤٫٩٧٤٢٣٫٠٦٤٫٩٧٤----ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي
٦٫٧٨٩٫٧١٧---٥٫٥٦٦٫٤٢٦١٫٢٢٣٫٢٩١أدوات مالیة مشتقة

٧٣٫٤٤٢٫٦٦٢-٧٢٫٦١٦٫٨٧٥٨٢٥٫٧٨٧--(*)ات في أوراق مالیةاستثمار
٢٤٧٫٨٣٣٫٠٨٠٢٤٧٫٨٣٣٫٠٨٠----(*)قروض وسلفیات للعمالء، صافي

١٦٫٦١١٫٠٩٢١٦٫٦١١٫٠٩٢----موجودات أخرى، صافي
٥٫٥٦٦٫٤٢٦١٫٢٢٣٫٢٩١٧٢٫٦١٦٫٨٧٥٨٢٥٫٧٨٧٣١٢٫٤١٤٫١١٢٣٩٢٫٦٤٦٫٤٩١الموجودات المالیةإجمالي

المطلوبات
٥٫٧٣٢٫٧٧٩٥٫٧٣٢٫٧٧٩----مستحقة للبنوكمبالغ

٦٫٩٤٩٫٨٩١---٥٫٤٥٦٫٤٧٥١٫٤٩٣٫٤١٦أدوات مالیة مشتقة
٢٦٢٫٠٩٣٫٧٨٢٢٦٢٫٠٩٣٫٧٨٢----العمالءمنودائع

٢٫٠٦٢٫٣٣٨٢٫٠٦٢٫٣٣٨----أوراق تجاریة بالیورو
٥١٫٨٨٢٫٠٥٤٥١٫٨٨٢٫٠٥٤----قروض

١٨٫٨٤٨٫٤٢٥١٨٫٨٤٨٫٤٢٥----مطلوبات أخرى
٣٤٠٫٦١٩٫٣٧٨٣٤٧٫٥٦٩٫٢٦٩--٥٫٤٥٦٫٤٧٥١٫٤٩٣٫٤١٦المطلوبات المالیةإجمالي

٥٣رجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم یُ –(*) ُمعاد إدراجھا 

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة ٤١

الموحدة المالیة البیانات في المدرجةقیاسات القیمة العادلة  

. تم تعریفأسالیب التقییم المستخدمةبناًء على مدخالتالقیمة العادلة إلى مستویات مختلفة ضمن تسلسل القیمة العادلة  قیاساتیتم تصنیف  
:  كما یليالمستویات المختلفة 

المستوى األول  –األسعار المدرجة في السوق  

في سوق نشطة. یتم تقییم ھذه األدوات بالرجوع إلى حظةقابلة للمالیتم تصنیف األدوات المالیة ضمن المستوى األول إذا كانت قیمھا 
وتمثل األسعار المدرجة غیر المعدلة للموجودات أو المطلوبات المماثلة في األسواق النشطة التي تتوفر فیھا األسعار المدرجة بشكٍل مباشر 

معامالت فعلیة ومنتظمة الظھور في السوق.   ھذه األسعار 
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المستوى الثاني  –القابلة للمالحظة المدخالت أسالیب التقییم باستخدام 

یتضمنقابلة للمالحظة في سوق نشطة. مدخالتھا تم تقییم األدوات المالیة المصنفة ضمن المستوى الثاني باستخدام النماذج التي تكون 
باستخدام أسالیب التسعیر القیاسیة التي یتم تقییمھا والعقود اآلجلة  عقود التبادلالقابلة للمالحظة أدوات مالیة مثل  المدخالتالقائم علىالتقییم  

الخاصة بأسالیب التسعیر القیاسیة. كافة المدخالتفي األسواق التي یمكن فیھا مالحظة بشكل شائع في السوق والخیارات المتداولة 

ومشتقات السلع وعقود الصرف األجنبي الفوریة في السوق الموازیةالیة مشتقة مثل بعض المشتقات المتداولة أدوات متتضمن ھذه الفئة
. والقروضات في األوراق المالیةستثمارواآلجلة وبعض اال

خالل مدة  لقابل للتطبیقاتقییم لألدوات المالیة المشتقة من خالل طریقة التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام منحنى العائد یتم إجراء
التقییم ونماذجبالك سكولز نموذجتسعیر الخیارات القیاسیة مثل نماذجاألدوات بالنسبة للمشتقات التي ال تتضمن خیارات وباستخدام 

األخرى بالنسبة للمشتقات التي تتضمن خیارات.  

المستوى الثالث –الھامة غیر القابلة للمالحظة  المدخالت أسالیب التقییم باستخدام 

ٍ تقییمھا ات العقاریة ضمن المستوى الثالث إذا تضّمن ستثماریتم تصنیف األدوات المالیة واال ھامة ال تستند إلى بیانات قابلة مدخالت
من خالل من الممكن مالحظتھا مباشرةً قابلة للمالحظة إذا كانالمدخالتغیر قابلة للمالحظة). تعتبر مدخالتللمالحظة في السوق (

المعامالت التي تتم في سوق نشطة.  

المالحظات الطبیعة أوالتي لھا نفسالقابلة للمالحظة المدخالتاستنادًا إلى بشكٍل عام غیر القابلة للمالحظة المدخالتیتم تحدید مستویات 
التاریخیة أو األسالیب التحلیلیة األخرى.  

ات ستثمارلھذه االالدفتریةأدوات حقوق الملكیة الخاصة والصنادیق. یتم تعدیل القیم بشكل رئیسيھذه الفئةاألدوات المالیة ضمن تتضمن
یلي:كما 

حة؛ ومتا باستخدام أحدث صافي قیمة دفتریة –أدوات حقوق الملكیة الخاصة أ)
صافي قیمة الموجودات المحددة من قبل مدیر الصندوق.بناًء على–الصنادیقب) 

االعتبار أسعار السوق ذات  فيتأخذ المجموعة .استخدام بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا عند توفرھا الھرمي یتطلب ھذا التسلسل 
. كلما أمكنلمالحظة عند تنفیذ عملیات التقییملوالقابلةالصلة 

ات العقاریة.ستثمارفیما یتعلق بمنھجیة التقییم المستخدمة لال١٣رقمیضاحاإلیرجى الرجوع إلى
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المالیة الموحدة البیاناتباستثناء ما ھو مبین في الجدول التالي، تعتبر اإلدارة أن القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة في  
ال تختلف جوھریًا عن قیمھا العادلة.

المستوى الثالثالمستوى الثاني المستوى األول 
األسعار المدرجة في 

السوق
القابلة المدخالت
للمالحظة

الھامة غیر المدخالت
القابلة للمالحظة

إجمالي القیمة 
الدفتریة  القیمة العادلة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمإیضاح

٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
موجودات بالقیمة العادلة

١١٫١٤٦٫٣٩٦١١٫١٤٦٫٣٩٦-١١٫١٤٦٫٣٩٦-٩أدوات مالیة مشتقة
١٠ات في أوراق مالیةاستثمار

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--١٣ات عقاریةاستثمار
٨٥٫٩٥٧٫٩٨١١٣٫٥٦٢٫٠٨٣١٫٨٤٩٫٩٣٧١٠١٫٣٧٠٫٠٠١١٠٠٫٩٩٦٫٣٣٦اإلجمالي

بالقیمة العادلةمطلوبات 
١٠٫٨٥٥٫٠٤٨١٠٫٨٥٥٫٠٤٨-١٠٫٨٥٥٫٠٤٨-٩أدوات مالیة مشتقة

مطلوبات بالتكلفة المطفأة
٤٫٧٥٧٫١٨٦٤٫٧٥٣٫٥٩٣-٤٫٧٥٧٫١٨٦-١٩بالیوروتجاریةأوراق 
٦٦٫١٥٦٫٧٥١٦٥٫٣٩٦٫٠٤٤-٢٠١٨٫٨٢٥٫٧٧٣٤٧٫٣٣٠٫٩٧٨قروض
٨١٫٧٦٨٫٩٨٥٨١٫٠٠٤٫٦٨٥-١٨٫٨٢٥٫٧٧٣٦٢٫٩٤٣٫٢١٢اإلجمالي
)  إدراجھاُمعاد(٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

)٥٣إیضاح(
موجودات بالقیمة العادلة

٦٫٧٨٩٫٧١٧٦٫٧٨٩٫٧١٧-٩١٥٦٫٧٨٩٫٧٠٢مالیة مشتقةأدوات
١٠ات في أوراق مالیةاستثمار

٦٥٫٩٠٩٫٧٤٦٧٫٣٠٩٫٩٨٩٢٢٢٫٩٢٧٧٣٫٤٤٢٫٦٦٢٧٣٫٤٤٢٫٦٦٢بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر-
١٫٦٩٣٫٧٠٧١٫٦٩٣٫٧٠٧١٫٦٩٣٫٧٠٧--١٣ات عقاریةاستثمار
٦٥٫٩٠٩٫٧٦١١٤٫٠٩٩٫٦٩١١٫٩١٦٫٦٣٤٨١٫٩٢٦٫٠٨٦٨١٫٩٢٦٫٠٨٦اإلجمالي

مطلوبات بالقیمة العادلة
٦٫٩٤٩٫٨٩١٦٫٩٤٩٫٨٩١-٦٫٩٤٩٫٨٩١-٩أدوات مالیة مشتقة

-مطلوبات بالتكلفة المطفأة
٢٫٠٧٤٫٦٠٥٢٫٠٧٤٫٦٠٥٢٫٠٦٢٫٣٣٨-١٩بالیوروتجاریةأوراق 
٥٠٫٩٧٢٫٧٩٩٥١٫٨٨٢٫٠٥٤-٢٠١٨٫٧٢٨٫٤٨٩٣٢٫٢٤٤٫٣١٠قروض
٥٩٫٩٩٧٫٢٩٥٦٠٫٨٩٤٫٢٨٣-١٨٫٧٢٨٫٤٨٩٤١٫٢٦٨٫٨٠٦اإلجمالي

للمجموعة في سجالت التداول ضمن المستوى الثاني حیث یتم تقییمھا باستخدام مدخالت في السوق الموازیةیتم تصنیف المشتقات المتداولة  
یمكن مالحظتھا في السوق.  
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) تتمةالتسلسل الھرمي للقیمة العادلة (٤١

ات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المدرجة ضمن ستثمارفیما یلي التسویة التي تظھر الحركة في القیم العادلة لال
المستوى الثالث:

دیسمبر٣١كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

ألف درھمألف درھم

٢٢٢٫٩٢٧٢٥١٫٨٤٣الرصید االفتتاحي 
٣٧٫٥٥٤-)٥٣إیضاح ((ُمعاد إدراجھ) دمج األعمالعندمستحوذ علیھ

١٨٫١١٩-صافي خالل السنةبالمشتریات، 
)٣٩٫٦٢٠()٢٫٨٥٧(استبعادات تتضمن مبالغ مستردة من رأس المال خالل السنة

)٤٤٫٩٦٩()١٤٫٠٨٩(تعدیل من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل السنة
٢٠٥٫٩٨١٢٢٢٫٩٢٧الرصید الختامي 

ات لتزاماالبموجبالخاصةاألسھم  صنادیق  خالل السنة في  المساھمات الرأسمالیة  بشكل رئیسي  تمثل المشتریات ضمن فئة المستوى الثالث  
الرأسمالیة القائمة.

مدراءالموزعة من قبل والمبالغ المستردة من رأس المال ات وستثماربیع بعض االتمثل عملیات اإلستبعاد خالل السنة بشكل رئیسي 
المحتفظ بھا في الصنادیق.األساسیةات ستثمارمن بیع االالمحصلةصنادیق األسھم الخاصة

المستوى  ات حقوق ملكیة مدرجة ضمن  استثمار) من استبعاد  ألف درھم٢٣٫٨٥٢بقیمة  أرباح–٢٠١٩ألف درھم (١بقیمة  خسائرتكبدتم  
الثالث ومصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وتم تحویلھا إلى األرباح المحتجزة.

المستوى األول والمستوى الثاني وال یوجد أي تغییر في أسالیب التقییم المستخدمة خالل ات  استثماربین  جوھریة  تتحویالةلم یكن ھناك أی
السنة.

معدالت اإلیجار وإیراداتات العقاریة للمجموعة ھي ستثمارالھامة المستخدمة في قیاس القیمة العادلة لالالملحوظةإن المدخالت غیر 
قیاس فيكبیرانخفاضإلى بشكل منفرد،زیادة في معدالت الرسملةالاإلیجار أو إیراداتفي كبیرالوف یؤدي االنخفاضسالرسملة. 

معدالت الرسملة إفتراضاتفي  أن یصاحبھ تغییریجباإلیجار  إلیراداتالمستخدمة  اإلفتراضاتغیر في  تإن أيالقیمة العادلة. بشكل عام،  
اتتأثیر. ولذلك، فإن العقاريستثمارمن االعائدتحقیق بزید من توقعات البائع یاإلیجار إیراداتفي رتفاعحیث أن االفي نفس اإلتجاه
.جزئیاً البعضضھا تعمل على تسویة بعھذه التغییرات 

منشآت مھیكلة غیر موحدة

ات في ھذه ستثماراإلجمالیة لالالدفتریةفي بعض الصنادیق. بلغت القیمة المجموعةات استثمارتشمل األدوات المالیة في المستوى األول 
بمنح البنك لم یقمألف درھم). ١٥٩٫١٩٠–٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (١٥٥٫٢٩٧ما قیمتھ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١الصنادیق كما في 

ألف درھم)،  ٢٨٫٣٦٥–٢٠١٩دیسمبر ٣١(٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في لھذه الصنادیق لإللغاءتسھیالت سحب على المكشوف قابلة أیة 
ھذه الصنادیق من ألف درھم. إن الحد األقصى للتعرض لخسارة ١٨٥ما قیمتھ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١وبلغ المستخدم والقائم منھا كما في 

، إن وجد.لتسھیالت الممنوحةالمتضمنة في ائتمانات ومخاطر االستثمارلالالدفتریةعادل القیمة ی



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١١٥

إدارة المخاطر٤٢

مع المساءلة الواضحة عن ملكیة المخاطر ھما ویوازن بینوالسیطرة على المخاطر  الفّعالةالرقابة المركزیة  على  ھیكل إدارة المخاطر  یبرھن
حوكمة المخاطر، تتحمل األعمال بشكل أساسي المخاطر التي بما یتعلقالمجموعة فیفي إطار النھج المتبع من قبل. أعمالداخل كل وحدة 

المستمرة لحمایة المجموعة  فاعلیتھا  عن تقییم المخاطر وتصمیم وتنفیذ الضوابط والمراقبة واإلبالغ عن  ىٍ وھي مسؤولة بشكل متساوتولدھا  
المخاطرة.تحملقدرتھا علىتخطيمن 

إدارة ذلك من خالل لجان الة للمخاطر على عاتق مجلس اإلدارة. تتم المخاطر واإلدارة الفعّ تحملتقع المسؤولیة النھائیة عن تحدید مدى 
اللتان لمجلس اإلدارة، التابعتبنولجنة التدقیق واالمتثال اللجنة التنفیذیة إلدارة المخاطر مختلفة على مستوى مجلس اإلدارة؛ وبالتحدید 

المناسبة.األعمالمجلس اإلدارة إلى وحدات من وسیاسات تحمل المخاطر صالحیاتتعمالن على ضمان تدّرج

إلشراف اعنالكاملةالمسؤولیة  اللجنة التنفیذیة إلدارة المخاطر  نطاق السلطة المفوضة من قبل مجلس اإلدارة، تتحمل  ضمنالعمل  من خالل  
اللجنة . تقوم تھا ومراجعوأمن المعلومات والسمعة وإدارة البیانات والسیولة واالحتیال والمخاطر التشغیلیةوالسوق ئتمانمخاطر االعلى 

المخاطر وتقدم توصیات بشأنھا إلى مجلس اإلدارة. تحملعلىالمجموعة اإلجمالیة لقدرة االمتثال مدى بشكل دوري بمراجعة ومراقبة 
لمجموعة، واإلشراف على لجان إدارة المخاطر في اأنظمة وضوابط إدارة المخاطر  وفاعلیةمراجعة مدى مالءمة  كذلكمسؤولیاتھا  تتضمن

اللجنة التنفیذیة تتلقى  المستویات في المجموعة.  كافةحكیمة على  بصورة  المخاطر مواجھةمة المخاطر للمجموعة تدعم  والتأكد من أن حوك
لمجموعة إلى جانب في ائتماناالورئیسعلى مستوى المحفظة من رئیس إدارة المخاطر بالمجموعة  تعلیماتبشكل منتظم  إلدارة المخاطر

ومؤشرات المخاطر الرئیسیة ونتائج اختبار العامةالمحفظة ومعاییر السیاسةھاتتوجّ تقاریر منتظمة حول إدارة المخاطر، بما في ذلك 
معلومات  ةیبالتحقیق أو البحث عن أةمخولا كفایة رأس المال والتخطیط، كما أنھمدى  السیولة ووتدابیروالتغیرات في االفتراضات،  اإلجھاد

" على أساس متجدد ألقسام مختلفة ة"عمیقعملیات مراجعةاللجنة التنفیذیة إلدارة المخاطر  . كما تجري  ا تتعلق بأي نشاط ضمن اختصاصاتھ
.لمجموعةلمخاطر الموحدالمن تقریر معلومات 

تطبیق استراتیجیة المخاطر وتوجیھات الرقابة الداخلیة وإلدارة المسؤولیة األساسیة لتنفیذ واإلشراف في اتقع على عاتق اللجنة التنفیذیة 
.ھالتي وضعھا مجلس اإلدارة ولجان

ئتمانولجنة المخاطر واالالموجودات والمطلوباتال وال سیما لجنة إدارة فعّ بإدارة المخاطر بشكلٍ كذلكتقوم اللجان على مستوى اإلدارة 
تقدم إدارة المخاطر التي یرأسھا رئیس إدارة المخاطر بالمجموعة تقاریرھا عبر لإلدارة.التابعةتحصیل المبالغ ولجنة تابعة لإلدارةال

عن وحدةلبشكل مستقإدارة المخاطر تعملالتنفیذي. والرئیسفي المجلساللجنة التنفیذیة إلدارة المخاطر المصفوفة بشكل مستقل إلى 
للمعاییر والسیاسات اً المخاطر ولضمان شفافیة القرارات وفقالتعامل معاتوالتداول والمبیعات لضمان عدم المساس بتوازن قرارالتولید

وإدارةالسوق والسیولة والتشغیل واالحتیال واالمتثال مخاطر وئتماناالسیاساتالرقابة علىمھمة الموضوعة. تمارس إدارة المخاطر 
لمجموعة.في ائتماني الذي یرأسھ رئیس قسم االئتمانإدارة المخاطر مستقلة عن قسم االكتتاب االتعدأمن المعلومات. كما والبیانات 

ضمان ومراقبة البیانات المالیة للمجموعة،  المتمثلة في إلتمام مھامھالمساعدة لمجلس اإلدارة لجنة التدقیق واالمتثال التابعة للمجلستقدم 
نظم  لمتطلبات القانونیة والتنظیمیة والسیاسات الداخلیة وبا وااللتزامالخارجیین والداخلیین للمجموعة، الحساباتأداء مدققيواستقاللیة و

على أنشطة االمتثال للبنك (الجرائم المالیة، ومكافحة غسیل األموال، لجنة التدقیق واالمتثالكما تشرف  الرقابة الداخلیة على التقاریر المالیة.
.التي تؤثر على عملیات البنكمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي ومعرفة متطلبات العمالء، إلخ) ومعاییر ولوائح 
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المجموعة.  في عملیات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة  فاعلیةقسم التدقیق الداخلي إلى تطبیق نھج منظم ومنضبط لتقییم وتحسین  یسعى
مدققي . تتكون إدارة التدقیق الداخلي من فریق من لجنة التدقیق واالمتثال في المجلسإلى مباشرةً یرفع قسم التدقیق الداخلي تقاریره

ونزاھةالعملیات التشغیلیة، علىمثل مھامھم، من بین أمور أخرى، في تقییم جودة محفظة قروض المجموعة، والضوابط ، تتالحسابات
إدارة االمتثال، أن المعامالت باإلضافة إلى،  التدقیق الداخليقسمالمدققون فيأنظمة المعلومات وقواعد البیانات الخاصة بالمجموعة. یضمن  

مخاطر مما یقلل منلإلجراءات الداخلیة للمجموعة، اً للمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا ووفقاً التي تجریھا المجموعة تتم وفق
الممارسات االحتیالیة أو غیر الالئقة أو غیر القانونیة.

ئتمان إدارة مخاطر اال ٤٣

اتھ التعاقدیة مما یؤدي إلى خسارة مالیة للمجموعة. یتمثل التزامالوفاء بفيالعمیل أو الطرف المقابل تعثرھي مخاطر ئتمانمخاطر االإن 
بشكل ئتمانمخاطر رئیسیة. تنشأ مخاطر االئتمانمخاطر االتعتبروعلیھالرئیسي للمجموعة في إقراض العمالء،  المولد لإلیردات النشاط  
ات المتعلقة باإلقراض مثل القروض أو تسھیالت بطاقات لتزامللعمالء والبنوك األخرى (بما في ذلك االیاتوالسلفن القروضعرئیسي 

عناصر التعرض كافة. تأخذ المجموعة في االعتبار للموجوداتاً ات في سندات الدین والمشتقات التي تمثل مركزستثمار)، واالئتماناال
عن السداد للطرف المقابل والمخاطر الجغرافیة ومخاطر القطاع ألغراض إدارة المخاطر.التعثرمثل مخاطر ئتمانلمخاطر اال

للمجموعة من خالل:ئتمانالتابعة للمجموعة مسؤولة عن إدارة مخاطر االئتمانعتبر لجنة المخاطر واالتُ 

بھدف تكوینظام فعال للرقابة الداخلیة، ، بما في ذلك نئتمانالتأكد من أن المجموعة لدیھا ممارسات مناسبة لمخاطر اال◄
علنة للمجموعة والمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للسیاسات واإلجراءات المُ اً وفقعلى الدوامالمخصصات الكافیة 

والتوجیھات اإلشرافیة ذات الصلة.
یة إلى مستوى المحفظة.فردالداة األابتداءًا منعبر المجموعة، ئتمانتحدید وتقییم وقیاس مخاطر اال◄
یة لحمایة المجموعة من المخاطر المحددة بما في ذلك متطلبات الحصول على ضمانات من المقترضین، ائتمانوضع سیاسات ◄

ي قوي ومستمر للمقترضین والمراقبة المستمرة للتعرضات مقابل حدود المخاطر الداخلیة.ائتمانوإجراء تقییم 
ي، والموقع الجغرافي، إلخ.ئتمانع األصل، واألطراف المقابلة، والصناعة، والتصنیف االالحد من تركیزات التعرض حسب نو◄
یة.ئتمانوضع إطار رقابي قوي فیما یتعلق بھیكل التفویض العتماد وتجدید التسھیالت اال◄
تخضع فئاتعن السداد. التعثرمخاطر لفئةاً تصنیف التعرضات وفقبھدف تطویر والحفاظ على تصنیف مخاطر المجموعة ◄

المخاطر لمراجعات منتظمة.
، ودمج المعلومات  ئتمانالمتوقعة بما في ذلك مراقبة مخاطر االئتمانتطویر والحفاظ على عملیات المجموعة لقیاس خسائر اال◄

المتوقعة.ئتمانوالطریقة المستخدمة لقیاس خسائر االالمستقبلیة
على النماذج المستخدمة لتقییم وقیاس خسائر مالئمبشكل للحفاظ موضوعةالتأكد من أن المجموعة لدیھا سیاسات وإجراءات ◄

.والتحقق من صحتھا المتوقعةئتماناال
خاطر لتقییم موالمعطیات العامةدوات األنظمة وألمن اقوي لھا أساسیتوفرئتمانإنشاء عملیة تقییم وقیاس سلیمة لمخاطر اال◄

تقدیم المشورة والتوجیھ والمھارات المتخصصة لوحدات األعمال لتعزیز أفضل والمتوقعةئتمانولتحدید خسائر االئتماناال
.المجموعةعبرئتمانممارسات إدارة مخاطر اال

المتعلقة بأنشطتھا التجاریة من خالل الدخول في اتفاقیات مقاصة رئیسیة وترتیبات ضمان مع ئتمانإدارة التعرض لمخاطر اال◄
بإغالق المعامالت كذلكاألطراف المقابلة في الظروف المناسبة والحد من مدة التعرض. في بعض الحاالت، قد تقوم المجموعة 

.نئتماأو التنازل عنھا ألطراف مقابلة أخرى للتخفیف من مخاطر اال
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ھذه السیاسات . تحكماللجنة التنفیذیة إلدارة المخاطر في المجلسعلى مستوى المجموعة من قبل ئتمانسیاسات ومعاییر االیتم اعتماد
اإلقراض المفوضة وتشمل السیاسات والمعاییر والمقاییس واالستراتیجیات واإلجراءات الخاصة بكل قطاع من كافة صالحیاتوالمعاییر

لمجموعة، وبیانات السوق،  في االمخاطر درجة تحمل االقتصاد الكلي، وأوضاعقطاعات األعمال المختلفة ویتم تحدیدھا بناًء على 
وتعدیلھا بانتظام لضمان بقائھا حدیثة وذات صلة وتحمي مصلحة ذه السیاسات والمعاییرة ھالداخلیة . تتم مراجعوالكفاءاتالمھارات و

من ، ھناك معاییر اكتتاب محددة لكل قطاع الواسعة. باإلضافة إلى سیاسات المجموعة یة المتغیرةظروف التشغیلفي ظل الالمجموعة في 
قیق منتظمة للتأكد من أن الضوابط واإلجراءات الموضوعة قد تم تصمیمھا التدقیق الداخلي بإجراء عملیات تدیقوم قسم. قطاعات المحافظ

وتنفیذھا بشكل مناسب. 

تصنیفات المخاطر 

الداخلیة ئتمانتصنیفات مخاطر اال

لدرجة اً تصنیف التعرضات وفقبھدف ئتمانمخاطر االل، قامت إدارة مخاطر المجموعة بتطویر تصنیف ئتمانقیاس مخاطر االبھدف
درجة للمخاطر. تستند معلومات التصنیف ٢١للمجموعة من عشر فئات وئتمانعن السداد. یتكون إطار تصنیف مخاطر االالتعثرمخاطر  

. بناًء على التجربة السابقةیة ئتمانعن السداد وتطبیق األحكام االھا للتنبؤ بمخاطر التعثرتم تحدیدیي إلى مجموعة من البیانات التي ئتماناال
الصناعة، وجودة اإلدارة، والكفاءة في  مخاطر  التستخدم المجموعة العدید من العوامل النوعیة والكمیة مثل القوة المالیة للمقترض، وعوامل  

، وما إلى ذلك. یتم أخذ طبیعة التعرض ونوع المقترض األقران، وتحلیل مجموعة  يرأسمالالھیكل  الالتشغیلیة، ومكانة الشركة، والسیولة، و
عن السداد.  التعثرباستخدام العوامل النوعیة والكمیة التي تشیر إلى مخاطر ئتمانالتحلیل. یتم تحدید درجات مخاطر االأثناءي االعتبار ف

التحقق یتم واً العمالء. تم تطویر نماذج التصنیف ھذه داخلیقطاع ال بناًء على نماذج تصنیف لتقییم العمالء بشكل فعّ ٩تستخدم المجموعة 
لبنك معدالت التعثر عن السدادنماذج التصنیف بناًء على سجل  تم ضبطمن صحتھا بشكل منتظم من قبل فرق التحقق الداخلیة والخارجیة.  

أبوظبي التجاري.

ئتمانمخاطر االتعملحیث،ئتمانتدھور مخاطر االعندعن السداد التعثرلتعكس مخاطر وضبطھا ئتمانتم تصمیم درجات مخاطر اال
اإلدراج عند  ئتمانمخاطر االمن درجات. یتم تخصیص كل تعرض إلى درجةعن السدادالتعثرفي مخاطر  الفرق بین الدرجاتعلى زیادة
لتعكس المعلومات  ئتمانالتعرضات ویتم تحدیث درجة مخاطر االكافة، بناًء على المعلومات المتاحة عن الطرف المقابل. تتم مراقبة  المبدئي

المجموعة:اتإجراءات المراقبة المتبعة عامة ومصممة حسب نوع التعرض. عادًة ما ُتستخدم البیانات التالیة لرصد تعرضُتعتبرالحالیة. 

؛القیم المطلقة، تحلیل األقران-النسب المالیة ◄
؛مخاطر الصناعة◄
النوعیة مثل قوة اإلدارة والتركیزات وما إلى ذلك؛العوامل◄
؛األعمارسجل المدفوعات، بما في ذلك نسب المدفوعات وتحلیل ◄
التغیرات في األعمال والظروف المالیة واالقتصادیة؛◄
ي المقدمة من وكاالت التصنیف الخارجیة؛ئتمانمعلومات التصنیف اال◄
عن سلوك العمالء، ومقاییس القدرة على تحمل التكالیف وما إلى ذلك؛ واً داخلیتولیدھا : البیانات التي تم األفرادبالنسبة لمخاطر ◄
بالنسبة لتعرضات الشركات: المعلومات التي تم الحصول علیھا من خالل المراجعة الدوریة لملفات العمالء بما في ذلك◄

مراجعة البیانات المالیة المدققة وبیانات السوق.

تحلیلھا حسب االختصاص أو المنطقة ونوع  یتم  وئتمانتعرضھا لمخاطر االوعن السداد  والتعثراألداء  عن  تقوم المجموعة بجمع معلومات  
تم تقییمھا. یعلى المحفظة التي بناءً المعلومات المستخدمة داخلیة وخارجیة عتبر تُ . ئتمانمخاطر االدرجةباإلضافة إلىالمنتج والمقترض 

لتصنیفات الخارجیة.مع االداخلیة للمجموعة ئتمانلدرجات مخاطر االاً إرشادیاً جدول أدناه مخططیقدم ال



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١١٨

) تتمة(ئتمانإدارة مخاطر اال ٤٣

) تتمة(تصنیفات المخاطر 

) تتمة (الداخلیةئتمانتصنیفات مخاطر اال

الوصف وكالة فیتش للتصنیفات ستاندرد آند بورز مودیزدرجة التصنیف 
١AaaAAAAAA یة استثماردرجة
٢Aa١ -Aa٣-AA+ - AA-AA+ - AA یة استثماردرجة
٣A١ - A٣-A+ - A-A+ - A یة استثماردرجة
٤Baa١ - Baa٣-BBB+ - BBB-BBB+ - BBB یة استثماردرجة
٥Ba١ - Ba٣-BB+ - BB-BB+ - BB یة استثماردرجة غیر
٦B١ - B٣-B+ - B-B+ - B یة استثماردرجة غیر
٧Caa١ - Caa٣-CCC - CCCCCC – Cقائمة المراقبة
تعثر تعثر تعثر تعثر ١٠-٨

عن التعثرإلى انخفاض احتمالیة المنخفضة. تشیر الدرجات موجب أو سالبعالمة مع إلى درجات فرعیةبعض ھذه الدرجات تنقسم
للعمالء غیر ١٠إلى ٨من ئتمانبینما یتم تعیین درجات االالملتزمةللعمالء أو الحسابات ٧إلى ١من ئتمانالسداد. یتم تعیین درجات اال

أو المتعثرین.الملتزمین

د أدنى للتسعیر. یستخدم ح لوضع وكذلكیة لتحدید الحد األقصى لمبلغ اإلقراض لكل مجموعة عمالء  ئتمانتستخدم المجموعة التصنیفات اال
، ٩المتوقعة الوارد في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ئتمانخسارة االنموذج لالتھذه التصنیفات الداخلیة كمدخ كذلكالبنك 

لتحدید مرحلة العمیل.كذلكھذه التصنیفات كما یتم استخدام

. ومع ذلك، یستخدم قسم الخدمات المصرفیة لألفراد اإلطارقترضین األفراد بموجب ھذا أو المللعمالء األفرادي ائتمانال یتم منح تصنیف 
لعمالئھ.يالسلوكالتصنیف

الخارجیة ولكن العوامل المستخدمة في تصنیف المقترض يئتمانالتصنیف االي الداخلي إلى تكرار درجات  ئتمانال یھدف نظام التصنیف اال
داخلیة أعلى للمقترض الذي حصل على تصنیف ضعیف من قبل وكالة تصنیف خارجیة. ائتمانما یتم تعیین درجة  قد تكون متشابھة، وعادةً 

المتوقعة ھو كما یلي:ئتمانتحدید خسائر االالمستخدم فيساسإن األ

ر  بموجب المعیاالمرحلة 
الدولي إلعداد التقاریر المالیة  

المتوقعة ئتمانخسائر اال تحدید أساس ٩رقم 
شھر١٢المتوقعة لمدة ئتمانخسارة اال١
المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة ئتمانخسارة اال٢
ة المخصومةالنقدیاتبناًء على نموذج التدفقیةئتمانقیمة االفي الانخفاض ٣

.٤٣٫٢رقم یضاح اإلفي ئتمانعن جودة التعرض لمخاطر االاإلفصاحتم 

الخارجیة ئتمانتصنیفات مخاطر اال

وراق األواالستثمارات في،، إجماليیة الخارجیة لودائع وأرصدة المجموعة المستحقة من البنوكئتمانیعرض الجدول أدناه التصنیفات اال
المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بناًء على مقیاس تصنیف ستاندرد آند بورز. یتم استخدام تصنیفات ، إجماليالمالیة

، یتم استخدام ستاندرد آند بورزال تتوفر تصنیفات عندما صنیفات على مستوى اإلصدار. تمستوى ُمصدر السندات في حالة عدم توفر 
أو مودیز.فیتشمقیاس تصنیفات مماثل من 
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١١٩

) تتمة(ئتمانإدارة مخاطر اال ٤٣

) تتمة(تصنیفات المخاطر 

) تتمة الخارجیة (ئتمانتصنیفات مخاطر اال

٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

ودائع وأرصدة 
مستحقة من 

البنوك، إجمالي
بالتكلفة سندات أوراق مالیة 

المطفأة، إجمالي

مالیة سندات أوراق 
مصنفة بالقیمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل 

اآلخر

ودائع وأرصدة 
مستحقة من البنوك، 

إجمالي

سندات أوراق مالیة 
مصنفة بالقیمة العادلة 

من خالل الدخل 
الشامل اآلخر 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمدرجات التصنیف

-AAA to AA٢٫١١١٫٨٨٤١٠٫٣٤٣٫٦١٣٢٦٫٤٦٦٫٢٩٢١٫١٠٥٫٦١٢٢٠٫٤٤٣٫٧١٢
-A+ to A٨٫٠٦٢٫٢٠٠٩٫٢٦٤٫٧١٥٢٠٫٩٧٧٫٥٣٣٨٫٨١٩٫٢٠٣٢٥٫٩١٧٫٤٥٠
-BBB+ to BBB٣٫٢٨٨٫٥٤٧١٫٠٥٠٫٩٤٠٧٫٨٨٣٫٩٧١٣٫٦١٦٫٢٤٧١٠٫٤٦٨٫٦٧٠
-BB+ to B٧٫٥٩٢٫٧٧٢٧٨١٫٩٠٥٧٫٦٥١٫٠٥٦٨٫٧٠٧٫٥٥٢٨٫٧٥٦٫٦٢١
-CCC+ to C---٤٨٢-

٥٫٩٥٨٫١٩٣-٢٢٤٫٥٠١٢٫٤٣٢٫٧٦٠-الصنادیق السیادیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة
١٦٥٫٣٩٦٨٦٥٫٨٤٠١٫٠٧٢٫٢٢٩-٥٢٦٫٦٠٨غیر مصنفة

٢١٫٥٨٢٫٠١١٢١٫٦٦٥٫٦٧٤٦٥٫٥٧٧٫٠٠٨٢٣٫١١٤٫٩٣٦٧٢٫٦١٦٫٨٧٥

لتصنیفات الخارجیة مع االتصنیفات الداخلیة للصنادیق السیادیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وسندات األوراق المالیة غیر المصنفة إن
:ھي كما یليالقابلة للمقارنة

٢٠٢٠٢٠١٩الخارجیة التصنیفاتالداخلیة التصنیفات
درھم ألف ألف درھم 

٣AA to A٢٫٦٥٧٫٢٦١٥٫٩٥٨٫١٩٣إلى ٢الدرجات من الصنادیق السیادیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة 
٤١٨٫٩٢٩-A-٤إلى ٣-الدرجات من غیر مصّنفة 

٦BB+ to BB٤٢٫٨٣٤٤٤٣٫٠٧٥إلى ٥الدرجات من 
٢١٠٫٢٢٥-٧CCCالدرجة 
-٨D١٢٢٫٥٦٢الدرجة 

٢٫٨٢٢٫٦٥٧٧٫٠٣٠٫٤٢٢

ئتمان في مخاطر االاالرتفاع الجوھري

القیمة في نخفاض االالموجودات المالیة التي تخضع لمتطلبات كافة(ح) ، تقوم المجموعة بمراقبة ٣٫٨رقمیضاحاإلكما ھو موضح في 
عندھا ، ئتمانفي مخاطر االارتفاع جوھري. إذا كان ھناك  اإلدراج المبدئيمنذ  ئتمانفي مخاطر االھناك ارتفاع جوھريكان  لتقییم ما إذا  

ئتماناالرةبدًال من خساالمتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداةئتمانبناًء على خسارة االتقوم المجموعة بقیاس مخصص الخسارة وف  س
شھر.١٢المتوقعة لمدة 

إن . من محافظ الموجوداتلكل محفظة ارتفعت بشكل جوھريقد ئتمانتستخدم المجموعة معاییر مختلفة لتحدید ما إذا كانت مخاطر اال
مخاطر االرتفاع الجوھري فيتدھور في التصنیفات الداخلیة / الخارجیة وكذلك النوعیة. یتم تلخیص مؤشرات الالمعاییر المستخدمة ھي 

أدناه.التي تعتبر جوھریةووتدھور التصنیف الموجوداتلكل نوع من ئتماناال
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١٢٠

) تتمة(ئتمانإدارة مخاطر اال ٤٣

) تتمة(ئتمانفي مخاطر االاالرتفاع الجوھري

وأدوات الدین  الممنوحة لغیر األفراد،للقروض والسلفیات ٢إلى المرحلة ١من المرحلة - ئتماناالرتفاع الجوھري في مخاطر اال
وأدوات سوق المال

ئتمان االرتفاع الجوھري في مخاطر االمؤشرات الدرجة/ حالة التسھیل 
درجات٦تخفیض التصنیف یةاستثماردرجة 

درجات٣تخفیض التصنیف یةاستثماردرجة غیر 
یة استثمارإلى درجة غیر اتستثمارااللكافةدرجات ٣تخفیض التصنیف یةاستثمارات/  درجة غیر ستثمارجمیع اال

شھر األخیرة١٢خالل الـ ئتمانألغراض االمعاد ھیكلتھا ئتمانإعادة ھیلكة اال
یوماً ٣٠السداد ألكثر من متأخرةحسابات كأو مراقبةالقائمة ضمنتصنیفھا یتم قائمة المراقبة

الدفعة المركزي بما في ذلك قروضالمصرفحسب كافة المعاییر األخرىأخرى
غیر المضمونة.الواحدة

الممنوحة لألفراد ئتمانوبطاقات االللقروض والسلفیات ٢إلى المرحلة ١من المرحلة -ئتماناالرتفاع الجوھري في مخاطر اال

:ارتفعت بشكل جوھريقد ئتمانلتحدید فیما إذا كانت مخاطر االالمستخدمة فیما یلي المعاییر 

  یومًا؛٣٠متأخرة السداد ألكثر من
 األخیرة؛اً یوماً أو أكثر خالل االثني عشر شھر٣٠متأخرة السداد على األقل ثالث مرات ألكثر من
األخیرة.اً ماً أو أكثر خالل االثني عشر شھریو٦٠منمتأخرة السداد على األقل مرتین ألكثر

ئتمانمؤشرات االرتفاع الجوھري في مخاطر االالمجموعة باإلعتبار كذلكتأخذالمذکورة أعاله، التصنیف باإلضافة إلی معاییر تدھور 
المركزي.العربیة المتحدةاإلماراتمصرف والمبادئ التوجیھیة ل٩لتقاریر المالیة رقم عداد اإلالمقترحة في المعیار الدولي النوعیة 

٣المرحلة –التعثر 

ئتمانمؤشرات االرتفاع الجوھري في مخاطر اال
المتأخرة السداد الحسابات كافة ویتضمن ذلك  –دون المستوى، مشكوك فیھا أو خسارة ضئیلة قروض وسلفیات لغیر األفراد 

یوماً ٩٠ألكثر من 
دون المستوى، مشكوك فیھا أو خسارة ضئیلة المال أدوات الدین وأدوات سوق 

یوماً ٩٠متأخرة السداد  ئتمان قروض وسلفیات األفراد وبطاقات اال

) أو أفضل ٣(ما یعادل التصنیف الداخلي Aتصنیف ذات الالسیادیة بخالف تلك المتعلقة بالصنادیق لمخاطر لالتعرض سوف یتم تصنیف 
یة.ئتمانعلى أنھا منخفضة المخاطر اال، أو أفضل)-BBBي من وكالة تصنیف خارجیة (ستثماروالتعرضات السیادیة ذات التصنیف اال

الرھن العقارياصة بتقدیم ات الخ لتزامفئة القرض الذي تلتزم المجموعة بتقدیمھ، أي یتم تقییم االإلى جانبات القروض التزامیتم تقییم 
ات بتقدیم قرض للشركات باستخدام معاییر مماثلة لقروض لتزامباستخدام معاییر مماثلة لقروض الرھن العقاري في حین یتم تقییم اال

الشركات.
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) تتمة(ئتمانإدارة مخاطر اال ٤٣

) تتمة (٣المرحلة –التعثر 

:الرجعي في المراحلفترة اختبار لالنتقال كذلكالمجموعة تفرضباإلضافة إلى ذلك، 

ویجب أن ینتقل الحساب في ١) حتى ینتقل إلى المرحلة التعافي(فترة اً شھر١٢لمدة ال تقل عن ٢یجب أن یكون الحساب في المرحلة 
.١قبل االنتقال إلى المرحلة ٢إلى المرحلة ٣المرحلة 

للعمالء ذوي المخاطر العالیة، أي إذا حصل العمیل على تصنیف عمالئھا على مستوى ضمن مراحلالتصنیفكذلكتستخدم المجموعة 
من مؤشرات بشكل فردي ألي  األفراد٪ من حاالت التعرض لغیر  ٧٠أعلى. یتم تقییمتھحسابا لكافة+ أو أسوأ، یتم تعیین المرحلة األسوأ  ٦

في التصنیفات.رالتي ال تظھئتماناالرتفاع الجوھري في مخاطر اال

بشكل جوھري منذ اإلدراج ارتفعت على األصل المالي قد ئتمانبصرف النظر عن نتیجة التقییم أعاله، تفترض المجموعة أن مخاطر اال
من تاریخ االستحقاق ما لم یكن لدى المجموعة معلومات معقولة  اً یوم٣٠كثر من  متأخرة السداد ألعندما تكون المدفوعات التعاقدیة  المبدئي

وداعمة توضح خالف ذلك.

الة، مما یعني أنھ فعً ئتمانفي مخاطر االاالرتفاعات الجوھریةلدى المجموعة إجراءات مراقبة للتأكد من أن المعاییر المستخدمة لتحدید 
تقوم ًا. یوم٣٠مستحقًا ألكثر مناألصل یصبحأو عندما السدادالتعثر في حدوث قبل ئتمانفي مخاطر االاالرتفاع الجوھريتم تحدید ی

التي أدت إلى التعثر قد انعكست بدقة في التصنیف ئتمانالمجموعة بإجراء اختبار دوري لتصنیفاتھا للنظر فیما إذا كانت دوافع مخاطر اال
في الوقت المناسب.

المستقبلیة دمج المعلومات 

لمجموعة توقعات وسیناریوھات  في االمتوقعة. یقدم كبیر االقتصادیین  ئتمانفي قیاس خسائر االالمستقبليتستخدم المجموعة االقتصاد الكلي  
االقتصاد الكلي.

بنیة على ملكل محفظة من األدوات المالیة ولدیھا نماذج ئتمانوخسائر االئتمانحددت المجموعة ووثقت العوامل الرئیسیة لمخاطر اال
.ئتمانتتنبأ بالعالقات بین متغیرات االقتصاد الكلي وخسائر االاالقتصاد الكلي

بمراجعة كذلكغیرت المجموعة توقعاتھا لمتغیرات االقتصاد الكلي بما یتماشى مع ظروف السوق السائدة. قامت المجموعة خالل السنة، 
مجموعة بمراجعة نماذج الوإجراء التغییرات المناسبة. كما قامت جة عن التعثرالخسارة الناتونماذج عوامل التحویل االئتمانيمعاییر 

للتأكد من أن النماذج كانت مناسبة للغرض.٩االقتصاد الكلي للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

للسنوات٢٠٢٠دیسمبر ٣١یلخص الجدول أدناه مؤشرات االقتصاد الكلي الرئیسیة المدرجة في السیناریوھات االقتصادیة المستخدمة في 
، بالنسبة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، وھي الدولة التي تعمل فیھا المجموعة، وبالتالي فھي الدولة التي لھا تأثیر ٢٠٢٣إلى ٢٠٢٠من 

المتوقعة.ئتمانى خسائر االمادي عل
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١٢٢

) تتمة(ئتمانإدارة مخاطر اال ٤٣

) تتمة (المستقبلیةدمج المعلومات 

النطاقفيمستخدمة التعریفقائمة المتغیرات الكلیة المستخدمة
دوالر أمریكي٦٤ودوالر أمریكي٤٢بیناإلمارات-بنك أبوظبي التجاري سعر البرمیل، برنت دوالر أمریكيسعر النفط

٪٣٫٣و٪٦٫٥-بین اإلمارات-بنك أبوظبي التجاري % تغیرنمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي
٪٣٫٥و٪٥٫٧-بین اإلمارات-بنك أبوظبي التجاري % تغیرنمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي غیر النفطي

٪١و٪٦٫٥-بین اإلمارات-بنك أبوظبي التجاري تغیر% أسعار بیع العقارات في أبوظبي
٪١و٪٢٫٢-بیناإلمارات-بنك أبوظبي التجاري % متوسط المعدل السنوييستھالكالتضخم اال

٪٠و ٪٨-بین اإلمارات-بنك أبوظبي التجاري % تغیرالعقارات في دبيبیع أسعار 

محافظ مختلفة من الموجودات المالیة بناًء علىتم تطویر العالقات المتوقعة بین المؤشرات الرئیسیة ومعدالت التعثر في السداد والخسائر 
على تحلیل البیانات التاریخیة ألكثر من خمس سنوات.

المتوقعة ئتمان قیاس خسائر اال 

المتوقعة ھي:ئتمانإن المدخالت الرئیسیة المستخدمة لقیاس خسائر اال
؛التعثراحتمالیة◄
التعثر؛ والناتجة عنالخسائر ◄
.التعرض عند التعثر◄

والبیانات التاریخیة األخرى ویتم تعدیلھا لتعكس المعلومات  اً من النماذج اإلحصائیة المطورة داخلیبشكٍل عامیتم اشتقاق ھذه األرقام 
.ذات االحتمالیة المرجحةالمستقبلیة

على تعتمد عملیة االحتساب. معینفي وقت ا تم تقدیرھویعن السداد خالل فترة زمنیة معینةالتعثرتقدیر الحتمال ھيإن احتمالیة التعثر
باستخدام أدوات التصنیف المصممة لفئات مختلفة من األطراف المقابلة والتعرضات. تعتمد ھذه  ا نماذج التصنیف اإلحصائي، ویتم تقییمھ

احتمالیات النماذج اإلحصائیة على بیانات السوق (عند توفرھا)، وكذلك البیانات الداخلیة التي تشتمل على عوامل كمیة ونوعیة. یتم تقدیر 
ویتم تعدیلھدیة للتعرضات ومعدالت الدفع المسبق المقدرة. یستند التقدیر إلى الظروف الحالیة،  األخذ في االعتبار االستحقاقات التعاقبالتعثر

عن السداد.التعثرتؤثر على وف أخذ في االعتبار تقدیرات الظروف المستقبلیة التي سیل

الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة لخسارة علىتعتمد ھذه اعن السداد.  التعثرعن  الناشئةتقدیر للخسارة  يھإن الخسارة الناتجة عن التعثر
الخسارة نماذج تأخذضمانات. الناتجة عن أیةالمستحقة وتلك التي یتوقع المقرض الحصول علیھا، مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدیة 

توقعات تقییم الضمانات المستقبلیة مع األخذ في االعتبار خصومات البیع، ووقت  في االعتبار المضمونة للموجوداتالناتجة عن التعثر
.)لتزاماال(أي الخروج من حالة عدم  التعافيتحقیق الضمانات، والضمانات المتقاطعة وأقدمیة المطالبات، وتكلفة تحقیق الضمانات ومعدالت  

تم تونة في االعتبار وقت االسترداد ومعدالت االسترداد وأقدمیة المطالبات.  غیر المضمللموجوداتالخسارة الناتجة عن التعثرتأخذ نماذج 
على أساس التدفقات النقدیة المخصومة، حیث یتم خصم التدفقات النقدیة بواسطة معدل الفائدة الفعلي األصلي للقرض.عملیة االحتساب
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) تتمة(ئتمانإدارة مخاطر اال ٤٣

) تتمة(المتوقعةئتمان قیاس خسائر اال 

، مع األخذ في االعتبار التغیرات المتوقعة في التعرض بعد تاریخ المستقبليھو تقدیر للتعرض في تاریخ التعثر إن التعرض عند التعثر
على التسھیالت الملتزم بھا. یعكس نھج المجموعة لنمذجة ةالمتوقعوباتوالفائدة، والسح المبلغ األساسي، بما في ذلك سداد  التقاریر المالیة

التغیرات المتوقعة في الرصید القائم على مدى عمر التعرض للقرض المسموح بھ بموجب الشروط التعاقدیة الحالیة، التعرضات عند التعثر
یة ئتمانات غیر المسحوبة وإجراءات التخفیف االلتزاماإلطفاء، والسداد المبكر أو المدفوعات الزائدة، والتغیرات في استخدام االتواریخمثل  

التي تعكس خصائص المحافظ.التعرض عند التعثر. تستخدم المجموعة نماذج التعثر عن السدادالمتخذة قبل 

عن السداد على مدى أقصى فترة تعاقدیة (بما في ذلك التعثرالمتوقعة مع األخذ في االعتبار مخاطر ئتمانخسائر االبقیاس المجموعة  تقوم
ممارسة تجاریة عتبرالعقد یُ ولیس لفترة أطول، حتى إذا كان تمدید أو تجدید  ئتمانخیارات التمدید) التي تتعرض خاللھا المنشأة لمخاطر اال

یة المتجددة وتسھیالت السحب على المكشوف التي نئتما والتسھیالت االئتمانشائعة. ومع ذلك، بالنسبة لألدوات المالیة مثل بطاقات اال
غیر المسحوب لتزامغیر المسحوب، فإن القدرة التعاقدیة للمجموعة على طلب السداد وإلغاء االلتزاماالاتتشمل كًال من القرض ومكون

خسائر بقیاس  المجموعة  تقوموات المالیة،  فترة اإلشعار التعاقدیة. بالنسبة لمثل ھذه األدحتىئتمانال تحد من تعرض المجموعة لخسائر اال
المتوقعة من خالل إجراءات إدارة ئتمانولن یتم تخفیف خسائر االئتمانالفترة التي تتعرض فیھا لمخاطر االمدىالمتوقعة على ئتماناال

ألدوات المالیة فترة محددة أو ھیكل سداد ھذه الیس ل، حتى إذا امتدت تلك الفترة إلى ما بعد الحد األقصى للفترة التعاقدیة. ئتمانمخاطر اال
ولھا فترة إلغاء تعاقدیة قصیرة. ومع ذلك، ال تفرض المجموعة في اإلدارة الیومیة العادیة الحق التعاقدي إللغاء ھذه األدوات المالیة.محدد 

في مخاطر حظ المجموعة ارتفاعًا جوھریاً عندما تالویرجع ذلك إلى أن ھذه األدوات المالیة ُتدار على أساس جماعي وال یتم إلغاؤھا إال 
على مستوى التسھیالت. ئتماناال

المتوقعة لألغراض المحاسبیة عن احتساب المخصص لألغراض التنظیمیة، على الرغم من أن ئتماناالعملیة احتساب خسائرختلف ت
المتوقعة  ئتماناحتساب خسائر االلمنھجیة المناسبة عند ھا لاستخدامعلى العدید من المدخالت المستخدمة متشابھة. أكدت المجموعة 

لألغراض المحاسبیة والتنظیمیة.

ئتمانفصاح عن مخاطر اال اال

ئتمان قصى لمخاطر االالتعرض األ٤٣٫١

خارج المیزانیة المدرجةقیمتھا الدفتریة. بالنسبة للضمانات المالیة ھولبنود المیزانیة العمومیة ئتمانإجمالي التعرض لمخاطر االإن
على المجموعة دفعھ إذا تم طلب الضمانات. بالنسبة یتوجبھو الحد األقصى للمبلغ الذي  ئتمانالعمومیة، فإن إجمالي التعرض لمخاطر اال

على مدى عمر التسھیالت المعنیة، فإن إجمالي التعرض غیر قابلة لإللغاءوالتي تعد ئتمانات األخرى المتعلقة بااللتزامللقروض واال
ا.ھو المبلغ الكامل للتسھیالت الملتزم بھئتمانلمخاطر اال

ات ستثماراالالتكلفة المطفأة واألدوات المالیة المشتقة وبلألدوات المالیة ئتمانیعرض الجدول التالي الحد األقصى من التعرض لمخاطر اال
دیسمبر ٣١األوراق المالیة (السندات) المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واألدوات المالیة خارج المیزانیة كما في في 

ضمانات محتفظ ةوبعد األخذ في االعتبار أیاً  حیثما كان ذلك مناسبوالمقاصةالقیمة  فينخفاضاالمخصص  احتساب  ، بعد  ٢٠١٩و٢٠٢٠
األخرى.ئتمانمخاطر االمن تخفیف للسائل وأیة بھا أو 
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) تتمة(ئتمانإدارة مخاطر اال ٤٣

) تتمة (ئتمانقصى لمخاطر االالتعرض األ٤٣٫١

البنود داخل  
المیزانیة العمومیة 

البنود خارج 
المیزانیة العمومیة 

إجمالي التعّرض 
ئتمانلمخاطر اال

وسائل إجمالي 
مخاطر تخفیف

ئتمان اال

األقصى الحد 
للتعّرض لمخاطر 

ئتمان اال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
٢٧٫٩١٩٫٥٧٢-٢٧٫٩١٩٫٥٧٢-٢٩٫٦٠١٫٦٠٧نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة، صافي
٢١٫٥٣٥٫٤٤٢-٢١٫٥٣٥٫٤٤٢-٢١٫٥٣٥٫٤٤٢ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي

١١٫١٤٦٫٣٩٦٧٫٩٧٣٫٦٧٤٣٫١٧٢٫٧٢٢-١١٫١٤٦٫٣٩٦أدوات مالیة مشتقة
٨٧٫٢٣٠٫٨٣٦-٨٧٫٢٣٠٫٨٣٦-٨٨٫٢٠٥٫٩٨٤ات في أوراق مالیةاستثمار

٢٣٨٫٩٧٥٫٧٠٢٧٧٫٦٨٨٫٩٧٢٣١٦٫٦٦٤٫٦٧٤١٤٤٫٥٧١٫٩٧٥١٧٢٫٠٩٢٫٦٩٩قروض وسلفیات للعمالء، صافي
٩٫٩٨٨٫٤٩٨٤٫٩٥١٫٥٢٠٥٫٠٣٦٫٩٧٨-١٠٫٠٨١٫٤١٣موجودات أخرى، صافي 

٣٩٩٫٥٤٦٫٥٤٤٧٧٫٦٨٨٫٩٧٢٤٧٤٫٤٨٥٫٤١٨١٥٧٫٤٩٧٫١٦٩٣١٦٫٩٨٨٫٢٤٩اإلجمالي

٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
٢٣٫٠٧٤٫٧٣٨-٢٣٫٠٧٤٫٧٣٨-٢٤٫٩٠٤٫٩٦٦وأرصدة لدى البنوك المركزیة، صافينقد 

٢٣٫٠٦٤٫٩٧٤-٢٣٫٠٦٤٫٩٧٤-٢٣٫٠٦٤٫٩٧٤ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي
٦٫٧٨٩٫٧١٧٤٫٩٥٤٫٤٩٧١٫٨٣٥٫٢٢٠-٦٫٧٨٩٫٧١٧أدوات مالیة مشتقة

٧٢٫٦١٦٫٨٧٥-٧٢٫٦١٦٫٨٧٥-٧٣٫٤٤٢٫٦٦٢(*)ات في أوراق مالیةاستثمار
٢٤٧٫٨٣٣٫٠٨٠٨٧٫٧١٥٫٦٨٥٣٣٥٫٥٤٨٫٧٦٥١٤٤٫٨٦١٫٢٣٥١٩٠٫٦٨٧٫٥٣٠(*) قروض وسلفیات للعمالء، صافي

١٦٫٦٠٧٫٦٤١٨٫٦٩٥٫٦١٣٧٫٩١٢٫٠٢٨-١٦٫٧٥٠٫٢٠٨موجودات أخرى، صافي 
٣٩٢٫٧٨٥٫٦٠٧٨٧٫٧١٥٫٦٨٥٤٧٧٫٧٠٢٫٧١٠١٥٨٫٥١١٫٣٤٥٣١٩٫١٩١٫٣٦٥اإلجمالي

٥٣یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم–(*) ُمعاد إدراجھا 

إجمالي التعرض٫٢٤٣

لكل فئة من فئات الموجودات المالیة و "المرحلة" دون األخذ بعین ئتمانتحلیًال لمدى تعرض المجموعة لمخاطر االتعرض الجداول التالیة
یة أخرى. بالنسبة للموجودات المالیة، ما لم یتم تحدیدھا بشكل محدد، فتمثل المبالغ في ائتمانضمانات أو تعزیزات ةاالعتبار تأثیرات أی

ن المالي، تمثل المبالغ في الجدول المبالغ الملتزم بھا أو المضمونة،  . بالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضما الدفتریةالجدول إجمالي المبالغ  
على التوالي.



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٢٥

) تتمة(ئتمانإدارة مخاطر اال ٤٣

)تتمة(إجمالي التعرض٤٣٫٢

٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

منخفضة القیمة 
یة التي تم ئتماناال

اإلجماليشراؤھا أو تولیدھا
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

أدوات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة
١٥٥٫٥٠٥٫٧٧٦--٤١٥٣٫٥٩٢٫٦٦٦١٫٩١٣٫١١٠-١الدرجات من 
٩٢٫٩٠٢٫٥٢٤-٦٨٣٫٥٦٨٫٨٩٩٩٫٣١٧٫٦٧٩١٥٫٩٤٦-٥الدرجات من 

١٣٫٧٥٤٫٣٥٠-٧٤٫٣٥٨٫٢٣٩٩٫٢٢٦٫١٦٣١٦٩٫٩٤٨الدرجة 
١٤٫٦٩٧٫٢٧٤٤٫٢١٣٫٠٤٣١٨٫٩١٠٫٣١٧--١٠-٨الدرجات من 
٤٧٫٧٣٦٫٩٦٣١٫٧٨٠٫٢٠٦٩٢٤٫٥٣٩١١٢٫٩٠٢٥٠٫٥٥٤٫٦١٠غیر مصنفة

٢٨٩٫٢٥٦٫٧٦٧٢٢٫٢٣٧٫١٥٨١٥٫٨٠٧٫٧٠٧٤٫٣٢٥٫٩٤٥٣٣١٫٦٢٧٫٥٧٧إجمالي األدوات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمصنفةأدوات الدین 
٥٧٫٧٣٢٫٢١٦---٤٥٧٫٧٣٢٫٢١٦-١الدرجات من 
٧٫٧٢٢٫٢٣٠--٦٦٫٣٩٥٫٧٩٣١٫٣٢٦٫٤٣٧-٥الدرجات من 
١٢٢٫٥٦٢-١٢٢٫٥٦٢--١٠-٨الدرجات من 

بالقیمة العادلة من خالل الدخلالمصنفةإجمالي أدوات الدین 
٦٥٫٥٧٧٫٠٠٨-٦٤٫١٢٨٫٠٠٩١٫٣٢٦٫٤٣٧١٢٢٫٥٦٢الشامل اآلخر

ات ومطلوبات طارئةالتزام
٣٩٫٣٧٤٫٥٧٥--٤٣٩٫٢٤٧٫٢٣٤١٢٧٫٣٤١-١الدرجات من 
٢٩٫١٨٠٫٩٩٢--٦٢٦٫٥٨٣٫٤٤٦٢٫٥٩٧٫٥٤٦-٥الدرجات من 

٨٫٠٥٦٫٥٥٤--٧٥٫٧٨٨٫٩٤١٢٫٢٦٧٫٦١٣الدرجة 
٥٩٠٫١٩٦٥٩٠٫١٩٦---١٠-٨الدرجات من 
٤٨٦٫٦٥٥---٤٨٦٫٦٥٥غیر مصنفة
٥٩٠٫١٩٦٧٧٫٦٨٨٫٩٧٢-٧٢٫١٠٦٫٢٧٦٤٫٩٩٢٫٥٠٠ات والمطلوبات الطارئةلتزامإجمالي اال

٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

منخفضة القیمة 
یة التي تم ئتماناال

اإلجماليشراؤھا أو تولیدھا
ألف درھمألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھم٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

)٥٣إیضاح ) ((ُمعاد إدراجھاأدوات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة
١٤٣٫٢٧٣٫٧٧٦--٤١٤٢٫٨١٣٫٩١٤٤٥٩٫٨٦٢-١الدرجات من 
٩٤٫٧١٩٫٧٣٠-٦٨٤٫٣٣٣٫٣٥٧٩٫٩٣٧٫٢٢٧٤٤٩٫١٤٦-٥الدرجات من 

١٤٫٣٩٧٫٥٥٦-٧٤٫٨٦٦٫٥٨٠٩٫٢٥٥٫٠٣٥٢٧٥٫٩٤١الدرجة 
٦٫٨٨٢٫٦٥٤٣٫٧٢٦٫٤٩٧١٠٫٦٠٩٫١٥١--١٠-٨الدرجات من 
٥٢٫٠٣١٫٢٩١١٫٩٥٢٫٢٧٥٨٦٦٫٨١٦١٣٢٫٧٣٩٥٤٫٩٨٣٫١٢١غیر مصنفة

٢٨٤٫٠٤٥٫١٤٢٢١٫٦٠٤٫٣٩٩٨٫٤٧٤٫٥٥٧٣٫٨٥٩٫٢٣٦٣١٧٫٩٨٣٫٣٣٤إجمالي األدوات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمصنفةأدوات الدین 
٦٢٫٧١١٫١٣١---٤٦٢٫٧١١٫١٣١-١الدرجات من 
٩٫٦٩٥٫٥١٨--٦٧٫١٦٥٫٩٤٣٢٫٥٢٩٫٥٧٥-٥الدرجات من 

٢١٠٫٢٢٦-٢١٠٫٢٢٦--٧الدرجة 
بالقیمة العادلة من خالل الدخلالمصنفةإجمالي أدوات الدین 

٧٢٫٦١٦٫٨٧٥-٦٩٫٨٧٧٫٠٧٤٢٫٥٢٩٫٥٧٥٢١٠٫٢٢٦الشامل اآلخر
ومطلوبات طارئةات التزام

٤٤٫٥٦٠٫٩٦٥--٤٤٤٫٤٢٤٫١٢٨١٣٦٫٨٣٧-١الدرجات من 
٣٤٫٤٦٩٫٥٩١--٦٣٢٫١٦٢٫٤٤٨٢٫٣٠٧٫١٤٣-٥الدرجات من 

٧٫٢٤٨٫٧٤٠--٧٤٫٤٤٠٫٤٧٣٢٫٨٠٨٫٢٦٧الدرجة 
٩٣٢٫٢١٣٩٣٢٫٢١٣---١٠-٨الدرجات من 
٩٫٦٧٨٥٠٤٫١٧٦--٤٩٤٫٤٩٨غیر مصنفة
٩٤١٫٨٩١٨٧٫٧١٥٫٦٨٥-٨١٫٥٢١٫٥٤٧٥٫٢٥٢٫٢٤٧ات والمطلوبات الطارئةلتزامإجمالي اال



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٢٦

) تتمة(ئتمانإدارة مخاطر اال ٤٣

)تتمة(إجمالي التعرض٤٣٫٢

فیما یلي الحركة في إجمالي التعرض:

٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

منخفضة القیمة 
یة التي تم ئتماناال

اإلجماليشراؤھا أو تولیدھا
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

بالتكلفة المطفأةأدوات مالیة مدرجة 
٢٨٤٫٠٤٥٫١٤٢٢١٫٦٠٤٫٣٩٩٨٫٤٧٤٫٥٥٧٣٫٨٥٩٫٢٣٦٣١٧٫٩٨٣٫٣٣٤*)(٢٠٢٠ینایر ١الرصید كما في 

---٧٫٥٨٦٫٥٦٠) ٧٫٥٨٦٫٥٦٠(٢المرحلةإلى ١المرحلةتحویل من -
--٦٫٠٦٠٫٨٢٥-) ٦٫٠٦٠٫٨٢٥(٣المرحلة إلى ١المرحلة تحویل من -
---) ٢٫٦٦١٫١٤٤(١٢٫٦٦١٫١٤٤المرحلة إلى ٢المرحلة تحویل من -
--٢٫٥٨٥٫٦٤٢) ٢٫٥٨٥٫٦٤٢(-٣المرحلة إلى ٢المرحلة تحویل من -
--) ١٩٧٫٧٠٦(١٩٧٫٧٠٦-٢المرحلة إلى ٣المرحلة تحویل من -
٢٫٨١٥٫٦٩٥) ١٥٦٫٤٩٥(١٠٣٫٥٨٥) ٦٠٤٫١٠٦(٣٫٤٧٢٫٧١١المرحلةحركات أخرى ضمن نفس ت

٧٨٫٥١٢٫٩٣٤-٧٥٫٧٨٣٫٨١٨١٫٥٧٢٫١٤٩١٫١٥٦٫٩٦٧شراؤھاموجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ 
) ٦٦٫٧٨٠٫٩٠٤() ٢٦٨٫٩١٨() ٥٨٠٫٥٥٩() ٢٫٨٧٢٫٧٦٤() ٦٣٫٠٥٨٫٦٦٣(مستبعدةموجودات مالیة 

تعدیالت على إجمالي القیمة الدفتریة نتیجة للتغیرات في التدفقات 
٨٩٢٫١٢٢٨٩٢٫١٢٢---النقدیة المقدرة

) ١٫٧٩٥٫٦٠٤(-) ١٫٧٩٥٫٦٠٤(--صافي المبالغ المشطوبة
٢٠٢٠٢٨٩٫٢٥٦٫٧٦٧٢٢٫٢٣٧٫١٥٨١٥٫٨٠٧٫٧٠٧٤٫٣٢٥٫٩٤٥٣٣١٫٦٢٧٫٥٧٧دیسمبر ٣١الرصید كما في 

٥٣یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم–(*) ُمعاد إدراجھا 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمصنفةأدوات الدین 
٧٢٫٦١٦٫٨٧٥-٢٠٢٠٦٩٫٨٧٧٫٠٧٤٢٫٥٢٩٫٥٧٥٢١٠٫٢٢٦ینایر ١الرصید كما في 

---٢٠٢٫٢٢٦) ٢٠٢٫٢٢٦(٢المرحلة إلى ١المرحلة تحویل من -
--٨٣٫٦١٤-) ٨٣٫٦١٤(٣إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة -
---) ٢١٦٫٨٧٤(١٢١٦٫٨٧٤المرحلة إلى ٢المرحلة تحویل من -
٢٫٢٧٥٫٠١١-) ٤٩٫٥٤١(٢٫٣٠٨٫٠١٨١٦٫٥٣٤المرحلةحركات أخرى ضمن نفس ت

١٨٫٠٦٢٫٥٠٢---١٨٫٠٦٢٫٥٠٢شراؤھاموجودات مالیة جدیدة تم 
) ٢٧٫٢٥٥٫٦٤٣(--) ١٫٢٠٥٫٠٢٤() ٢٦٫٠٥٠٫٦١٩(مستبعدةموجودات مالیة 

) ١٢١٫٧٣٧(-) ١٢١٫٧٣٧(--صافي المبالغ المشطوبة
٦٥٫٥٧٧٫٠٠٨-٢٠٢٠٦٤٫١٢٨٫٠٠٩١٫٣٢٦٫٤٣٧١٢٢٫٥٦٢دیسمبر ٣١الرصید كما في 

ات ومطلوبات طارئةالتزام
٩٤١٫٨٩١٨٧٫٧١٥٫٦٨٥-٢٠٢٠٨١٫٥٢١٫٥٤٧٥٫٢٥٢٫٢٤٧ینایر ١الرصید كما في 

---١٫٩٨٥٫٦٨٣) ١٫٩٨٥٫٦٨٣(٢المرحلة إلى ١المرحلة تحویل من -
---) ٨١٢٫١٤٨(١٨١٢٫١٤٨المرحلة إلى ٢المرحلة تحویل من -
) ٥٫٢٦٩٫٢٦٨() ٢٦٫١٨٥(-) ٤٤٣٫٦٧٢() ٤٫٧٩٩٫٤١١(المرحلةحركات أخرى ضمن نفس ت

٢٠٫٥٦٤٫٨٧٠--١٩٫٩١٠٫٥٨٩٦٥٤٫٢٨١شراؤھاموجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ 
) ٢٥٫٣٢٢٫٣١٥() ٣٢٥٫٥١٠(-) ١٫٦٤٣٫٨٩١() ٢٣٫٣٥٢٫٩١٤(مستبعدةموجودات مالیة 
٥٩٠٫١٩٦٧٧٫٦٨٨٫٩٧٢-٢٠٢٠٧٢٫١٠٦٫٢٧٦٤٫٩٩٢٫٥٠٠دیسمبر ٣١الرصید كما في 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٢٧

) تتمة(ئتمانإدارة مخاطر اال ٤٣

)تتمة(إجمالي التعرض٤٣٫٢

٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

منخفضة القیمة 
یة التي تم ئتماناال

اإلجماليشراؤھا أو تولیدھا
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

أدوات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة
٢٢٦٫٣٧٠٫٢٣٤-٢٠١٩٢٠٤٫٧٦٨٫٨٨٧١٦٫٣٧٤٫١٨٥٥٫٢٢٧٫١٦٢ینایر ١الرصید كما في 

٤٫٢٥٠٫٣٧٢٩٩٫١٥٥٫٤٩٠--٩٤٫٩٠٥٫١١٨(*)األعمالعند دمجةإضاف
---٦٫٤٩٧٫٠٧٥)٦٫٤٩٧٫٠٧٥(٢المرحلةإلى ١المرحلةتحویل من -
--٢٫٨٦٥٫٣٣٣-)٢٫٨٦٥٫٣٣٣(٣إلى المرحلة ١المرحلة تحویل من -
---)١٫٢٩٧٫٥٧٢(١١٫٢٩٧٫٥٧٢إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
--٢٫٥٣٧٫٠٨٩)٢٫٥٣٧٫٠٨٩(-٣إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
--)١٫٠٣٠(-١١٫٠٣٠إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة -
--)٥١٫٥٥٦(٥١٫٥٥٦-٢إلى المرحلة ٣المرحلة تحویل من -
)٩٫٥٤٦٫٢٢٧()٢٥٢٫١٧٦()١٧٫٠٢٠(١٫٩١٤٫١١١)١١٫١٩١٫١٤٢(حركات أخرى ضمن نفس المرحلةت

٥٥٫٩٣١٫٨٨٠١٫٨٨٦٫٨١٨٨٧٫٢٦٨٥٧٫٩٠٥٫٩٦٦شراؤھاموجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ 
)٥٣٫٩٣٥٫٨٣٣()٩٧٫٢٩٥()٢٤٨٫٠٥٨()١٫٢٨٤٫٦٨٥()٥٢٫٣٠٥٫٧٩٥(مستبعدةموجودات مالیة 

)١٫٩٦٦٫٢٩٦()٤١٫٦٦٥()١٫٩٢٤٫٦٣١(--صافي المبالغ المشطوبة
٢٨٤٫٠٤٥٫١٤٢٢١٫٦٠٤٫٣٩٩٨٫٤٧٤٫٥٥٧٣٫٨٥٩٫٢٣٦٣١٧٫٩٨٣٫٣٣٤(*)٢٠١٩دیسمبر ٣١الرصید كما في 

٥٣یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم –(*) ُمعاد إدراجھا 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمصنفةأدوات الدین 
٥١٫٩٦٠٫١٥٥--٢٠١٩٥٠٫٥٦٩٫٤٧١١٫٣٩٠٫٦٨٤ینایر ١الرصید كما في 

٢٠٫١٦٤٫٤٢٨---٢٠٫١٦٤٫٤٢٨األعمالعند دمج ةإضاف
---١٫١٧٤٫٤٤٣)١٫١٧٤٫٤٤٣(٢إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة -
--٢٥١٫٨٤٥)٢٥١٫٨٤٥(-٣إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
١٫٧٣٥٫٢٣٧-)٤١٫٦١٩(١٫٥٦٠٫٥٦٣٢١٦٫٢٩٣حركات أخرى ضمن نفس المرحلةت

٢٩٫٤٤٣٫١٢٩---٢٩٫٤٤٣٫١٢٩شراؤھاموجودات مالیة جدیدة تم 
)٣٠٫٦٨٦٫٠٧٤(---)٣٠٫٦٨٦٫٠٧٤(مستبعدةموجودات مالیة 
٧٢٫٦١٦٫٨٧٥-٢٠١٩٦٩٫٨٧٧٫٠٧٤٢٫٥٢٩٫٥٧٥٢١٠٫٢٢٦دیسمبر ٣١الرصید كما في 

ات ومطلوبات طارئةالتزام
٤٨٫٥٢٤٫٨٦٠--٢٠١٩٤٥٫٨٢١٫١٣١٢٫٧٠٣٫٧٢٩ینایر ١الرصید كما في 

١٫١٨٥٫٩٦٦٣٩٫٠٠٦٫٦٣٨--٣٧٫٨٢٠٫٦٧٢عند دمج األعمالةإضاف
---٢٫١٥٢٫١٥٤)٢٫١٥٢٫١٥٤(٢إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة -
---)٣٠٠٫١٤٥(١٣٠٠٫١٤٥إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
)٤٫٦١٨٫٥٣٨()٢٤٤٫٠٧٥(-١٫٠٠٤٫٥٤٨)٥٫٣٧٩٫٠١١(حركات أخرى ضمن نفس المرحلةت

٢١٫٢٩٧٫٦٠١--٢٠٫٧٧٢٫١٠١٥٢٥٫٥٠٠شراؤھاموجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ 
)١٦٫٤٩٤٫٨٧٦(--)٨٣٣٫٥٣٩()١٥٫٦٦١٫٣٣٧(مستبعدةموجودات مالیة 
٩٤١٫٨٩١٨٧٫٧١٥٫٦٨٥-٢٠١٩٨١٫٥٢١٫٥٤٧٥٫٢٥٢٫٢٤٧دیسمبر ٣١الرصید كما في 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٢٨

) تتمة(ئتمانإدارة مخاطر اال ٤٣

المتوقعةئتمانخسائر اال٣٤٣٫

:والتصنیف الداخلي والمرحلةفي نھایة السنة حسب فئة التعرض / األصلكما القیمة في نخفاض االمخصص أدناه یلخص الجدول 

٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

منخفضة القیمة 
یة التي تم ئتماناال

اإلجماليشراؤھا أو تولیدھا
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

أدوات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة
٣٢٫٠٩٠--٤٢٧٫٧٠٩٤٫٣٨١-١الدرجات من 
٩٧١٫٦١٣-٦٣٢٨٫٠٤٠٦٣٤٫٧٥٤٨٫٨١٩-٥الدرجات من 

٢٫٥١١٫٣٠٢-٧٢٠٤٫٣٥٤٢٫٢٩٢٫٣٧٥١٤٫٥٧٣الدرجة 
٦٫٢٥٤٫٩٧٦٥٤٤٫٧٤٠٦٫٧٩٩٫٧١٦--١٠-٨الدرجات من 
٣١٧٫٧٠٦٤١٤٫٥٨٢٤٨٣٫٢١٣٢٤٫٣١٣١٫٢٣٩٫٨١٤غیر مصنفة

٨٧٧٫٨٠٩٣٫٣٤٦٫٠٩٢٦٫٧٦١٫٥٨١٥٦٩٫٠٥٣١١٫٥٥٤٫٥٣٥مخصص االنخفاض في القیمة
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمصنفةأدوات الدین 
١٣٫٩١١---٤١٣٫٩١١-١الدرجات من 
٥٨٫٥٩٨--٦٣٥٫٤٨٢٢٣٫١١٦-٥الدرجات من 
١٥٧٫٣١١-١٥٧٫٣١١--١٠-٨الدرجات من 

٢٢٩٫٨٢٠-٤٩٫٣٩٣٢٣٫١١٦١٥٧٫٣١١مخصص االنخفاض في القیمة
ات ومطلوبات طارئةالتزام

٩٫٨٦٥--٤٩٫٣٠٨٥٥٧-١الدرجات من 
١٩٤٫٧٨٠--٦٧٩٫٤٨٨١١٥٫٢٩٢-٥الدرجات من 

٢٠٨٫٤٦٨--٧٦٠٫١٢٨١٤٨٫٣٤٠الدرجة 
١٣١٫٦٠٣١٣١٫٦٠٣---١٠-٨الدرجات من 
١٩٨---١٩٨غیر مصنفة

١٣١٫٦٠٣٥٤٤٫٩١٤-١٤٩٫١٢٢٢٦٤٫١٨٩االنخفاض في القیمةمخصص 

١٫٠٧٦٫٣٢٤٣٫٦٣٣٫٣٩٧٦٫٩١٨٫٨٩٢٧٠٠٫٦٥٦١٢٫٣٢٩٫٢٦٩إجمالي مخصص االنخفاض في القیمة 

٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

القیمة منخفضة 
یة التي تم ئتماناال

اإلجماليشراؤھا أو تولیدھا
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

أدوات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة
٣٦٫٣٤٧--٤٣٤٫٢٦٥٢٫٠٨٢-١الدرجات من 
٥٦٦٫٧٥٨-٦٢٥٢٫٤٢٨٢٩١٫٢١٢٢٣٫١١٨-٥الدرجات من 

٢٫٥٩٦٫٩٤٦-٧١٦٠٫٨٧٧٢٫٤٠٩٫٤٦٩٢٦٫٦٠٠الدرجة 
٢٫٩٢٦٫٨١١٧٢٫٤٧٥٢٫٩٩٩٫٢٨٦--١٠-٨الدرجات من 
١٫٢٠٣٫٥٦٤-٣٩٣٫٨٩٤٢٨٥٫٢٦١٥٢٤٫٤٠٩غیر مصنفة

٨٤١٫٤٦٤٢٫٩٨٨٫٠٢٤٣٫٥٠٠٫٩٣٨٧٢٫٤٧٥٧٫٤٠٢٫٩٠١مخصص االنخفاض في القیمة
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمصنفةأدوات الدین 
١٠٫٠٦٦---٤١٠٫٠٦٦-١الدرجات من 
٤٣٫٨٣٢--٦١٦٫١٢٤٢٧٫٧٠٨-٥الدرجات من 

٢٠٦٫٥١٩-٢٠٦٫٥١٩--٧الدرجة 
٢٦٠٫٤١٧-٢٦٫١٩٠٢٧٫٧٠٨٢٠٦٫٥١٩مخصص االنخفاض في القیمة

ات ومطلوبات طارئةالتزام
٣٨٫١٣٩--٤٣٢٫٢٥٧٥٫٨٨٢-١الدرجات من 
٣٣١٫٠٩١--٦٢٠٣٫١١٤١٢٧٫٩٧٧-٥الدرجات من 

٦٧٧٫٥٠٢--٧١٩٧٫١٣٥٤٨٠٫٣٦٧الدرجة 
٣٨٣٫٦١٧٣٨٣٫٦١٧---١٠-٨الدرجات من 
١٫٢٨٣٢٫٠١٤--٧٣١غیر مصنفة

٣٨٤٫٩٠٠١٫٤٣٢٫٣٦٣-٤٣٣٫٢٣٧٦١٤٫٢٢٦مخصص االنخفاض في القیمة

١٫٣٠٠٫٨٩١٣٫٦٢٩٫٩٥٨٣٫٧٠٧٫٤٥٧٤٥٧٫٣٧٥٩٫٠٩٥٫٦٨١مخصص االنخفاض في القیمةإجمالي 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٢٩

) تتمة(ئتمانإدارة مخاطر اال ٤٣

)تتمة(المتوقعةئتمانخسائر اال٣٤٣٫

:٢٠٢٠دیسمبر ٣١القیمة للسنة المنتھیة في فينخفاضاالفیما یلي توزیع مخصص 

٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

منخفضة القیمة 
یة التي تم ئتماناال

اإلجماليشراؤھا أو تولیدھا
ألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف ألف درھم

٤٦٥---٤٦٥)٧أرصدة لدى البنوك المركزیة (إیضاح 
٤٦٫٥٦٩--٤٥٫٧٢١٨٤٨)٨ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك (إیضاح 

١١٫٨٤٦---١١٫٨٤٦)١٠استثمارات في أوراق مالیة بالتكلفة المطفأة (إیضاح 
مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل ات في أوراق مالیةاستثمار

٢٢٩٫٨٢٠-٤٩٫٣٩٣٢٣٫١١٦١٥٧٫٣١١) (*)١٠(إیضاح الشامل اآلخر
٨١٥٫٤٥٥٣٫٣٤٣٫٤٨٩٦٫٧٥٠٫٩٣٦٥٦٧٫٦٤٨١١٫٤٧٧٫٥٢٨)١١قروض وسلفیات للعمالء (إیضاح 

٤٫٣٢٢١٫٧٥٥١٠٫٦٤٥١٫٤٠٥١٨٫١٢٧)١٤موجودات أخرى (إیضاح 
١٣١٫٦٠٣٥٤٤٫٩١٤-١٤٩٫١٢٢٢٦٤٫١٨٩)٢١(إیضاح ات األخرىلتزام، الضمانات واالخطابات االعتماد

١٫٠٧٦٫٣٢٤٣٫٦٣٣٫٣٩٧٦٫٩١٨٫٨٩٢٧٠٠٫٦٥٦١٢٫٣٢٩٫٢٦٩القیمةفينخفاضاالمخصص إجمالي
ات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر".ستثمارضمن "احتیاطي إعادة تقییم االةمدرج) (*

:٢٠١٩دیسمبر ٣١القیمة للسنة المنتھیة في فينخفاضاالفیما یلي توزیع مخصص 

٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

منخفضة القیمة 
یة التي تم ئتماناال

اإلجماليشراؤھا أو تولیدھا
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٤٧---٢٤٧)٧أرصدة لدى البنوك المركزیة (إیضاح 
٤٩٫٩٦٢--٤٥٫٧٢٦٤٫٢٣٦)٨ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك (إیضاح 

مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل ات في أوراق مالیة استثمار
٢٦٠٫٤١٧-٢٦٫١٩٠٢٧٫٧٠٨٢٠٦٫٥١٩) (*)١٠(إیضاح الشامل اآلخر 

٧٨٧٫٢٧٤٢٫٩٨٢٫٣٧٨٣٫٤٩٢٫٧٠٨٧١٫٠٥٠٧٫٣٣٣٫٤١٠)١١قروض وسلفیات للعمالء (إیضاح 
٨٫٢١٧١٫٤١٠٨٫٢٣٠١٫٤٢٥١٩٫٢٨٢)١٤موجودات أخرى (إیضاح 

٣٨٤٫٩٠٠١٫٤٣٢٫٣٦٣-٤٣٣٫٢٣٧٦١٤٫٢٢٦)٢١(إیضاح ات األخرىلتزام، الضمانات واالخطابات االعتماد
١٫٣٠٠٫٨٩١٣٫٦٢٩٫٩٥٨٣٫٧٠٧٫٤٥٧٤٥٧٫٣٧٥٩٫٠٩٥٫٦٨١القیمةفينخفاضاالمخصص إجمالي

ات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر".ستثمارإعادة تقییم اال"احتیاطي مدرجة ضمن(*) 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٣٠

) تتمة(ئتمانإدارة مخاطر اال ٤٣

)تتمة(المتوقعةئتمانخسائر اال٣٤٣٫

إن الحركة في مخصص االنخفاض في القیمة ھي كما یلي:

٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

منخفضة القیمة 
یة التي تم ئتماناال

اإلجماليشراؤھا أو تولیدھا
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

أدوات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة
٢٠٢٠٨٤١٫٤٦٤٢٫٩٨٨٫٠٢٤٣٫٥٠٠٫٩٣٨٧٢٫٤٧٥٧٫٤٠٢٫٩٠١ینایر ١الرصید كما في 

---١٠٢٫٧٥٢) ١٠٢٫٧٥٢(٢المرحلةإلى ١المرحلةتحویل من -
--٣٥٫٩٤٧-) ٣٥٫٩٤٧(٣المرحلة إلى ١المرحلة تحویل من -
---) ٧١٫٢٢٢(١٧١٫٢٢٢المرحلة إلى ٢المرحلة تحویل من -
--٧٥٤٫٥٥٣) ٧٥٤٫٥٥٣(-٣المرحلة إلى ٢المرحلة تحویل من -
--) ٤٢٫٩٣٤(٤٢٫٩٣٤-٢المرحلة إلى ٣المرحلة تحویل من -
٤٫٢١٩٫٩٢٧) ٣٩٣٫٧٤٢(١١١٫٧٦٨٩٢٢٫٤٦٨٣٫٥٧٩٫٤٣٣المرحلةحركات أخرى ضمن نفس ت

١٫٢١٥٫١٣٩-١٦١٫٢٢٣١٤٤٫٦٣٢٩٠٩٫٢٨٤شراؤھاموجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ 
) ٤٧٢٫٥٠٨() ١٫٨٠٢() ١٨٦٫٦٥٢() ٧٩٫٩٣٤() ٢٠٤٫١٢٠(مستبعدةموجودات مالیة 

٩٢٫٥٥٨-٣٤٫٩٥١٥٠٫٩٩١٦٫٦١٦واالفتراضات ومقاییس المخاطر (*)المنھجیات التغیرات في 
٥٫٠٥٥٫١١٦) ٣٩٥٫٥٤٤(٣٦٫٣٤٥٣٥٨٫٠٦٨٥٫٠٥٦٫٢٤٧إجمالي (المحرر) / المحمل للسنة

) ٢٨٤٫٥٦٨(-) ٢٨٤٫٥٦٨(--المبالغ المستردة 
٤٫٧٧٠٫٥٤٨) ٣٩٥٫٥٤٤(٣٦٫٣٤٥٣٥٨٫٠٦٨٤٫٧٧١٫٦٧٩صافي (المحرر) / المحمل للسنة

٨٩٢٫١٢٢٨٩٢٫١٢٢---تعدیالت على إجمالي القیمة الدفتریة 
) ١٫٥١١٫٠٣٦(-) ١٫٥١١٫٠٣٦(--صافي المبالغ المشطوبة

٢٠٢٠٨٧٧٫٨٠٩٣٫٣٤٦٫٠٩٢٦٫٧٦١٫٥٨١٥٦٩٫٠٥٣١١٫٥٥٤٫٥٣٥دیسمبر ٣١الرصید كما في 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمصنفةأدوات الدین 
٢٦٠٫٤١٧-٢٠٢٠٢٦٫١٩٠٢٧٫٧٠٨٢٠٦٫٥١٩ینایر ١الرصید كما في 

---٤١٨) ٤١٨(٢المرحلة إلى ١المرحلة تحویل من -
-١٧٢-) ١٧٢(٣المرحلة إلى ١المرحلة تحویل من -
---) ٤٨٧(١٤٨٧إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
٨٤٫٥٠٠-٣٫٧١٢٨٫٤٣١٧٢٫٣٥٧المرحلةحركات أخرى ضمن نفس ت

٢٧٫٠٦٧---٢٧٫٠٦٧شراؤھاموجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ 
) ١٨٫٢٦٢(--) ١١٫١٧٠() ٧٫٠٩٢(مستبعدةموجودات مالیة 

) ٢٫١٦٥(--) ١٫٧٨٤() ٣٨١((*)المخاطرالتغیرات في المنھجیات واالفتراضات ومقاییس 
٩١٫١٤٠-٧٢٫٥٢٩) ٤٫٥٩٢(٢٣٫٢٠٣للسنة(المحرر) /المحملصافي

) ١٢١٫٧٣٧(-) ١٢١٫٧٣٧(--صافي المبالغ المشطوبة
٢٢٩٫٨٢٠-٢٠٢٠٤٩٫٣٩٣٢٣٫١١٦١٥٧٫٣١١دیسمبر ٣١الرصید كما في 

ات ومطلوبات طارئةالتزام
٣٨٤٫٩٠٠١٫٤٣٢٫٣٦٣-٢٠٢٠٤٣٣٫٢٣٧٦١٤٫٢٢٦ینایر ١الرصید كما في 

---٥٤٫١٥٧) ٥٤٫١٥٧(٢المرحلة إلى ١المرحلة تحویل من -
---) ٥١٫٩٤٠(١٥١٫٩٤٠المرحلة إلى ٢المرحلة تحویل من -
١٥٩٫٢٠٥) ١٢٤٫٢٤٧(-٩١٫١٦٣١٩٢٫٢٨٩المرحلةحركات أخرى ضمن نفس ت

١٠٢٫١٧٨--٢٥٫٩٩٥٧٦٫١٨٣شراؤھاموجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ 
) ٥٧٠٫٠٣١() ١٢٩٫٠٥٠(-) ٢٤٠٫٦٨١() ٢٠٠٫٣٠٠(مستبعدةموجودات مالیة 

) ٥٧٨٫٨٠١(--) ٣٨٠٫٠٤٥() ١٩٨٫٧٥٦((*)التغیرات في المنھجیات واالفتراضات ومقاییس المخاطر
) ٨٨٧٫٤٤٩() ٢٥٣٫٢٩٧(-) ٣٥٠٫٠٣٧() ٢٨٤٫١١٥(صافي المحرر للسنة

١٣١٫٦٠٣٥٤٤٫٩١٤-٢٠٢٠١٤٩٫١٢٢٢٦٤٫١٨٩دیسمبر ٣١الرصید كما في 
٣٣اإلیضاح رقم" في السنة/ التعدیالت خالل المستردات"ضمن(*) مدرجة 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٣١

) تتمة(ئتمانإدارة مخاطر اال ٤٣

)تتمة(المتوقعةئتمانخسائر اال٣٤٣٫

٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

منخفضة القیمة 
یة التي تم ئتماناال

اإلجماليشراؤھا أو تولیدھا
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

أدوات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة
٦٫٧٧٥٫٦٥٦-٢٠١٩٨٥١٫٩١٢٢٫٩٨٧٫٧٧٤٢٫٩٣٥٫٩٧٠ینایر ١الرصید كما في 

٣٨٫٩٨٥٤٤٫١٦٩--٥٫١٨٤إضافة عند دمج األعمال
---٤٤٫٢٥٣)٤٤٫٢٥٣(٢المرحلةإلى ١المرحلةتحویل من -
--٥٦٫٧٥٧-)٥٦٫٧٥٧(٣إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة -
---)١١٤٫٩٤٧(١١١٤٫٩٤٧إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
--٥٤٠٫٨٢٨)٥٤٠٫٨٢٨(-٣إلى المرحلة ٢المرحلة تحویل من -
--)٥٣١(-١٥٣١إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة -
--)١٥٫٨٢٥(١٥٫٨٢٥-٢إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة -
٥٢٠٫٣٠٨١٫٨٠٣٫٠٧١٧٥٫١٥٥٢٫٣٣٣٫٤٦٥)٦٥٫٠٦٩(حركات أخرى ضمن نفس المرحلةت

٦٦٤٫٩٨٣-٢٤٨٫٣٨٤١٥١٫٩١٠٢٦٤٫٦٨٩شراؤھاموجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ 
)٣٦٨٫٩١٤(-)١٥٩٫٢٩٢()٦٧٫٥١٠()١٤٢٫١١٢(مستبعدةموجودات مالیة 

)٨٠٫١٦١(-)٩٧()٨٫٧٦١()٧١٫٣٠٣((*)المنھجیات واالفتراضات ومقاییس المخاطرالتغیرات في 
٢٥٠٢٫٤٨٩٫٦٠٠٧٥٫١٥٥٢٫٥٤٩٫٣٧٣)١٥٫٦٣٢(إجمالي (المحرر) / المحمل للسنة

)٢٣٤٫٥٢٥(-)٢٣٤٫٥٢٥(--المبالغ المستردة 
٢٥٠٢٫٢٥٥٫٠٧٥٧٥٫١٥٥٢٫٣١٤٫٨٤٨)١٥٫٦٣٢((المحرر) / المحمل للسنةصافي 

)١٫٧٣١٫٧٧٢()٤١٫٦٦٥()١٫٦٩٠٫١٠٧(--صافي المبالغ المشطوبة
٢٠١٩٨٤١٫٤٦٤٢٫٩٨٨٫٠٢٤٣٫٥٠٠٫٩٣٨٧٢٫٤٧٥٧٫٤٠٢٫٩٠١دیسمبر ٣١الرصید كما في 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمصنفةأدوات الدین 
١٨٣٫٤٣٥--٢٠١٩٢٣٫٩٣٢١٥٩٫٥٠٣ینایر ١الرصید كما في 

---٩٢٠)٩٢٠(٢إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة -
--١٢٩٫٩١٩)١٢٩٫٩١٩(-٣إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
٨٠٫٨٢٣-٧٦٫٦٠٠)١٣١(٤٫٣٥٤المرحلةحركات أخرى ضمن نفس ت

٧٫٣٧٨---٧٫٣٧٨شراؤھاموجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ 
)٢٫٦٩٧(---)٢٫٦٩٧(مستبعدةموجودات مالیة 

)٨٫٥٢٢(--)٢٫٦٦٥()٥٫٨٥٧((*)التغیرات في المنھجیات واالفتراضات ومقاییس المخاطر
٧٦٫٩٨٢-٢٠٦٫٥١٩)١٣١٫٧٩٥(٢٫٢٥٨للسنة(المحرر) /المحملصافي

٢٦٠٫٤١٧-٢٠١٩٢٦٫١٩٠٢٧٫٧٠٨٢٠٦٫٥١٩دیسمبر ٣١الرصید كما في 

ات ومطلوبات طارئةالتزام
٣٤٩٫٧٥٢--٢٠١٩١١٢٫٧١٢٢٣٧٫٠٤٠ینایر ١الرصید كما في 

٤٩٦٫٧٤٤١٫١٢٢٫٣٨٧--٦٢٥٫٦٤٣إضافة عند دمج األعمال
---٣١٨٫٥٤٧)٣١٨٫٥٤٧(٢إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة -
---)٦٫١٨١(١٦٫١٨١إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
)٨١٫٥٥٥()١١١٫٨٤٤(٤٣٫٨٥٣)١٣٫٥٦٤(حركات أخرى ضمن نفس المرحلةت

١٤٦٫١٩٠--٧٢٫٢٩١٧٣٫٨٩٩شراؤھاموجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا/ 
)٨٣٫٥٣٢(--)٥٥٫٠٥٣()٢٨٫٤٧٩(مستبعدة موجودات مالیة 

)٢٠٫٨٧٩(--٢٫١٢١)٢٣٫٠٠٠((*)التغیرات في المنھجیات واالفتراضات ومقاییس المخاطر
)٣٩٫٧٧٦()١١١٫٨٤٤(-٣٧٧٫١٨٦)٣٠٥٫١١٨(صافي (المحرر) / المحمل للسنة

٣٨٤٫٩٠٠١٫٤٣٢٫٣٦٣-٢٠١٩٤٣٣٫٢٣٧٦١٤٫٢٢٦دیسمبر ٣١الرصید كما في 

٣٣اإلیضاح رقم" في السنة/ التعدیالت خالل المستردات"ضمن(*) مدرجة 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٣٢

) تتمة(ئتمانإدارة مخاطر اال ٤٣

ئتمانتركیز مخاطر اال٤٤٣٫
ماثلة أو تعمل في نفس المناطق عندما یكون ھناك عدد من األطراف المقابلة أو التعرضات التي لھا خصائص اقتصادیة متشابھة، أو أن تكون ھذه األطراف مشاركة في أنشطة مئتمانینشأ تركیز مخاطر اال

األخرى. یستند تحلیل تركیزات األوضاعاالقتصادیة أو األوضاعبشكل مماثل بالتغیرات في ات التعاقدیة تتأثر لتزامالجغرافیة أو القطاعات االقتصادیة التي من شأنھا أن تجعل قدرتھا على الوفاء باال
الوارد أدناه على موقع الطرف المقابل أو العمیل أو األنشطة االقتصادیة التي یزاولونھا.ئتمانمخاطر اال

حسب القطاع الجغرافيئتمانتركیز مخاطر اال(أ)

العربیة محلي (اإلمارات 
المتحدة)

دول مجلس التعاون 
أوروباآسیادول عربیة أخرىالخلیجي األخرى

الوالیات المتحدة 
اإلجماليباقي دول العالماألمریكیة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

الموجودات
٢٧٫٩١٩٫٥٧٢---٢٦٫٩٧٨٫١٥٧٢٣٩٫٨٢٦٥٧٥٫٧٨٤١٢٥٫٨٠٥صافيأرصدة لدى البنوك المركزیة،

٦٫٥٢٩٫٦١٧٢٫٦٢٧٫٩٥٩١٫٢٤٣٫٤٣٠٣٫٢٤٧٫٣١٢٥٫٧٠٨٫٧٨٥٧٥١٫٥٩٨١٫٤٢٦٫٧٤١٢١٫٥٣٥٫٤٤٢ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي
٣٨٢٫٧٩٥١١٫١٤٦٫٣٩٦-٥٫٠٨٦٦٫٦٨٥٫٠٥٣-٣٫٩٣٢٫٨٥٧١٤٠٫٦٠٥أدوات مالیة مشتقة

٤٠٫٩٧٩٫٥٩٤٢٢٫٩٢٥٫٦٦٤٤٫١١٩٫١٦٨٩٫٩٠٧٫٦٧١٢٫٥٢٥٫٤٥٦٣٫٠٠٠٫٦٠٩٣٫٧٧٢٫٦٧٤٨٧٫٢٣٠٫٨٣٦سندات–ات في أوراق مالیة استثمار
٢٢٢٫٢٨٩٫٠١٩٤٫٦٦٢٫٤٥٥٥٫٥٥٥٫٦٤٢٢٫٠٩٩٫٧٩٣٢٫٢٩٤٫١٢٣٤٫٢٤٨٢٫٠٧٠٫٤٢٢٢٣٨٫٩٧٥٫٧٠٢قروض وسلفیات للعمالء، صافي

٥٫٨٠٩٫٨٩٠٣٤٢٫٩٢٨٣٨٧٫٦٦١٨٤٧٫٠٥٦٢٫١٠٨٫٤٢٦٦٫٨٧٠٤٨٥٫٦٦٧٩٫٩٨٨٫٤٩٨موجودات أخرى، صافي
٣٠٦٫٥١٩٫١٣٤٣٠٫٩٣٩٫٤٣٧١١٫٨٨١٫٦٨٥١٦٫٢٣٢٫٧٢٣١٩٫٣٢١٫٨٤٣٣٫٧٦٣٫٣٢٥٨٫١٣٨٫٢٩٩٣٩٦٫٧٩٦٫٤٤٦اإلجمالي

٦٣٫٤٠٢٫٩٨٦٣٫٦٥٩٫١٨٩١٫٢٠٥٫٧٩٢٣٫٤٨٨٫٥١٥٤٫٢١٨٫٩٠٧٩٤٥٫٤٦٣٧٦٨٫١٢٠٧٧٫٦٨٨٫٩٧٢ات ومطلوبات طارئةالتزام

٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
الموجودات

٢٣٫٠٧٤٫٧٣٨---٢٢٫٣٥٠٫٠٨٢١٣٨٫٠٢٩٥١٥٫٨٦٠٧٠٫٧٦٧أرصدة لدى البنوك المركزیة، صافي
٨٫٠٠٧٫٧٠٠٢٫٠٩٩٫٥١٨١٫٨١٩٫٨٤٩٤٫١٤٩٫٩٥٧٤٫٩٤١٫٠٣٧٤١٫٣٦٥٢٫٠٠٥٫٥٤٨٢٣٫٠٦٤٫٩٧٤البنوك، صافيودائع وأرصدة مستحقة من 

٢١٦٫٥٦٥٦٫٧٨٩٫٧١٧-٣٫٤٢٢٣٫٩٩٩٫٦٥٤-٢٫٥١٧٫٦١٤٥٢٫٤٦٢أدوات مالیة مشتقة
٣٣٫٨٩٤٫٩٤٧١٩٫١٧٠٫٣٤٧٢٫٩١٤٫٣٥١٩٫٢١٠٫٥٧١٣٫٦٨٩٫٦٩٣١٫٠٦٧٫٩١١٢٫٦٦٩٫٠٥٥٧٢٫٦١٦٫٨٧٥سندات–ات في أوراق مالیة استثمار

٢٣٣٫٣٣٦٫٧٦٢٤٫٥٦٦٫٧٠٨٤٫٨٧٣٫٦٥٤٢٫١٦٠٫٤١٥٤٩٢٫٧٨٤١٣٠٫٩٣٩٢٫٢٧١٫٨١٨٢٤٧٫٨٣٣٫٠٨٠(*)قروض وسلفیات للعمالء، صافي
٨٫٥٨٦٫٢٦٧٢٦٢٫٣٢٣١١٠٫٤١٢٤٫٤١٦٫٧٥٤٢٫٦٢٠٫٦١٣٢٩٫٩٠٤٥٨١٫٣٦٨١٦٫٦٠٧٫٦٤١صافيموجودات أخرى،

٣٠٨٫٦٩٣٫٣٧٢٢٦٫٢٨٩٫٣٨٧١٠٫٢٣٤٫١٢٦٢٠٫٠١١٫٨٨٦١٥٫٧٤٣٫٧٨١١٫٢٧٠٫١١٩٧٫٧٤٤٫٣٥٤٣٨٩٫٩٨٧٫٠٢٥اإلجمالي

٧٤٫٠٥٣٫٧٩٩٢٫٢٥٢٫٨٣٦١٫٣٤٩٫٣١٨٤٫٨٨٨٫٧٠٨٣٫٣٠٢٫٤٧٦١٫٠٠٩٫٢٥٨٨٥٩٫٢٩٠٨٧٫٧١٥٫٦٨٥ات ومطلوبات طارئةالتزام

٥٣یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم –(*) ُمعاد إدراجھا 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٣٣

) تتمة(ئتمانإدارة مخاطر اال ٤٣

)تتمة(ئتمانتركیز مخاطر اال٤٤٣٫

حسب القطاع االقتصادي / قطاع العملئتمانتركیز مخاطر اال(ب)

:ياالقتصادالنشاطقطاعحسبإلى العمالءالقروض والسلفیاتتفاصیلفیما یلي

)٥٣إیضاح -(ُمعاد إدراجھا ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما 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 درھمدرھمألف 

قطاع النشاط االقتصادي 
٢٧٦٫٧٦٥١٢٨٫٦١٢٤٠٥٫٣٧٧٢٠٣٫٧٥٧٥١٫٧٤٥٢٥٥٫٥٠٢الزراعة  

١٫٢٣٧٫٧٥٣٤٫٤٦١٫٥٩٣٥٫٦٩٩٫٣٤٦١٫٦٤٥٫١١٧١٫٨٣٨٫٣١٥٣٫٤٨٣٫٤٣٢الطاقة  
٦٫٨١٧٫٢٨٥٢٫٢٦٧٫٩٥٠٩٫٠٨٥٫٢٣٥٨٫٦٩٨٫٠٨٧١٫٧١٢٫٦٢٨١٠٫٤١٠٫٧١٥التجارة  

٧١٫٣٩٩٫٦٠٣١٫٢٣٦٫٤٧٤٧٢٫٦٣٦٫٠٧٧٧٠٫٣٤١٫٧٦٤١٫٢٣٢٫٩٣٩٧١٫٥٧٤٫٧٠٣االستثمار العقاري 
١٠٫٤٠٩٫٧٧٢٥١٠٫٠٣٢١٠٫٩١٩٫٨٠٤١٠٫٨٦٦٫٢٨٥٥١٤٫١١٨١١٫٣٨٠٫٤٠٣الضیافة 

٢٫٥٩٢٫٢٩٠١٫٣٤٣٫٤٠١٣٫٩٣٥٫٦٩١٢٫٨٤١٫٦٩٣١٫٨٤٩٫٤٠١٤٫٦٩١٫٠٩٤النقل واإلتصاالت  
٥٣٫٣٤٩٫٣٧١١٫٥٠١٫٣٤٣٥٤٫٨٥٠٫٧١٤٥٩٫٦٧٩٫٩١٠١٫١٧٣٫٦٨٧٦٠٫٨٥٣٫٥٩٧األفراد 

٥٣٫٠٦٢٫١٠٧٥٨٩٫٣٤١٥٣٫٦٥١٫٤٤٨٥١٫٠١٩٫٦٩٢٥٠٢٫٢١٠٥١٫٥٢١٫٩٠٢الحكومة ومؤّسسات القطاع العام 
١٤٫٦٨٧٫٧٢٧٣٫٠٦٥٫٥٢١١٧٫٧٥٣٫٢٤٨١٤٫٧٣٦٫٢٥٦٣٫٦٦٥٫٩٠١١٨٫٤٠٢٫١٥٧المؤّسسات المالیة (*) 

٤٫٢٨٠٫٨٢٦١٫٧٥٨٫٧٦١٦٫٠٣٩٫٥٨٧٥٫٢٧٤٫٢٩١١٫٩٨٣٫٢٨٧٧٫٢٥٧٫٥٧٨التصنیع
٥٫٦٠٤٫٩٠١٣٠٣٫٢٢٧٥٫٩٠٨٫١٢٨٥٫٤٢٦٫٣٠٩٢٩٩٫١٢٤٥٫٧٢٥٫٤٣٣الخدمات  

٩٫٢٥٩٫٠٦٣٣٠٩٫٥١٢٩٫٥٦٨٫٥٧٥٩٫٣١١٫٧٩٣٢٩٨٫١٨١٩٫٦٠٩٫٩٧٤أخرى 
٢٣٢٫٩٧٧٫٤٦٣١٧٫٤٧٥٫٧٦٧٢٥٠٫٤٥٣٫٢٣٠٢٤٠٫٠٤٤٫٩٥٤١٥٫١٢١٫٥٣٦٢٥٥٫١٦٦٫٤٩٠

) ٧٫٣٣٣٫٤١٠() ١١٫٤٧٧٫٥٢٨(القیمة فينخفاض االناقصًا: مخصص 
القروض والسلفیات للعمالء، إجمالي 
٢٣٨٫٩٧٥٫٧٠٢٢٤٧٫٨٣٣٫٠٨٠صافي 

ستثمار(*) تشمل شركات اال

من إجمالي القروض  ٪٢٧٫٦٧ما نسبتھ العمالء قروض قرض من ٢٠أكبر بلغت نسبة التعّرض الخاصة بكما في تاریخ التقاریر المالیة، 
).  ٪٢٧٫٥٨–٢٠١٩دیسمبر ٣١والسفلیات المقدمة للعمالء (

لتعرضات األخرى حسب قطاع العمل:اتفاصیلفیما یلي 

حكوميقطاع عامأفرادتجاري وشركات
ومؤّسسات بنوك
اإلجماليمالیة 

ألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھم
٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

الموجودات
٢٧٫٩١٩٫٥٧٢-٢٧٫٩١٩٫٥٧٢---أرصدة لدى البنوك المركزیة، صافي

٢١٫٥٣٥٫٤٤٢٢١٫٥٣٥٫٤٤٢----ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي
٩٣٢٫٢١٧٥٣٧٫١٣٢١٫٠٧٠٫٥٦٩٨٧٥٫٩٤٨٧٫٧٣٠٫٥٣٠١١٫١٤٦٫٣٩٦مالیة مشتقةأدوات 

٢٢٫٠٤٥٫٦٥٥٥٢٫٤١٧٫٧٥٠٩٫٤٤٠٫٠٣٨٨٧٫٢٣٠٫٨٣٦-٣٫٣٢٧٫٣٩٣سندات–استثمارات في أوراق مالیة 
٦٫٧٦٨٫٨٥٥٤٨٦٫٥٧٤٢٤٩٫٤٦٤٣٩٣٫٨٢٦٢٫٠٨٩٫٧٧٩٩٫٩٨٨٫٤٩٨موجودات أخرى، صافي

١١٫٠٢٨٫٤٦٥١٫٠٢٣٫٧٠٦٢٣٫٣٦٥٫٦٨٨٨١٫٦٠٧٫٠٩٦٤٠٫٧٩٥٫٧٨٩١٥٧٫٨٢٠٫٧٤٤اإلجمالي
٤٤٫١٣٧٫٤٠٩١٫٨٨٦٫٠٢٥١٩٫١١٨٫٨٧٧١٫٤٠٣٫١٩٠١١٫١٤٣٫٤٧١٧٧٫٦٨٨٫٩٧٢التزامات ومطلوبات طارئة

٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
الموجودات

٢٣٫٠٧٤٫٧٣٨-٢٣٫٠٧٤٫٧٣٨---أرصدة لدى البنوك المركزیة، صافي
٢٣٫٠٦٤٫٩٧٤٢٣٫٠٦٤٫٩٧٤----ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي

٦٢٤٫٣٦٢٢٣١٫٣٤٤٨٢١٫٢٣٠٤٣٠٫٦٩٢٤٫٦٨٢٫٠٨٩٦٫٧٨٩٫٧١٧أدوات مالیة مشتقة
١٦٫٦٨٥٫٩١٧٤١٫٢٧٣٫٢٩٢١٢٫٥٧٩٫٥٠٩٧٢٫٦١٦٫٨٧٥-٢٫٠٧٨٫١٥٧سندات-استثمارات في أوراق مالیة 
١٢٫٧٣٠٫٠٥٣٦٠٠٫٨٠٧٣٩٠٫٣٥٤٢٨٠٫٠٠٦٢٫٦٠٦٫٤٢١١٦٫٦٠٧٫٦٤١موجودات أخرى، صافي

١٥٫٤٣٢٫٥٧٢٨٣٢٫١٥١١٧٫٨٩٧٫٥٠١٦٥٫٠٥٨٫٧٢٨٤٢٫٩٣٢٫٩٩٣١٤٢٫١٥٣٫٩٤٥اإلجمالي
٥٤٫٣٢٢٫٩٩٥٢٫٢٢٧٫١٧٩١٥٫٧٧٦٫٨٧٥٢٫٦٦٤٫٠٢٠١٢٫٧٢٤٫٦١٦٨٧٫٧١٥٫٦٨٥التزامات ومطلوبات طارئة



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٣٤

) تتمة(ئتمانإدارة مخاطر اال ٤٣

ھا والتخفیف منئتمانسیاسات قیاس مخاطر اال٤٣٫٥

ألشكال أخرى كذلكعلى الرغم من أن المجموعة یمكن أن تتعرض  ئتمانللعمالء ھي المصدر الرئیسي لمخاطر االیاتالقروض والسلفإن  
ات القروض وسندات الدین. تم تصمیم سیاسات وعملیات إدارة المخاطر التزام، على سبیل المثال، القروض للبنوك وئتمانمن مخاطر اال

بیانات جمع ال بالحدود من خالل لتزامالمخاطر المناسبة ومراقبة المخاطر واالدرجة تحملد للمجموعة لتحدید وتحلیل المخاطر، ولتحدی
باستخدام أدوات التصنیف الداخلي المصممة  األفرادموثوقة وفي الوقت المناسب. تقوم المجموعة بتقییم احتمالیة تعثر األطراف المقابلة ال

لمختلف فئات األطراف المقابلة.

ات سداد  التزاممن خالل التحلیل المنتظم لقدرة المقترضین والمقترضین المحتملین على الوفاء بئتمانالتعرض لمخاطر االكما تتم إدارة 
.اللزومالفوائد ورأس المال وعن طریق تغییر حدود اإلقراض عند 

الضمانات 

واألوراق المالیة العقاراتھن عقاري على رحقوق في شكل ئتمانتحتفظ المجموعة بضمانات مقابل التعرضات المختلفة لمخاطر اال
المسجلة األخرى على الموجودات والودائع الثابتة والضمانات. یتم تحدیث تقدیرات القیمة العادلة للضمانات (بما في ذلك األسھم) على 

یتم االحتفاظ باألوراق المالیة كجزء على القروض والسلفیات المقدمة للبنوك، إال عندماأساس منتظم. ال یتم االحتفاظ بالضمانات بشكل عامٍ 
أنواع الضمانات الرئیسیة للقروض والسلفیات ھي:إن اقتراض األوراق المالیة. ومن إعادة الشراء العكسي 

؛النقد واألوراق المالیة القابلة للتداول◄
؛الرھون العقاریة على العقارات السكنیة والتجاریة◄
المدینة؛والذممالتجاریة مثل المباني والمخزون الموجوداترسوم على ◄
و ؛واألسھمالرسوم على األدوات المالیة مثل سندات الدین ◄
الضمانات.◄

٣١للسنة المنتھیة في ئتماناألخرى المحتفظ بھا مقابل التعرضات المختلفة لمخاطر االوالرھوناتبلغت القیمة العادلة المقدرة للضمانات 
ألف درھم).٢٤٧٫١٦١٫١٨٧-٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (٢٣٨٫٦٤٢٫٨٧٤متھ ما قی٢٠٢٠دیسمبر 

التجاریة والسكنیة واألوراق المالیة. عندما بالعقاراتبشكل أساسي منخفضة القیمةمقابل القروض كرھنتتعلق الضمانات المحتفظ بھا 
اً إلى العمالء وال یكون متاحمن حیازة الضمانم، یتم سداد أي فائض  القرض القائقیمة  تتجاوز القیمة العادلة المقدرة للضمانات المحتفظ بھا  

للمقاصة مقابل القروض األخرى.

الشطب

في خطة السداد مع المجموعة.  المشاركةیتم شطب الموجودات المالیة عندما ال یكون ھناك توقع معقول باستردادھا، مثل فشل المدین في 
بعد تاریخ اً یوم١٨٠تزید عن لمدة تعاقدیة المدفوعات العندما یفشل المدین في سداد كمشطوبةتصنف المجموعة القرض أو الذمم المدینة 

نشاط اإلنفاذ تنفیذوض األفراد والشركات الصغیرة والمتوسطة. في حالة شطب القروض أو الذمم المدینة، تواصل المجموعة استحقاق قر
.إدراجھا في األرباح أو الخسائر، یتم یتم استرداد المبالغما لمحاولة استرداد الذمم المدینة المستحقة. عند



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٣٥

) تتمة(ئتمانإدارة مخاطر اال ٤٣

) تتمةھا (والتخفیف منئتمانسیاسات قیاس مخاطر اال٤٣٫٥

االنخفاض في القیمة عكس 

إدراجبشكل موضوعي بحدث وقع بعد اً إذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القیمة في فترة الحقة، ویمكن أن یكون االنخفاض مرتبط
قید المبلغ لذلك. یتم اً قیمة القرض وفقفينخفاضاالالزیادة عن طریق تخفیض حساب مخصص إدراج االنخفاض في القیمة، تتم إعادة 

فیھا.یتم تحصیلھفي بیان الدخل الموحد في الفترة التي المعاد إدراجھ

المشتقات 

تحتفظ المجموعة بحدود رقابیة صارمة على صافي مراكز المشتقات المفتوحة (أي الفرق بین عقود الشراء والبیع)، من حیث المبلغ والمدة. 
القیمة العادلة الحالیة لألدوات المواتیة للمجموعة (أي القیمة العادلة اإلیجابیة على تفي أي وقئتمانالمبلغ المعرض لمخاطر االیقتصر
. تتم القائمةمن العقد أو القیم االسمیة المستخدمة للتعبیر عن حجم األدوات اً صغیراً جودات)، والتي تعتبر فیما یتعلق بالمشتقات جزءللمو

التعرضات المحتملة من تحركات السوق.إلى جانبكجزء من حدود اإلقراض الشاملة مع العمالء ئتمانإدارة ھذا التعرض لمخاطر اال

أسھم  أو أوراق مالیة أو بتوقع الحصول على مبالغ نقدیةمرھوناً أسھمأوراق مالیة أو بأو اً الدفع نقدعندما یكونالتسویة في تنشأ مخاطر 
مخاطر التسویة الناشئة عن معامالت السوق للمجموعة  كافةھةج لموا. یتم وضع حدود تسویة یومیة لكل طرف مقابل  مكافئة لتلك المدفوعة

في أي یوم.

یة الداخلیة لألدوات المالیة المشتقة:ئتمانالجدول التالي التصنیفات االیمثل

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

ألف درھمألف درھم

الداخلیة المخاطردرجات 
٤٨٫٥٤٨٫٥٥٦٥٫١٦٠٫٦٩١إلى ١الدرجات من 
٦٢٫٥٦١٫٦٧٨١٫٥٣٦٫٥٣٩إلى ٥الدرجات من 

٧٤٫٨٧٣-٧الدرجة 
٣٦٫١٦٢١٧٫٦١٤غیر مصنفة

١١٫١٤٦٫٣٩٦٦٫٧٨٩٫٧١٧

ترتیبات المقاصة الرئیسیة 

من خالل الدخول في ترتیبات مقاصة رئیسیة مع األطراف المقابلة التي تتعامل ئتمانتعرضھا لخسائر االبالحد من المجموعة تقومكما 
ٍ معھا  بیان المركز المالي، حیث تتم تسویة  موجودات ومطلوباتإلى مقاصة اً . ال تؤدي ترتیبات المقاصة الرئیسیة عمومكبیرةبمعامالت

یر جوھري.المعامالت عادًة على أساس إجمالي، وبالتالي فإن تأثیر المقاصة غ

حدوث ترتیبات المقاصة الرئیسیة التي تنص على أنھ في حالةمن خالل المواتیةالمرتبطة بالعقود ئتمانومع ذلك، یتم تقلیل مخاطر اال
ئتمانصافي. یمكن أن یتغیر تعرض المجموعة اإلجمالي لمخاطر االالعلى أساس  وسدادھا المبالغ مع الطرف المقابل  كافة، یتم إنھاء  تعثر

، حیث یتأثر بكل معاملة تخضع للترتیب.سنةعلى األدوات المشتقة الخاضعة لترتیبات المقاصة الرئیسیة بشكل كبیر خالل 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٣٦

) تتمة(ئتمانإدارة مخاطر اال ٤٣

) تتمةھا (والتخفیف منئتمانسیاسات قیاس مخاطر اال٤٣٫٥

المتعلقة بالمشتقات ئتمانمخاطر اال

اتھ التعاقدیة وتقتصر على التزامالطرف المقابل عن الوفاء بتعثرفیما یتعلق باألدوات المالیة المشتقة من احتمال ئتمانتنشأ مخاطر اال
الیة وشركات تتمتع . تدخل المجموعة في عقود مشتقات مع مؤسسات ممواتیة للمجموعةالقیمة العادلة اإلیجابیة لألدوات المالیة التي تكون  

وترتیباتالمشتقات من خالل مراقبة الحدود  علىئتمانالمستقل للمجموعة. یتم تخفیف مخاطر االيئتمانللتقییم االاً ي ُمرٍض وفقائتمانبوضع  
المقاصة الرئیسیة.

خارج المیزانیة العمومیة البنود 

البنود مخاطر لكما تفعل بالنسبة العمومیةالمیزانیةالبنود الواقعة خارجمخاطر مواجھة تطبق المجموعة نفس سیاسات إدارة المخاطر ل
. ٢تقع ضمن المرحلةخارج المیزانیة العمومیة الواقعة البنود المرحلة األسوأ لتعرضات إال إذا كانتالمیزانیة العمومیة داخلالموجودة 
. یاتفیما یتعلق بالقروض والسلفئتمانف المقابلة لنفس سیاسات إدارة االالعمالء واألطراسوف یخضع ات باإلقراض، لتزامفي حالة اال

قوة الطرف المقابل وطبیعة المعاملة.بناًء على مدىیمكن طلب الضمانات 

الفائدة وقیاسھا ومراقبتھا معدالت إطار مخاطر  ٤٤

على قیمة اً الفائدة سلبمعدالتالتغیرات في تأثیرتعكس احتمالیة ھي الفائدة من األدوات المالیة التي تحمل فائدة ومعدالتتنشأ مخاطر 
الفائدة والقیمة معدالتفروقھذه المخاطر بشكل أساسي من خالل مراقبة بإدارة المجموعة تقوماألدوات المالیة واإلیرادات ذات الصلة. 

إعادة تسعیر الموجودات والمطلوبات.عملیات ومن خالل مطابقة للمخاطررباح المعرضة واأللألسھماالقتصادیة 

عقود تبادل المجموعة، والذي یستخدم األدوات المشتقة مثل في الفائدة من قبل قسم الخزینة معدالتتتم إدارة المواقف العامة لمخاطر 
الفائدة اإلجمالیة الناشئة عن األدوات المالیة التي معدالتإلدارة مخاطر المتقاطعةفائدة العمالتوعقود تبادل معدالتالفائدة معدالت

تحمل فائدة للمجموعة.

فائدة تعاقدي ثابت أو متغیر. بمعدلالفائدة ھي موجودات ومطلوبات إما معدالتالموجودات والمطلوبات المالیة المعرضة لمخاطر إن 
األوراق المالیة والودائع من ات في ستثماراالروض وسلفیات المجموعة والودائع واألرصدة المستحقة من البنوك ویندرج جزء كبیر من ق

الفائدة لألدوات المالیة ذات السعر المتغیر إما معدالتیعتمد مركز حساسیة للبنوك والقروض ضمن ھذه الفئة.والمبالغ المستحقةالعمالء 
تاریخ االستحقاق.علىاألدوات المالیة ذات السعر الثابت تعتمدتاریخ االستحقاق في حین على تاریخ إعادة التسعیر أو 

التي ال تحمل (باستثناء  محفظة التداولاألدوات المالیة المشتقة (بخالف تلك المصنفة ضمن عالقة تحوط) وموجودات ومطلوبات  یتم إدراج
األدوات المالیة المشتقة المصنفة ضمن عالقة تحوط وفقًا لفترة إعادة یتم إدراجكما أشھر" بقیمھا العادلة.٣) ضمن خانة "أقل من فوائد

التسعیر التعاقدي القادمة.

والصنادیق المشتركة حقوق الملكیة فيات ستثمارفائدة بشكل رئیسي من االمعدالتتتكون الموجودات المالیة التي ال تخضع ألي مخاطر 
.وشھادات اإلیداعودائع اللیلة الواحدةوالنقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة باستثناء ومشتقات السلع والعمالت 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٣٧

) تتمة (الفائدة وقیاسھا ومراقبتھامعدالت إطار مخاطر  ٤٤
ستخدم إلدارة مخاطر والتي تُ المتقاطعةفائدة العمالتوعقود تبادل معدالتخارج المیزانیة العمومیة، مثل معدالت الفائدة  الواقعة  لألدوات المالیة  االسمیةتمثل الفجوة خارج المیزانیة العمومیة صافي المبالغ  

الفائدة.معدالت

.الموجودات والمطلوباتالفائدة بشكل دوري. یتم تحلیل النتائج ومراقبتھا من قبل لجنة معدالتومراقبة حساسیة تستخدم المجموعة أدوات المحاكاة المالیة لقیاس

:كما یليمبینة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في كما ترتیبات إعادة التسعیر التعاقدیة بناًء علىللمجموعةالفائدة معدالتمركز حساسیة 
أشھر٣أقل من

٦أشھر إلى أقل من ٣
أشھر

سنة أشھر إلى أقل من٦
واحدة

٣سنة واحدة إلى أقل من 
اإلجماليال تحمل فوائدبنود سنوات٣أكثر من سنوات

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
الموجودات

١٢٫٣٧٣٫٤٠٦٢٩٫٦٠١٫٦٠٧----١٧٫٢٢٨٫٢٠١نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة، صافي
١٣٫٩٨٧٫٠٠٠٤٫٦٠٤٫٧٣٨١٫٦٧٥٫٦٩١٧٣٫٢٦٩٨١١٫١٩٤٫٦٦٣٢١٫٥٣٥٫٤٤٢ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي

١٫٠٧٢٫٤٩٣١١٫١٤٦٫٣٩٦-٩١٦--١٠٫٠٧٢٫٩٨٧أدوات مالیة مشتقة
٢٫٨٨٣٫٢٦٣٧٫٣٢٣٫٣٣٠٤٫٤٦٤٫٩٨٩٢١٫١٦٦٫٣٥٥٥١٫٣٩٢٫٨٩٩٩٧٥٫١٤٨٨٨٫٢٠٥٫٩٨٤ات في أوراق مالیةاستثمار

٢٣٨٫٩٧٥٫٧٠٢) ١١٫٩٧٥٫٥٥٢(١٩٧٫٠٠٩٫٢٧٣١٤٫٧٥٨٫٨٦٩٦٫٦٥٩٫٠١٦٧٫٤٤٣٫٩١٠٢٥٫٠٨٠٫١٨٦قروض وسلفیات للعمالء، صافي
٢٥٥٫٨٦٨٢٥٥٫٨٦٨-----زمیلةاتفي شركاستثمار
١٫٦٤٣٫٩٥٦١٫٦٤٣٫٩٥٦-----ات عقاریةاستثمار

١٠٫٠٨١٫٤١٣١٠٫٠٨١٫٤١٣-----موجودات أخرى، صافي
٢٫٠٥٨٫٥٧٥٢٫٠٥٨٫٥٧٥-----ممتلكات ومعدات، صافي

٧٫٣٩٠٫٢٩١٧٫٣٩٠٫٢٩١-----ملموسة، صافيموجودات غیر 
٢٦١٫٠٦٧٢٦١٫٠٦٧-----موجودات محتفظ بھا للبیع

٢٤١٫١٨٠٫٧٢٤٢٦٫٦٨٦٫٩٣٧١٢٫٧٩٩٫٦٩٦٢٨٫٦٨٤٫٤٥٠٧٦٫٤٧٣٫١٦٦٢٥٫٣٣١٫٣٢٨٤١١٫١٥٦٫٣٠١الموجوداتإجمالي
المطلوبات وحقوق الملكیة

١٫٤٠٩٫٣٦١٨٫٢٢٢٫٠٧١--٤٫٩٨١٫٨٥٠٥٦٥٫٤٢٦١٫٢٦٥٫٤٣٤مستحقة للبنوكمبالغ
١٠٫٠٨٠٫٠٤٢٥٠٫٥٥٣٤٫٦٧٦٢٤٫٧٢٣٣٨٫٤٤٤٦٥٦٫٦١٠١٠٫٨٥٥٫٠٤٨مشتقةأدوات مالیة 

١٤٩٫٤٣٢٫٥٨٨١٩٫٦٩٢٫٢٣٤٩٫٨٤٩٫٥٩٧٣٫٠٩٤٫٤٥٣٨٨٫٥٠٣٦٩٫٢٣٨٫٠٨٢٢٥١٫٣٩٥٫٤٥٧العمالءمنودائع
٤٫٧٥٣٫٥٩٣---٢٫٦٢٣٫١١٧٥٤٢٫٤٣٨١٫٥٨٨٫٠٣٨أوراق تجاریة بالیورو

٦٥٫٣٩٦٫٠٤٤-١٧٫٥٤٠٫٣١٢٧٫٠٥٢٫٢٦١٣٫٥٦٧٫٨٠٢١٢٫٥٥٩٫٨٧٦٢٤٫٦٧٥٫٧٩٣قروض
١٣٫٩٢٧٫٩٧٥١٣٫٩٢٧٫٩٧٥-----مطلوبات أخرى

٤٫٧٢٥٤٫٧٢٥-----مطلوبات متعلقة بالموجودات المحتفظ بھا للبیع
٥٦٫٦٠١٫٣٨٨٥٦٫٦٠١٫٣٨٨-----حقوق الملكیة

١٨٤٫٦٥٧٫٩٠٩٢٧٫٩٠٢٫٩١٢١٦٫٢٧٥٫٥٤٧١٥٫٦٧٩٫٠٥٢٢٤٫٨٠٢٫٧٤٠١٤١٫٨٣٨٫١٤١٤١١٫١٥٦٫٣٠١حقوق الملكیةإجمالي المطلوبات و

-) ١١٦٫٥٠٦٫٨١٣(١٣٫٠٠٥٫٣٩٨٥١٫٦٧٠٫٤٢٦) ٣٫٤٧٥٫٨٥١() ١٫٢١٥٫٩٧٥(٥٦٫٥٢٢٫٨١٥فجوة البنود داخل المیزانیة العمومیة
--٤٫٤٦٤٫٧٩٩) ٢٫٦٩٢٫١٦٤() ١٫٣٧٣٫٠٣٥() ٣٫٤٤٣٫٥١٧(٣٫٠٤٣٫٩١٧فجوة البنود خارج المیزانیة العمومیة

-) ١١٦٫٥٠٦٫٨١٣(١٠٫٣١٣٫٢٣٤٥٦٫١٣٥٫٢٢٥) ٤٫٨٤٨٫٨٨٦() ٤٫٦٥٩٫٤٩٢(٥٩٫٥٦٦٫٧٣٢الفائدةمعدالتفجوة حساسیة إجمالي
--٥٩٫٥٦٦٫٧٣٢٥٤٫٩٠٧٫٢٤٠٥٠٫٠٥٨٫٣٥٤٦٠٫٣٧١٫٥٨٨١١٦٫٥٠٦٫٨١٣ةالفائدة المتراكممعدالتفجوة حساسیة 

.للعمالءالقروض والسلفیات االنخفاض في القیمة بموجببشكل رئیسي مخصصات تشمل البنود التي ال تحمل فائدة



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
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٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٣٨

) تتمة (الفائدة وقیاسھا ومراقبتھامعدالت إطار مخاطر  ٤٤

كما یلي:٢٠١٩دیسمبر ٣١بناًء على ترتیبات إعادة التسعیر التعاقدیة كما في المجموعةالفائدة لدى معدالتحساسیة كانت

أشھر٣أقل من
٦أشھر إلى أقل من ٣

أشھر
سنة أشھر إلى أقل من٦

واحدة
٣سنة واحدة إلى أقل من 

اإلجماليال تحمل فوائدبنود سنوات٣أكثر من سنوات
ألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھمألف درھم

الموجودات
٢٠٫٠٦٣٫٦٠٠٢٤٫٩٠٤٫٩٦٦---٣٫٩١٦٫٣٦٦٩٢٥٫٠٠٠نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة، صافي
١٫١٥١٫٤٠٩٢٣٫٠٦٤٫٩٧٤--١٤٫٣٣٩٫٢٦٢٤٫٥٦٤٫٩٩٧٣٫٠٠٩٫٣٠٦ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي

٨٢٩٫٤٩٦٦٫٧٨٩٫٧١٧---٥٫٩٠٩٫٧١١٥٠٫٥١٠أدوات مالیة مشتقة
١٠٫٣٨٦٫٠٦١٣٫٧٧٥٫٧١٤٥٫١١٠٫٨٩٠٢٣٫٥٩٠٫٧٠٢٢٩٫٧٥٣٫٥٠٨٨٢٥٫٧٨٧٧٣٫٤٤٢٫٦٦٢(*)ات في أوراق مالیةاستثمار

٢٤٧٫٨٣٣٫٠٨٠)٨٫٦٣٧٫٠٤٣(١٩٠٫٥٦٦٫٣٦٠٢٥٫١٢٠٫٧٦٤٦٫٨٢٧٫٢٤٣٨٫٦٦٦٫٤٢٧٢٥٫٢٨٩٫٣٢٩(*)قروض وسلفیات للعمالء، صافي
٤٠٧٫٧٦٨٤٠٧٫٧٦٨-----زمیلةاتفي شركاستثمار
١٫٦٩٣٫٧٠٧١٫٦٩٣٫٧٠٧-----ات عقاریةاستثمار

١٦٫٧٥٠٫٢٠٨١٦٫٧٥٠٫٢٠٨-----موجودات أخرى، صافي
٢٫١٩٧٫٥٧١٢٫١٩٧٫٥٧١-----ممتلكات ومعدات، صافي

٧٫٤٧٤٫٣٤٢٧٫٤٧٤٫٣٤٢-----(*)موجودات غیر ملموسة، صافي
٥٣٥٫٨٣٠٥٣٥٫٨٣٠-----موجودات محتفظ بھا للبیع

٢٢٥٫١١٧٫٧٦٠٣٤٫٤٣٦٫٩٨٥١٤٫٩٤٧٫٤٣٩٣٢٫٢٥٧٫١٢٩٥٥٫٠٤٢٫٨٣٧٤٣٫٢٩٢٫٦٧٥٤٠٥٫٠٩٤٫٨٢٥الموجوداتإجمالي
المطلوبات وحقوق الملكیة

١٫٧٣٩٫٠٩٨٥٫٧٣٢٫٧٧٩-٣٫١٨٦٫٢١٩١٠٩٫٨٢١٣٦٫٧٣٠٦٦٠٫٩١١مستحقة للبنوكمبالغ
٧٣٥٫٥١٤٦٫٩٤٩٫٨٩١---٦٫١٧٩٫١٢٠٣٥٫٢٥٧أدوات مالیة مشتقة

١٣٩٫٨٦٣٫٩٥٢٣٢٫٣٥٧٫٤٢٣٢٥٫٦٧٣٫٧٦٢٣٫٢٢٢٫٥١٣٢٣١٫٤٨٦٦٠٫٧٤٤٫٦٤٦٢٦٢٫٠٩٣٫٧٨٢العمالءمنودائع
٢٫٠٦٢٫٣٣٨---١٫٣٨٢٫٠٧١٤٦٢٫٧٣٢٢١٧٫٥٣٥أوراق تجاریة بالیورو

٥١٫٨٨٢٫٠٥٤-١٥٫٨٢٥٫٣٦٣٣٧١٫٣٦٠٧٨٤٫٩٤٩٤٫٢١٥٫٧٩٠٣٠٫٦٨٤٫٥٩٢قروض
٢٠٫٣٠٢٫٧٩٤٢٠٫٣٠٢٫٧٩٤-----مطلوبات أخرى

٤١٣٫٣٩٥٤١٣٫٣٩٥-----مطلوبات متعلقة بالموجودات المحتفظ بھا للبیع
٥٥٫٦٥٧٫٧٩٢٥٥٫٦٥٧٫٧٩٢-----(*)حقوق الملكیة

١٦٦٫٤٣٦٫٧٢٥٣٣٫٣٣٦٫٥٩٣٢٦٫٧١٢٫٩٧٦٨٫٠٩٩٫٢١٤٣٠٫٩١٦٫٠٧٨١٣٩٫٥٩٣٫٢٣٩٤٠٥٫٠٩٤٫٨٢٥المطلوبات وحقوق الملكیةإجمالي

-)٩٦٫٣٠٠٫٥٦٤(٢٤٫١٥٧٫٩١٥٢٤٫١٢٦٫٧٥٩)١١٫٧٦٥٫٥٣٧(٥٨٫٦٨١٫٠٣٥١٫١٠٠٫٣٩٢العمومیةفجوة البنود داخل المیزانیة 
--٤٫٢٥٦٫٢٤٦)٨٫٦٣٩٫٠٠٢()٣٫٠٦٧٫٥٨١()٣٣٢٫٦٢٦(٧٫٧٨٢٫٩٦٣فجوة البنود خارج المیزانیة العمومیة

-)٩٦٫٣٠٠٫٥٦٤(١٥٫٥١٨٫٩١٣٢٨٫٣٨٣٫٠٠٥)١٤٫٨٣٣٫١١٨(٦٦٫٤٦٣٫٩٩٨٧٦٧٫٧٦٦الفائدةمعدالتفجوة حساسیة إجمالي
--٦٦٫٤٦٣٫٩٩٨٦٧٫٢٣١٫٧٦٤٥٢٫٣٩٨٫٦٤٦٦٧٫٩١٧٫٥٥٩٩٦٫٣٠٠٫٥٦٤ةالفائدة المتراكممعدالتفجوة حساسیة 

٥٣یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم –(*) ُمعاد إدراجھا 

للعمالء.یاتالقروض والسلفبموجبالقیمة فينخفاضاالتشمل البنود التي ال تحمل فائدة بشكل رئیسي مخصصات 
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١٣٩

ومراقبتھا وقیاسھا  إطار مخاطر السیولة ٤٥

األموال وتعویضالمرتبطة بمطلوباتھا المالیة عند استحقاقھا السدادات التزامتتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء ب
اتھا عند التزامللوفاء بعلى الدوامیكون لدیھا سیولة كافیةوف في التأكد من أنھ سإدارتھا للسیولةعند سحبھا. یتمثل نھج المجموعة في 

، دون تكبد خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة. واالستثنائیةاستحقاقھا، في ظل الظروف العادیة 

عملیة إدارة مخاطر السیولة 

تمتلكھتي یجب أن والذي یحدد الحد األدنى من السیولة اللمدى تحمل مخاطر السیولة لدى المجموعة إطار معتمد من قبل مجلس اإلدارة 
لتحمل . قام مجلس اإلدارة بتفویض اللجنة التنفیذیة لإلدارة لفترة زمنیة محددةملیئة بالضغوطفي بیئة مواصلة العملالمجموعة من أجل 

ات الموجودیومي. تحدد لجنة على أساٍس الموجودات والمطلوباتلجنة نیابًة عن المجلس مسؤولیة إدارة السیولة التي تشرف علیھا 
مكنھا من الوفاء سیاسات إدارة السیولة لضمان أن المجموعة في وضع یُ وضبطوتراقب نسب السیولة وتقوم بانتظام بمراجعة  والمطلوبات

السیاسة الداخلیة والتنظیمیة ًا بكافة توجیھاتأن البنك ال یزال ملتزمالموجودات والمطلوباتاتھا عند استحقاقھا. كما تضمن لجنة التزامب
تعلقة بمخاطر السیولة.الم

:ما یليقسم الخزینة بالمجموعةمن قبل وتتم مراقبتھا ، التي یتم تنفیذھا داخل المجموعةإدارة السیولةتتضمن عملیة

الداخلة / الخارجة المستقبلیة التنبؤ بالتدفقات النقدیة ھذا األمرمراقبة مركز السیولة على أساس یومي وأسبوعي وشھري. یستلزم◄
التدفقات الخارجة المطلوبة؛تلبیةوالتأكد من أن المجموعة تستطیع 

ظروف السوق العادیة تشملبانتظام لمركز السیولة للمجموعة في ظل مجموعة متنوعة من السیناریوھات التي إجھادإجراء اختبار ◄
مع المحفزات واإلجراءات المقترحة؛شدةواألكثر 

مصرفونسبة تغطیة السیولة المنصوص علیھا من قبل  صافي مصادر التمویل الثابتةلمنتظم لنسب السیولة مثل نسبةضمان االمتثال ا◄
لمخاطر السیولة؛اً ومحفزات اإلدارة المعتمدة داخلیالمركزي اإلمارات العربیة المتحدة 

ت السیولة في ظل ظروف اإلجھاد الخاصة والنظامیة. قدر متطلبا والذي یُ المجموعةإجراء اختبار إجھاد السیولة المنتظم على مستوى  ◄
، وإفالس أحد البنوك المحلیة الكبیرةمتنوعة مثل فك ارتباط العملة، السیولة المحفزاتعلى للمجموعةیشتمل اختبار اإلجھاد الشامل 

؛ واالعتیاديةالنقدیاتالتدفقإجھادي باإلضافة إلى تحلیلئتمانوخفض التصنیف اال
مراقبة تركیز المودعین للتأكد من أن تمویل الودائع للمجموعة متنوع بشكل جید.◄
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) تتمة(وقیاسھا ومراقبتھاإطار مخاطر السیولة ٤٥

) تتمة(عملیة إدارة مخاطر السیولة

تجنب تركیز التمویل حسب المنتج. تتم مراقبة تركیز مصادر بھدف محفزات التحدید دقیقتتضمن مراقبة مصادر التمویل على مستوى 
ھي كما یلي:التي تخضع للمراقبةبعض النسب إن التمویل كنسبة مئویة من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة. 

األوراق التجاریة بالیورو إلى إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة◄
لملكیةإلى إجمالي المطلوبات وحقوق االشركاتتمویل◄
ودائع سوق المال إلى إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة◄
ودائع العمالءإلى الودائع األساسیة ◄
الخارجیة إلى إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیةتمویل األنشطة◄

المركزي وضعت المجموعة العدید من مؤشرات اإلنذار المبكر لمخاطر السیولة بما یتماشى مع متطلبات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة  
:ما یليفيبعض مؤشرات اإلنذار المبكر الرئیسیة تتمثل مراقبتھا بانتظام. وتعمل على

يئتمانتخفیض التصنیف اال◄
انخفاض سعر السھم◄
يئتماناالتبادل التعثرتوسیع مستویات ◄
الشركات/ األفرادارتفاع تكالیف تمویل ◄
الطلب على الضماناتزیادة ◄

والمسؤولیات.للمھامواضح تحدیدمع واإلجراءات التصاعدیةلمتابعة عدم اإلمتثالإدارة بإنشاءكذلكالمجموعة قامت

دارة السیولة إأدوات 

عمالء  الودائع العمالء المحلیین من تتنوع بینتضمن المجموعة من خالل قسم الخزینة لدیھا إمكانیة الوصول إلى مصادر متنوعة للتمویل 
سندات عبرالتمویل طویل األجل وصوًال إلىوالشركات والمؤسسات وكذلك صنادیق الثروة السیادیة الدولیة والبنوك المركزیة األفراد

العالمیة متوسطة األجل.السنداتلوبات الثانویة الصادرة في إطار برنامج الدین والمط

الودائع من البنوك والعمالء  فإنتزید عن سنة واحدة، اتاستحقاقبللمجموعة عادًة والقروض المساندةفي حین یتم إصدار سندات الدین 
ھذه المخاطر على إدارة المجموعة في قسم الخزینة یعملموعة. فترات استحقاق أقصر بشكل عام مما یزید من مخاطر السیولة للمج لدیھا 

من خالل:

تنویع مصادر التمویل والموازنة بین مصادر التمویل طویلة األجل وقصیرة األجل من خالل االقتراض في إطار برامج إصدار ◄
السندات العالمیة متوسطة األجل؛

من خالل عملیة تسعیر تحویل األموال؛ والجامدةالودائع من حیثوحدات األعمال وات لتزامثبات محفظة االمدى مراقبة ◄
٣بدرجة عالیة بما یتماشى مع إرشادات بازل ولاللتدمتنوعة قصیرة األجل أو متوسطة األجل ولكنھا قابلة موجوداتفي ستثماراال◄

یة التي یمكن إعادة ستثمارالمركزي، والسندات ذات الدرجة االالمصرفالسائلة عالیة الجودة مثل شھادة اإلیداع لدى للموجودات
، إلخ.بفترة إشعار قصیرةھا ئشرا
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) تتمة(وقیاسھا ومراقبتھاإطار مخاطر السیولة ٤٥

) تتمة(إدارة السیولةأدوات 

إلدارة مخاطر السیولة خالل األوقات المركزي التسھیالت التالیة من مصرف اإلمارات العربیة المتحدة كذلكعالوة على ذلك، لدى البنك 
الحرجة:

ونقطة أساس؛٤٠٠ھامش بمعدلاألساس زائد بمعدلالسحب من احتیاطیاتھا النقدیة ◄
اإلقراض الھامشي لمصرف تبموجب تسھیالوالموجودات السائلة عالیة الجودةتسھیالت إعادة الشراء مقابل شھادات اإلیداع ◄

نقطة أساس؛١٠٠زائد ھامش بمعدلأساسي بمعدلاإلمارات العربیة المتحدة المركزي 

. الفائضةاالحتیاطیات عنعلى أساس الفائدة المستحقة الدفع لالحتیاطي الفیدرالي األمریكي اً األساسي حالیالمعدلیتم تحدید 

الحتواء الصادرة عن مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزيخطة الدعم االقتصادي الموجھةبإمكانیة الوصول إلى كذلكیتمتع البنك  
) إلى توفیر ٢٠٢١یونیو ٣٠في ا بدون تكلفة (المتوقع أن تنتھي صالحیتھنة المضموالتمویل خطةھدف ت. ١٩كوفید تداعیات جائحة 

الجائحة.من المؤقتة ودعم تعافي العمالء المتضررین مباشرةً اإلعفاءات

نقاط الخطة التمویل الطارئ. تعتمد لبھدف االمتثالنقاط التي یجب تعدیلھا والتي تتم مراقبتھا الالتي تحددطارئ التمویل لللدى البنك خطة 
واألحداث الداخلیة والخارجیة مثل انخفاض ودائع  ئتماناالھوامشعلى نقاط بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا مثل التي یجب تعدیلھا 

ظروف السوق  في ظل . تحدد خطة التمویل الطارئ األدوار والمسؤولیات بوضوح ویتم تحدیثھا العملیات الكبیرةأسواق وتراجعالعمالء 
.الموجودات والمطلوباتلجنةالمتغیرة من قبل 

یلخص الجدول أدناه قائمة استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة. تم تحدید االستحقاقات التعاقدیة للموجودات والمطلوبات على أساس 
وفقًا لما ال تأخذ في االعتبار تواریخ االستحقاق الفعلیة ھي حتى تاریخ االستحقاق التعاقدي والتقاریر المالیةالفترة المتبقیة في نھایة فترة 

االستحقاق من قبل اإلدارة لضمان تواریختتم مراقبة  بالودائع ومدى توفر األموال السائلة.تشیر إلیھ تجربة المجموعة السابقة في االحتفاظ  
الحفاظ على السیولة الكافیة.

٣"أقل من ضمن فئةالتداولةمحفظعالقة تحوط) وموجودات ومطلوبات ضمنالمصنفةاألدوات المالیة المشتقة (بخالف تلك جإدرایتم 
غرض ال یتم االحتفاظ بھا لباعتبار أنھتاریخ االستحقاق المتبقي  بناًء علىأشھر" بقیمتھا العادلة. ال تتم إدارة مخاطر السیولة على ھذه البنود  

المشتقات المصنفة إدراجتم تسویتھا بشكل متكرر قبل تاریخ االستحقاق المتبقي بالقیمة العادلة. یتم  وف تلتاریخ االستحقاق وساً فقلتسویة وا
األسھم والصنادیق الواقعة ضمنفي األوراق المالیة  ستثماراالإدراجلتاریخ استحقاقھا المتبقي بالقیمة العادلة. یتم  اً عالقة التحوط وفقضمن

سنوات". ٣"أكثر من ضمن فئةالمشتركة التي لیس لھا تاریخ استحقاق 
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) تتمة(وقیاسھا ومراقبتھاإطار مخاطر السیولة ٤٥

: كما یلي٢٠٢٠دیسمبر ٣١استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في تواریخكانت

أشھر٣أقل من 
٦أشھر إلى  أقل من ٣

أشھر
سنة  أشھر إلى أقل من ٦

واحدة 
٣سنة واحدة إلى أقل من 

اإلجمالي سنوات ٣أكثر من سنوات 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات 
٢٩٫٦٠١٫٦٠٧- - - - ٢٩٫٦٠١٫٦٠٧نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة، صافي 
١١٫٨٤٩٫٨٧٣٥٫٩٨٦٫٧٨٥٢٫١٧٤٫٢١٦١٫٥٢٤٫٤٨٧٨١٢١٫٥٣٥٫٤٤٢ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي 

٨٫٦٨٤٫٣٤٠٧٨٫٨٢٦٦٥٫٧٢٥٤٧٧٫٥٧٨١٫٨٣٩٫٩٢٧١١٫١٤٦٫٣٩٦أدوات مالیة مشتقة 
٢٫٥٦٥٫٢٢٣٧٫٤٧٠٫٢٩٤٤٫٤٦٤٫٩٨٩٢١٫٣٣٠٫٠٨٤٥٢٫٣٧٥٫٣٩٤٨٨٫٢٠٥٫٩٨٤ات في أوراق مالیة استثمار 

٤٥٫٥٣٦٫١٤٤١١٫٠٩٣٫٠٩٣٨٫٤٤٠٫٦٩٩٤٠٫١٠٦٫٨٦٩١٣٣٫٧٩٨٫٨٩٧٢٣٨٫٩٧٥٫٧٠٢قروض وسلفیات للعمالء، صافي 
٢٥٥٫٨٦٨٢٥٥٫٨٦٨- - - - زمیلة ات في شرك استثمار 
١٫٦٤٣٫٩٥٦- ١٫٦٤٣٫٩٥٦- - - ات عقاریة استثمار 

٤٫٧٦٥٫١٨٢١٫٢٢٣٫٠٣٣٤٫٠٦٤٫١١٦٢٫٧٨١٢٦٫٣٠١١٠٫٠٨١٫٤١٣موجودات أخرى، صافي 
٢٫٠٥٨٫٥٧٥٢٫٠٥٨٫٥٧٥- - - - ممتلكات ومعدات، صافي 

١٢٤٫٠٠٠٧٫٢٦٦٫٢٩١٧٫٣٩٠٫٢٩١- - - موجودات غیر ملموسة، صافي
٢٦١٫٠٦٧- - - - ٢٦١٫٠٦٧موجودات محتفظ بھا للبیع 

١٠٣٫٢٦٣٫٤٣٦٢٥٫٨٥٢٫٠٣١١٩٫٢٠٩٫٧٤٥٦٥٫٢٠٩٫٧٥٥١٩٧٫٦٢١٫٣٣٤٤١١٫١٥٦٫٣٠١الموجودات إجمالي 
المطلوبات وحقوق الملكیة 

٨٫٢٢٢٫٠٧١- ٦٫٣٦٨٫٦٧٣٥٦٥٫٤٢٦١٫٢٦٥٫٤٣٤٢٢٫٥٣٨مستحقة للبنوك مبالغ
٨٫٠٣٩٫٧٣٩١٣٤٫٨٠٩٤٩٫٨٣٨٦٣٥٫١٢٢١٫٩٩٥٫٥٤٠١٠٫٨٥٥٫٠٤٨أدوات مالیة مشتقة 

٢١٤٫٧٢٦٫٤٩١٢٠٫٤٥٩٫٠٢٣١٠٫٧٢٨٫٦٣٦٤٫٢٠٤٫٩١٢١٫٢٧٦٫٣٩٥٢٥١٫٣٩٥٫٤٥٧العمالء من ودائع 
٤٫٧٥٣٫٥٩٣- - ٢٫٦٢٣٫١١٧٥٤٢٫٤٣٨١٫٥٨٨٫٠٣٨تجاریة بالیورو أوراق 
٢٫٠٧٦٫١٧٣٧٫١٠٦٫٨٢٠٣٫٧٦٨٫٤٣٧٢٢٫٨٦٩٫٠٦٩٢٩٫٥٧٥٫٥٤٥٦٥٫٣٩٦٫٠٤٤قروض 

٨٫١٤٣٫٧٧٧٧٧٠٫١٠٢٣٫٨٦٥٫٧٧٣٢١٧٫٤٦١٩٣٠٫٨٦٢١٣٫٩٢٧٫٩٧٥مطلوبات أخرى 
٤٫٧٢٥- - - - ٤٫٧٢٥مطلوبات متعلقة بالموجودات المحتفظ بھا للبیع 

٥٦٫٦٠١٫٣٨٨٥٦٫٦٠١٫٣٨٨- - - - حقوق الملكیة 
٢٤١٫٩٨٢٫٦٩٥٢٩٫٥٧٨٫٦١٨٢١٫٢٦٦٫١٥٦٢٧٫٩٤٩٫١٠٢٩٠٫٣٧٩٫٧٣٠٤١١٫١٥٦٫٣٠١المطلوبات وحقوق الملكیة إجمالي 

- ٣٧٫٢٦٠٫٦٥٣١٠٧٫٢٤١٫٦٠٤) ٢٫٠٥٦٫٤١١() ٣٫٧٢٦٫٥٨٧() ١٣٨٫٧١٩٫٢٥٩(فجوة السیولة داخل المیزانیة العمومیة 
العمومیة خارج المیزانیة 

٢٫٤٤٣٫٧٨٠٣٫٠٤٣٫٦٠٥٤٫٥٥١٫٥٧٧٨٫٠٤٠٫٣٦٣٤٫٧٧٨٫٧٠٧٢٢٫٨٥٨٫٠٣٢ات غیر قابلة لإللغاء التزامضمانات مالیة و
٩٫٠٣٢٫٤٨٨٦٫٣٢٣٫٥٧٨٤٫٠١٨٫٥٣٦٢٤٫٤٥٣٫٢٩٧٤٢٫٤٣٥٫٣٥٣٨٦٫٢٦٣٫٢٥٢(قیمة اسمیة) مشتقات محتفظ بھا ألغراض التحوط 
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:كما یلي٢٠١٩دیسمبر ٣١استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في تواریخكانت

أشھر ٣أقل من 
٦أشھر إلى  أقل من ٣

أشھر 
سنة  أشھر إلى أقل من ٦

واحدة 
٣سنة واحدة إلى أقل من 

اإلجمالي سنوات ٣أكثر من سنوات
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات 
٢٤٫٩٠٤٫٩٦٦- - - ٢٣٫٩٧٩٫٩٦٦٩٢٥٫٠٠٠نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة، صافي 
٢٣٫٠٦٤٫٩٧٤- ١٣٫٤٢٣٫٧٩٨٤٫٤٢١٫٧٧٧٣٫٧٠٣٫٦١٥١٫٥١٥٫٧٨٤ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي 

٥٫٦٣٩٫٧٥٤٢٦٫٣٢٥٤٠٫٨٧٤١٦٧٫٨٢٤٩١٤٫٩٤٠٦٫٧٨٩٫٧١٧أدوات مالیة مشتقة 
٥٫٧٨٨٫٣٧٣٤٫٢٧٠٫٠٣٩٨٫٧٨٦٫٩١٢٢٣٫٩٩٧٫٢١٠٣٠٫٦٠٠٫١٢٨٧٣٫٤٤٢٫٦٦٢(*)ات في أوراق مالیة استثمار 
٤٤٫٠٥٢٫٩١٩٥٫١٨٦٫٤٢٦٧٫١١٢٫٨٩٤٤٥٫٦١١٫٤٩٣١٤٥٫٨٦٩٫٣٤٨٢٤٧٫٨٣٣٫٠٨٠(*) وسلفیات للعمالء، صافي قروض 
٤٠٧٫٧٦٨٤٠٧٫٧٦٨- - - - زمیلة ات في شرك استثمار 
١٫٦٩٣٫٧٠٧- ١٫٦٩٣٫٧٠٧- - - ات عقاریة استثمار 

٦٫٤٦٩٫٩٤٥١٫٢١٤٫٦٠٠٨٫٨٣٢٫٦٣٢٩١٫١٦٨١٤١٫٨٦٣١٦٫٧٥٠٫٢٠٨صافي موجودات أخرى، 
٢٫١٩٧٫٥٧١٢٫١٩٧٫٥٧١- - - - ممتلكات ومعدات، صافي 
٧٫٤٧٤٫٣٤٢٧٫٤٧٤٫٣٤٢- - - - (*) ، صافيموجودات غیر ملموسة

٥٣٥٫٨٣٠- - - - ٥٣٥٫٨٣٠موجودات محتفظ بھا للبیع 
٩٩٫٨٩٠٫٥٨٥١٦٫٠٤٤٫١٦٧٢٨٫٤٧٦٫٩٢٧٧٣٫٠٧٧٫١٨٦١٨٧٫٦٠٥٫٩٦٠٤٠٥٫٠٩٤٫٨٢٥الموجودات إجمالي 

الملكیة المطلوبات وحقوق 
٥٫٧٣٢٫٧٧٩- ٤٫٩٢٥٫٣١٧١٠٩٫٨٢١٣٦٫٧٣٠٦٦٠٫٩١١مستحقة للبنوك مبالغ

٥٫٤٨٠٫٢٦٦١٣٫٣٥٤٨٤٫٣٨٠٣٠٥٫٨٢٣١٫٠٦٦٫٠٦٨٦٫٩٤٩٫٨٩١أدوات مالیة مشتقة 
١٩٧٫٧٧٢٫٢٦١٣٢٫٧٧٣٫٩٧٧٢٦٫٣٥٩٫٦١٦٤٫٠٧٤٫٨٠٤١٫١١٣٫١٢٤٢٦٢٫٠٩٣٫٧٨٢العمالء من ودائع

٢٫٠٦٢٫٣٣٨- - ١٫٣٨٢٫٠٧١٤٦٢٫٧٣٢٢١٧٫٥٣٥أوراق تجاریة بالیورو 
٤٫١٨٠٫١٣٣٤١٦٫٦٧٨٣٫١٦٠٫٦٦١٩٫١٣٧٫٥٤٦٣٤٫٩٨٧٫٠٣٦٥١٫٨٨٢٫٠٥٤قروض 

٨٫٥٥٦٫٢٩٨١٫١٨٨٫٢٧٥٩٫٠١٨٫٣١٠٣١٥٫٢٢٩١٫٢٢٤٫٦٨٢٢٠٫٣٠٢٫٧٩٤مطلوبات أخرى 
٤١٣٫٣٩٥- - - - ٤١٣٫٣٩٥مطلوبات متعلقة بالموجودات المحتفظ بھا للبیع 

٥٥٫٦٥٧٫٧٩٢٥٥٫٦٥٧٫٧٩٢- - - - (*) حقوق الملكیة
٢٢٢٫٧٠٩٫٧٤١٣٤٫٩٦٤٫٨٣٧٣٨٫٨٧٧٫٢٣٢١٤٫٤٩٤٫٣١٣٩٤٫٠٤٨٫٧٠٢٤٠٥٫٠٩٤٫٨٢٥المطلوبات وحقوق الملكیة إجمالي 

- ٥٨٫٥٨٢٫٨٧٣٩٣٫٥٥٧٫٢٥٨) ١٠٫٤٠٠٫٣٠٥() ١٨٫٩٢٠٫٦٧٠() ١٢٢٫٨١٩٫١٥٦(فجوة السیولة داخل المیزانیة العمومیة 
خارج المیزانیة العمومیة 

١٫٩٠٨٫٠٥٤٩٨٣٫٠٥٠٢٫٠٥٢٫٩٧٢١٢٫٠٢٨٫٧٢٧٦٫٠٥٤٫٦٧٧٢٣٫٠٢٧٫٤٨٠ات غیر قابلة لإللغاء التزامضمانات مالیة و

١٢٫٦٦٠٫٤٣٠٣٫٦٢٩٫٣٥٠٥٫٢٠١٫٦٨٢٢٢٫٣٦٣٫١٢٤٥٣٫٩٢٤٫٦٩٧٩٧٫٧٧٩٫٢٨٣(قیمة اسمیة) مشتقات محتفظ بھا ألغراض التحوط 
٥٣یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم –(*) ُمعاد إدراجھا 
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ات السداد التعاقدیة غیر المخصومة. نظرًا ألن مدفوعات الفوائد حتى التزامبناًء على٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١في كما بالمجموعةاستحقاق المطلوبات المالیة الخاصة تواریخیلخص الجدول التالي 
الفترة المتبقیة من تاریخ بیانبناًء علىاالستحقاق التعاقدي للمطلوبات تواریختاریخ االستحقاق التعاقدي مدرجة في الجدول، فإن المبالغ اإلجمالیة ال تتطابق مع بیان المركز المالي الموحد. لقد تم تحدید 

. یتم إدراج األدوات المالیة المشتقة المحتفظ بھا بغرض المتاجرة في العمود "أقل من ثالثة عتبارالفي ااالستحقاق الفعلیة المتوقعةتواریخأخذ المركز المالي الموحد حتى تاریخ االستحقاق التعاقدي ولم یتم 
إلیھ تجربة مالء بطلب السداد في أول تاریخ یكون البنك مطالباً فیھ بالسداد، كما أن الجدول ال یتضمن التدفقات النقدیة المتوقعة وفقاً لما تشیرأن یقوم العدید من العالمجموعةتوقع ت" بقیمتھا العادلة. ال أشھر

السابقة في االحتفاظ بالودائع.المجموعة

الدفتریة القیمة 
إجمالي التدفقات النقدیة  

أشھر٣أقل من الخارجة 
٦أقل من أشھر إلى ٣

أشھر
سنة  أقل من أشھر إلى ٦

واحدة 
٣سنة واحدة إلى أقل من 

سنوات ٣أكثر من سنوات 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
- ٨٫٢٢٢٫٠٧١٨٫٢٧٤٫٣١٢٦٫٣٨٢٫٧٠٦٥٦٧٫٠٦١١٫٣٠٢٫٠٠٧٢٢٫٥٣٨مستحقة للبنوك مبالغ

١٠٫٨٥٥٫٠٤٨١٠٫٨٨٠٫٨٥٠٨٫١٨٥٫٣٣٦٣٥٢٫٧٨٤٣١٩٫٨٠٦١٫١٤٦٫٦١٧٨٧٦٫٣٠٧أدوات مالیة مشتقة 
٢٥١٫٣٩٥٫٤٥٧٢٥٢٫٣٦٩٫٤٣١٢١٥٫٤٨١٫٨٣٧٢٠٫٥١١٫٢٩٥١٠٫٨١٤٫١٦٨٤٫٢٧٥٫٠٣٣١٫٢٨٧٫٠٩٨العمالء من ودائع

- - ٤٫٧٥٣٫٥٩٣٤٫٧٥٥٫٩٠٢٢٫٦٢٢٫٢٧١٥٤١٫٧٤٠١٫٥٩١٫٨٩١بالیورو أوراق تجاریة 
٦٥٫٣٩٦٫٠٤٤١٢٤٫٨٥٨٫١٩٢٢٫٣٥٨٫٠٤١٧٫٢٩٢٫٩٩٢٤٫١٥٠٫٩٠٦٢٣٫٦٩٦٫٦٤٩٨٧٫٣٥٩٫٦٠٤قروض 
٣٤٠٫٦٢٢٫٢١٣٤٠١٫١٣٨٫٦٨٧٢٣٥٫٠٣٠٫١٩١٢٩٫٢٦٥٫٨٧٢١٨٫١٧٨٫٧٧٨٢٩٫١٤٠٫٨٣٧٨٩٫٥٢٣٫٠٠٩المطلوبات المالیة إجمالي 

٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
- ٥٫٧٣٢٫٧٧٩٥٫٨٢١٫٧٣٨٤٫٩٥٤٫٣١٤١١٢٫٥٤٥٣٧٫٥٦٧٧١٧٫٣١٢مستحقة للبنوك مبالغ

٦٫٩٤٩٫٨٩١٦٫٥٨٢٫٩٢١٥٫٤٥٧٫٢٩٦١٣٢٫٠١٠٥٨٫٢٠٧٤٩٧٫٤٤٩٤٣٧٫٩٥٩أدوات مالیة مشتقة 
٢٦٢٫٠٩٣٫٧٨٢٢٦٤٫٤٧٢٫٣٧٦١٩٩٫٤٠٥٫٠٩٠٣٣٫٠٦٠٫٦٨٠٢٦٫٨٤٦٫٧٢٦٤٫٠٢٨٫٥٢٣١٫١٣١٫٣٥٧العمالء من ودائع

- - ٢٫٠٦٢٫٣٣٨٢٫٠٧٧٫٧٠٢١٫٣٩٤٫٨٧٤٤٦٤٫٢٠٩٢١٨٫٦١٩أوراق تجاریة بالیورو 
٥١٫٨٨٢٫٠٥٤١٠٧٫١٢٢٫٣٤٥٤٫٥٣٦٫٩٠٠٦٠٠٫٧٦٨٣٫٦٠١٫٣٩١١٠٫٦٥٠٫٤٣٣٨٧٫٧٣٢٫٨٥٣قروض 
٣٢٨٫٧٢٠٫٨٤٤٣٨٦٫٠٧٧٫٠٨٢٢١٥٫٧٤٨٫٤٧٤٣٤٫٣٧٠٫٢١٢٣٠٫٧٦٢٫٥١٠١٥٫٨٩٣٫٧١٧٨٩٫٣٠٢٫١٦٩المطلوبات المالیة إجمالي 
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إطار مخاطر السوق وقیاسھا وإدارتھا ٤٦

معدالتبشكل أساسي لمخاطر السوق التي یتم تعریفھا على أنھا مخاطر التغیرات في أسعار السوق، مثل تعرضھا أنشطة المجموعة إن
ي للمدین / ئتمان(ال تتعلق بالتغیرات في الوضع االئتماناالوھوامشالصرف األجنبي وأسعار السلع ومعدالتالفائدة وأسعار األسھم 

الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة ومراقبة إن  أو قیمة ما تمتلكھ من أدوات مالیة.  المجموعةإیراداتتؤثر على  وف  صدر) التي سالمُ 
على المخاطر.العوائدمقبولة، مع تحسین الالمقاییسضمن وإبقائھا التعرض لمخاطر السوق 

 معدالتالفائدة ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في معدالتمخاطر إن
الفائدة في السوق.

 صرف معدالتھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في العمالتمخاطر إن
.العمالت األجنبیة

  مخاطر األسعار األخرى ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة بسبب التغیرات في أسعار إن
خاصة)، سواء كانت تلك التغیرات ناجمة عن عوامل  تالفائدة أو مخاطر العمالمعدالتالسوق (بخالف تلك الناشئة عن مخاطر  

األدوات المالیة المماثلة المتداولة في السوق.كافةالعوامل التي تؤثر على برھا أو صدِ یة أو مُ األداة المالیة الفردب

على النحو المحدد أدناه:والمحفظة البنكیةالتداولمحفظة تعرضھا لمخاطر السوق بین بتقسیمتقوم المجموعة 

محفظة التداول مخاطر السوق الناشئة عن 

، إلى جانب واحتالل مركز تجاريالسوق الدخول فيیتم االحتفاظ بمراكز التداول من قبل قسم الخزینة، وتشمل المراكز الناشئة عن 
والخسائر المحققة وغیر المحققة من ھذه  إدراج األرباحعلى أساس القیمة العادلة. یتم یتم إدراتھا الموجودات والمطلوبات المالیة التي 

یان الدخل الموحد.المراكز في ب

البنكیة المحفظةمخاطر السوق الناشئة عن 

لعمالئھا، المقدمة منتجاتھا وخدماتھا ن عن تنفیذ استراتیجیات األعمال األساسیة للمجموعة وعالمحفظة البنكیةتنشأ مخاطر السوق من 
االستراتیجیة المراكزتسعى المجموعة إلدارتھا من خالل حیثالفائدة ومراكز العمالت المفتوحة معدالتمخاطر على الدواموالتي تخلق 

.المراكزللتخفیف من المخاطر الكامنة التي تسببھا ھذه 

ألدوات ات المجموعة في ااستثمار،مثل على سبیل المثال ال الحصرللتداولالمراكز غیر المحتفظ بھا كافةتتضمن المحفظة المصرفیة
المدرجة بالتكلفة المطفأة والمشتقات المستخدمة للتحوط یاتالمصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقروض والسلف

المالیة األخرى المحتفظ بھا على المدى الطویل.والموجودات

إعادة تسعیر الفجوات في ،یل المثال ال الحصریمكن أن تنتج ھذه التعرضات عن مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك على سب
الفائدة في السوق.معدالتخارج المیزانیة العمومیة والتغیرات في مستوى وشكل منحنیات الواقعة واألدوات الموجودات والمطلوبات

تحدید وتصنیف المخاطر 

قطاعات األعمال مسؤولة عن التحدید الشامل إن كافة سیاسات مخاطر السوق للمجموعة. باعتمادئتمانتقوم لجنة إدارة المخاطر واال
. یتم عقد اجتماعات منتظمة بین إدارة مخاطر السوق ورؤساء الشركات ا والتحقق من مخاطر السوق داخل وحدات األعمال الخاصة بھ

یاق بیئة السوق.التي تتعرض للمخاطر لمناقشة واتخاذ قرار بشأن التعرض للمخاطر في س
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) تتمة(إطار مخاطر السوق وقیاسھا وإدارتھا٤٦

إدارة مخاطر السوق 

ومقاییس المخاطر ، تحت الضغطللمخاطرالمعرضة والقیمةللمخاطر بناًء على القیمة المعرضة للمخاطر، اً وضع مجلس اإلدارة حدود
یتم تم مراقبتھا عن كثب من قبل قسم إدارة المخاطر وتوتحلیل الحساسیة / اإلجھاد، وحدود المراكز المفتوحة للعمالت األجنبیة والتي 

. لجنة الموجودات والمطلوباتمناقشتھا من قبل كما تتم اإلبالغ عنھا بانتظام لإلدارة العلیا 

مخاطر. تھدف إدارة مخاطر السوق إلى تقلیل التقلبات المراقبة  لمن قبل وحدة مستقلةومراقبتھایتم تحدید مخاطر السوق وقیاسھا وإدارتھا  
لإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة والمنظمین.اً مخاطر السوق للمجموعة شفافملف في األداء التشغیلي وجعل 

قوم بالوظائف األساسیة التالیة:تعلى إدارة مخاطر السوق و نئتما تشرف لجنة إدارة المخاطر واال

مقارنًة باألسواق األخرى؛وضع إطار شامل لسیاسة تقییم السوق◄
؛وضع إطار شامل لسیاسة مخاطر السوق◄
؛مخاطر السوقلوالمتابعة المستقلةمراقبة القیاس وال◄
وضع الحدود ومراقبتھا؛ و◄
التحوط.فاعلیةمنھجیة ◄

المخاطر قیاس 

جوانب مخاطر السوق. تستخدم كافةال یوجد مقیاس واحد یمكن أن یعكس باعتبار أنھفیما یلي األدوات المستخدمة لقیاس مخاطر السوق، 
المجموعة مصفوفات مختلفة، إحصائیة وغیر إحصائیة، بما في ذلك تحلیل الحساسیة.

مقاییس المخاطر اإلحصائیة 

الخسارة الناتجة عن التحركات العكسیة المستقبلیة المحتملة في معدالت السوق واألسعار والتقلبات باستخدام مخاطربقیاس  المجموعة  تقوم
لخسارة ل٪  ٩٩منھجیة القیمة المعرضة للمخاطر. إن القیمة المعرضة للمخاطر التي تقیسھا المجموعة ھي تقدیر، باستخدام مستوى ثقة بنسبة  

إذا تم االحتفاظ بمراكز السوق الحالیة دون تغییر لمدة یوم واحد. یشیر مستوى الثقة ھذا إلى احتمال حدوث المحتملة التي ال یتوقع تجاوزھا 
للمستوى المقبول اً خسائر یومیة محتملة تزید عن مقیاس القیمة المعرضة للمخاطر مرة واحدة كل مائة یوم. وضع مجلس اإلدارة حدود

التداول.محفظةإدارة أثناءللمخاطر 

التداول بناًء على البیانات التاریخیة. عادًة ما یتم تصمیم لمحفظةستخدم المجموعة نماذج محاكاة لتقییم التغیرات المحتملة في القیمة السوقیة  ت
باعتبار قیودستخدام القیمة المعرضة للمخاطر  فإن النماذج القیمة المعرضة للمخاطر لقیاس مخاطر السوق في بیئة السوق العادیة، وبالتالي  

ًا.إحصائیاً تتبع توزیعوف حركات المستقبلیة ستیعتمد على االرتباطات والتقلبات التاریخیة في أسعار السوق ویفترض أن الأنھ

تمثل القیمة المعرضة للمخاطر مخاطر المحافظ في نھایة یوم العمل وقد تختلف مستویات المخاطر الیومیة عن تلك التي تم اإلبالغ عنھا 
ال یوفر قد نھایة الیوم. ومع ذلك، قد تختلف نتائج التداول الفعلیة عن حسابات القیمة المعرضة للمخاطر، وعلى وجھ الخصوص، في

.المتأزمةلألرباح والخسائر في ظروف السوق مجدیاً اً الحساب مؤشر
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) تتمة(اإلحصائیةمقاییس المخاطر  

والعجزالقیمة المعرضة للمخاطر تحت الضغطباستخدامالمجموعة تقومللتغلب على قیود القیمة المعرضة للمخاطر المذكورة أعاله، 
القیمة المعرضة للمخاطر التي يھالقیمة المعرضة للمخاطر تحت الضغط إن حدود الثقة. ة عنخارج المخاطر اللمراقبة اً المتوقع یومی

القیمة المعرضة للمخاطر.التي مرت بھا بخالف السنة السابقةسنة مجھدةبمرت

ھي كما یلي:٢٠٢٠دیسمبر ٣١إن القیمة المعرضة للمخاطر للمجموعة للسنة المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھملمدة یوم واحد)-٪٩٩للمخاطر یومیاً (بنسبة المعرضةالقیمة 

)٥٫١٣٦()٢١٫٣٧٨(الخطر اإلجمالي
)٤٫٨٤٣()١٤٫٨٤٢(للمخاطرالمعرضةمتوسط القیمة 

مقاییس المخاطر غیر اإلحصائیة 

لتأكد من أن تقییمات المجموعة  بھدف امستقلة  السوق  التشمل مقاییس المخاطر غیر اإلحصائیة، بخالف اختبار اإلجھاد / الحساسیة، تقییمات  
معلومات دقیقة المقاییسالمخاطر. توفر ھذه الموضوعة لتحملحدود الضمن یتم ضمان أن التداول بھدف ومقاییس المخاطر ،صحیحة

ة لمخاطر السوق.عن تعرض المجموع

مقاییس تقییمات السوق /  أن ضمان  بھدفمخاطر السوق  وحدةمن خالل  مقاییس المخاطریتم التحقق من صحة تقییمات السوق المستقلة /  
على أساس ومتابعتھا المخاطر من الدرجة األولى لمراقبة مخاطر السوق مقاییسبشكل صحیح. تستخدم المجموعة قیاسھا المخاطر یتم

. الحد المخصص لھما مراقبتھما مقابل  تتم  واً للصرف األجنبي یومیومعامل دلتا وفیجا  الفائدة  لمعدالتدلتا وفیجا  احتساب معاملي. یتم  یوم
التداول.محفظةإدارة أثناءدلتا وفیجا ضمن مستوى مقبول من المخاطر معاملي لاً وضع مجلس اإلدارة حدود

تحلیل الحساسیة 

اختبارات إجھاد / تحلیل حساسیة  كذلكللتغلب على قیود القیمة المعرضة للمخاطر المذكورة في القیاس اإلحصائي أعاله ، تجري المجموعة  
القصوىن أحداث السوق عیومیة لمحفظتھا لمحاكاة الظروف خارج فترات الثقة العادیة من أجل تحلیل المخاطر المحتملة التي قد تنشأ 

التابعة للمجموعة الموجودات والمطلوباتیتم تقدیم نتائج اختبارات اإلجھاد بانتظام إلى لجنة . ولكنھا معقولةالحدوثدرةالتي تكون نا 
لمراجعتھا.
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التداول محفظة -الفائدة معدالت مخاطر 

بقاءمع  –التداولالفائدة في محفظة  معدالتلتغیرات االفتراضیة والفوریة في مستوى  لالتقییمات العادلة حساسیةیبین الجدول التالي مدى  
التي قد یكون لھا تأثیر على بیان الدخل الموحد للمجموعة:–ثابتةعوامل مخاطر السوق األخرى

:ھو كما یليالفوریة لكافة الفترات الصرفمعدالتحركات تالتغیر النسبي في إن 

٢٠٢٠٢٠١٩
نقطة أساس ٢٥-أساس نقطة٢٥+نقطة أساس ٢٥-أساس نقطة٢٥+

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
٣١٫٧٨٣)٢٩٫٨٥٠(١٫٥١٨) ١٫٣٩٠(درھم إماراتي 
)٤٫٩٥٣(٣٫٠٥٩) ٦٫٧٢٥(٦٫٣٤٥دوالر أمریكي 

بخالف محفظة التداول –الفائدة معدالت مخاطر 

المحفظة بخالف محفظة الفائدة في معدالتلتغیرات االفتراضیة والفوریة في مستوى لالتقییمات العادلة حساسیةیبین الجدول التالي مدى 
موعة:التي قد یكون لھا تأثیر على بیان الدخل الموحد للمج –ثابتةعوامل مخاطر السوق األخرىبقاءمع –التداول

٢٠٢٠٢٠١٩
نقطة أساس ٢٥-أساس نقطة٢٥+نقطة أساس ٢٥-أساس نقطة٢٥+

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
)٦٢٫٠٩٤(٧٠٫٢٩٣) ٥٦٫٣٩٨(٧٤٫٤٥١حساسیة صافي إیرادات الفوائد 

الفائدة لسنة واحدة، بناًء على إیراداتالفائدة على صافي معدالتإن الحساسیة في بیان الدخل الموحد ھي تأثیر التغیرات المفترضة في 
، بما في ذلك تأثیر أدوات التحوط.المتداولةالمعدل المتغیر للموجودات والمطلوبات المالیة غیر 
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العمالت مخاطر 

صرف العمالت األجنبیة وتنشأ من األدوات  معدالتمخاطر الصرف األجنبي ھي مخاطر تقلب قیمة األداة المالیة بسبب التغیرات في إن 
حسب االسمیةلمراكز دلتا  اً اإلماراتي. وضع مجلس اإلدارة حدودالعملة الوظیفیة للمجموعة ھي الدرھم  إن  أجنبیة.  تالمالیة المقومة بعمال 

العملة. تتم مراقبة المراكز عن كثب ویتم استخدام استراتیجیات التحوط لضمان الحفاظ على المراكز ضمن الحدود الموضوعة. كما في 
حو التالي:للمجموعة بالعمالت الرئیسیة على الناالسمیةدلتا ، كان صافي مراكز٢٠٢٠دیسمبر ٣١

طویل القصیر)/ ال(صافي مركز العملة
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھمألف درھمالعملة 
٢٧٫١٣٣٫٩٢١٣١٫٧٩٢٫٧٧٥دوالر أمریكي

١٥٤٫٥٣١٦٤٫٠١١یورو
١٫٤١٣)٥٫٠٧١(جنیھ استرلیني

١٩٫٦٢١)١١٫٣٣١(ین یاباني
١٩٧٫١٣٦٢١١٫١٢٨روبیة ھندیة
)٤٫٤٤٨٫٨٣٨()٢٫٦١٤٫٤٨٨(لایر سعودي 
٦٣٠٫٩٣٧٤٩٢٫٨٤١جنیھ مصري
)٥٢٫٨٣٠(٣٣٨دوالر أسترالي

المصرفیة بالتغیرات االفتراضیة والفوریة في مستوى  المحفظة والتداولر التقییمات العادلة في محفظة یوضح الجدول التالي مدى تأثّ 
(مثل الربط بین الدوالر األمریكي والدرھم اإلماراتي) ثابتةعوامل مخاطر السوق األخرىبقاء مع –صرف العمالت األجنبیة معدالت

التي قد یكون لھا تأثیر على بیان الدخل الموحد للمجموعة:–

٢٠٢٠٢٠١٩
+٥-٪ ٥+٪ ٥-٪ ٥٪

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم نسبة الصدمة السعریة   
٥٫٠٩٧)٢٫٥٧٨(١٠٧) ١٠٧(دوالر أسترالي - دوالر أمریكي 

٩٫١٢٠)٦٫٧٧٠(٦٫٧٦٠) ٢٠٥(دوالر أمریكي -یورو 
)٢٫١٤٧(٢٤٨٢٫١٩٧) ٢٤٨(دوالر أمریكي  - جنیھ استرلیني 
) ١٢٢(١٠٣) ١٫٢٠٦(١٫٤٩١ین یاباني - دوالر أمریكي 
١٣٫١٤٣)١١٫٧٦٩(١٤٫١٢٦) ١١٫٥٢٨(روبیة ھندیة - دوالر أمریكي 
٢٥٫٨٤٦)٢٣٫٣٨٤(٣٣٫١٥٤) ٢٩٫٩٩٣(جنیھ مصري – دوالر أمریكي 
) ٥٠٨٫٥٦٢(١٠٥٫٧٢٥) ٣٧٤٫٩٣٠(٧٦٫٤٠٨لایر سعودي – دوالر أمریكي 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٥٠

یة مخاطر التشغیلالإدارة ٤٧

نظرة عامة 

ن األحداث الخارجیة. عأو  الداخلیة  عدم كفایة أو فشل العملیات واألفراد واألنظمة  التي تنشأ عنھي مخاطر الخسارة  إن المخاطر التشغیلیة
ض المجموعة لخسائر كبیرة عرّ العملیات واألنشطة التجاریة التي تقوم بھا المجموعة ویمكن أن تُ عن كافةیمكن أن تنشأ المخاطر التشغیلیة  

السمعة. تدھورلولنقد التنظیمي، للتعرض لمحتملة، ولدعاوى قانونیة، و

وإبقائھا الة من حیث التكلفة فعّ استباقیة والھدف من إدارة المخاطر التشغیلیة للمجموعة ھو إدارة ومراقبة المخاطر التشغیلیة بطریقة إن 
یھدف بنك أبوظبي التجاري في للمخاطر.تحمل المجموعةلالمحدد مدى اللمخاطر التشغیلیة بما یتفق مع لضمن المستویات المستھدفة 

في الوقت المناسب، باإلضافة إلى إعداد تقاریر إداریة ھادفة بتخفیفھا مما یسمح  ھا لمخاطر التشغیلیة وتقییملالمقام األول إلى التحدید المبكر  
.  مستمربشكل ةیبیئة الرقابالوتحسین 

عبر المجموعة، مع التركیز على االتساق في المحّسنإطار إدارة المخاطر التشغیلیة  مواءمةعملیة  ، واصلت المجموعة دعم  ٢٠٢٠خالل  
الرقابة وتوقیت اإلبالغ عن الحوادث اختبار تطبیق األدوات األساسیة مثل التقییم الذاتي للمخاطر والرقابة، ومؤشرات المخاطر الرئیسیة و

من خاللمعالجة المخاطر التشغیلیة وتقییم المخاطر التشغیلیة  وسائلدعم  بھدف  تم تطویر أدوات محّسنة إلدارة المخاطر التشغیلیة  المادیة.  
.ھامة/ ةمبادرات تغییر جدید

دة إدارة المخاطر ، تم إنشاء فریق متعدد الوظائف بقیا ١٩وباء كوفید لتخفیف من المخاطر التشغیلیة المتزایدة الناتجة عن تفشي بھدف ا
في إجراءات األعمال لضمان بقائھا ضمن مستوى  ١٩جائحة كوفید  تغییر ناتج عن  ١٩٠مراجعة أكثر من  حیث تمت  التشغیلیة للمجموعة  

البنك للمخاطر.تحمل

الھامةالتركیز على المخاطر  یسھلرؤیة شاملة للمخاطر غیر المالیة، مما  الجدیدالمحّسنالتشغیلیةإطار عمل إدارة المخاطر  یجب أن یتیح
فيمساعدةللوالمستقبلیةالوعي بالمخاطر لزیادةمنصةً اإلطار لتحقیق األھداف االستراتیجیة للمجموعة والضوابط المرتبطة بھا. یوفر 

ستوى المخاطر التي ترغب في قبولھا.على فھم ماإلطار المجموعة. كما یساعد على المخاطرالتركیز اإلداري

الثالثة دفاعالخطوط 

ثالثة خطوط دفاع قائمة على النشاط. یحدد ھذا النموذج  نموذج من إنشاء بیئة رقابة قویة إلدارة المخاطر، تستخدم المجموعة بھدف 
. یدعم النموذج نھج المجموعة في إدارة المخاطر من خالل توضیح الرقابةإدارة المخاطر وبیئة من أجل اإلدارة اتالتزامومسؤولیات 

ال للمخاطر وأنشطة الرقابة.التنسیق الفعّ وتسھیلالمسؤولیة، وتشجیع التعاون، 

تم تلخیص خطوط الدفاع الثالثة أدناه:

التأكد من وجود الضوابط والتقییمات یمتلك خط الدفاع األول المخاطر وھو مسؤول عن تحدیدھا وتسجیلھا واإلبالغ عنھا وإدارتھا، و
للتخفیف منھا.المناسبة

مخاطر، ویقدم المشورة والتوجیھ فیما یتعلق بالمخاطر، الجوانب محددة منیحدد خط الدفاع الثاني السیاسة والمبادئ التوجیھیة إلدارة 
الة للمخاطر.اإلدارة الفعّ فيخط الدفاع األول وینافس

مدى  والتصمیم حول مدى مالءمةالتدقیق الداخلي للمجموعة، والتي توفر تأكیدات مستقلة وموضوعیة في وحدةخط الدفاع الثالث یتمثل 
التشغیلیة إلطار إدارة المخاطر للمجموعة وعملیة حوكمة الرقابة.الفاعلیة
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ثقافة المخاطر والوعي 

الجیدة. تستند ثقافة لمخاطر التشغیلیة اعد ثقافة المخاطر القویة والتواصل الجید بین خطوط الدفاع الثالثة من الخصائص المھمة لحوكمة تُ 
المخاطر التشغیلیة في بنك أبوظبي التجاري إلى قیمھ األساسیة. 

الحاجة إلى إدارة المخاطر حول جمیع أنحاء بنك أبوظبي التجاري لوم" من اإلدارة العلیا لخلق الوعي في لمفاجأة" و"ال للالثقافة "تنطلق
التشغیلیة. 

الحوكمة والھیكل

دارة واإلدارة العلیا بوضع واتخاذ القرارات بشأن استراتیجیة اإلیحدد إطار إدارة المخاطر التشغیلیة النھج العام الذي یقوم من خاللھ مجلس  
مة الداعم. المخاطر التشغیلیة للبنك وھیكل الحوك

وصفًا السیاسات تقدملة. معیاریة مفصّ یةتشغیلوتوجیھات استكمالھ بإجراءات تم في السیاسات والمخاطر التشغیلیةإطار إدارة تدوینتم 
والسیطرة على المخاطر التشغیلیة وتقدم إرشادات حول اإلجراءات المخففة التي یجب اتخاذھا والرقابةنھج المجموعة في تحدید وتقییم ل

.أوجھ القصورعند تحدید 

ة تطویر استراتیجیات لتحدید وتقییم یمسؤولتقع على عاتق ھذه الوحدةمخصصة إلدارة المخاطر التشغیلیة للمجموعة.  وحدةلدى المجموعة  
السیاسات واإلجراءات المتعلقة بالمخاطر، وتصمیم وتنفیذ وتدوینشغیلیة وأدوات إدارة المخاطر التشغیلیة، ورصد ومراقبة المخاطر الت
األنشطة والسلوكیات التي تؤدي إلى المخاطر التشغیلیة الجوھریة.واختبارنظام اإلبالغ عن المخاطر،  متابعة  منھجیة البنك لتقییم المخاطر و

لمناقشة قضایا المخاطر اً ارة المخاطر للمجموعة ومجموعة عمل المخاطر التشغیلیة التي تجتمع مرتین شھریرئیس إدكما تدعم ھذه الوحدة
عن كذلكمسؤولة ُتعتبر إدارة المخاطر التشغیلیة للمجموعة كما أن وحدةتنفیذ إطار إدارة المخاطر التشغیلیة. عملیة الرئیسیة ومراجعة 

ى مستوى المجموعة بما في ذلك التقاریر التي یتم النظر فیھا من قبل مجموعة العمل المعنیة بالمخاطر إعداد تقاریر المخاطر التشغیلیة عل
.الوحدةیوفر ھیكل الحوكمة الرسمي اإلشراف على إدارة . واللجنة التنفیذیة إلدارة المخاطرالتشغیلیة 

بدوام كامل و والرصداألول والثاني من خالل مجموعة من أبطال مخاطر األعمال ي الدفاع یتم تسھیل النموذج التشغیلي للتفاعل بین خط
أو بدوام جزئي. /

إدارة المخاطر الرئیسیةةعملی

د تقبل المخاطر والتي تقع ضمن نطاق مسؤولیاتھم ضمن حداألمورإدارة أنحاء المجموعة مسؤولیة كافةمدیرو األعمال في كافة یتحمل 
كذلك یتناسب مع حجم وطبیعة العملیات و بما الحفاظ على مستوى مقبول من الرقابة الداخلیة دة من قبل مجلس اإلدارة. یتضمن ذلك تمالمع

على الوفاء بھذه المسؤولیات المدراءاطر التشغیلیةإطار إدارة المخ . یساعد  مدى فاعلیتھا تحدید المخاطر وتقییمھا وتصمیم الضوابط ومراقبة  
أدوات إلدارة المخاطر التشغیلیة وعملیات اإلبالغ المرتبطة بھا.من خالل تحدید منھجیة قیاسیة لتقییم المخاطر وتوفیر 

تطویر ملفات مخاطر متسقة من خالل تحدید وتقییم المخاطر یساعد في  للشركات  نھجاً منظماً  والرقابةلمخاطر التشغیلیة  لتقییم الذاتي لایوفر  
والضوابط ذات الصلة. 
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) تتمة (إدارة المخاطر الرئیسیةةعملی

واختبارهیتم إجراؤه بواسطة الشركة ویتم مراجعتھ والذي التشغیلیة لعناصر التحكم الرئیسیة، للفاعلیةھو تقییم دوري الرقابةاختبار إن 
التقییم لمخاطر المدرجة في عن اتقییم المخاطر المتبقیة ن عنمسؤولیالإبالغ فيالرقابةنتائج اختبار تساعدمن قبل خط الدفاع الثاني. 
لبنك. لإلى التحسین المستمر في بیئة الرقابة ةالناتج ةالتصحیحیاتاإلجراءكما تؤدي الذاتي للمخاطر والرقابة

تغیرات في بیئة المخاطر ةألیالفوریةاألعمال / الدعم للبنك باالستجابة وحداتمن قبللمؤشرات المخاطر الرئیسیةیسمح التتبع المستمر 
من قبل اإلدارة.ةالمحددالتحملتقترب من مستویات ت المخاطر الرئیسیةارمؤشوالرقابة في المؤسسة، ال سیما إذا كانت قیم 

،سابقاً قد وقعنكا لتحفیز اإلدارة على اتخاذ إجراءات للحد من تأثیر حدث اً أساسیاً عد اإلبالغ المبكر عن أحداث المخاطر التشغیلیة أمریُ 
. اكتشافھا ومنع وقوع أحداث مماثلة في المستقبل. یتحمل جمیع الموظفین مسؤولیة اإلبالغ عن أحداث المخاطر التشغیلیة وتسجیلھا عند 

األحداث التي لیس لھا تأثیر مالي. یتم اإلبالغ عن أحداث المخاطر الجوھریة وتصعیدھا إلى ھیاكل الحوكمة  األحداث كذلكوتشمل ھذه 
بما یتماشى مع أھمیتھا النسبیة. وعاجلأساس شھري المناسبة على

تشغیلیة وتعكس استجابة رئیس القسم أو رئیس المخاطر الإجراء الحتواءالمحددة من خالل أي  المسائلعالج إجراءات المخاطر التشغیلیة تُ 
المخاطر والموارد المتاحة. تراقب إدارة األعمال تحملوقابلیةالمجموعة لمستوى المخاطر الكامنة المتبقیة مع األخذ في االعتبار األھداف  

أوجھ قصور. ةالموثقة لمعالجة أیاالستجابةالتقدم المحرز في خطط والوحدات

األعمال إدارة استمراریة 
درك بنك بالنسبة لبنك أبوظبي التجاري. یُ قصوىأھمیة ذاتفي الوقت المناسب اتعتبر سالمة الموظفین والقدرة على التعافي من األزمتُ 

. المصالحوأصحاب العمالءتجاه ھا والتزاماتاألنشطةأبوظبي التجاري األھمیة التي تلعبھا استمراریة األعمال في 

٢٠١٢: ٢٢٣٠١آیزو  دولة اإلمارات العربیة المتحدة على شھادة  وبرنامج  إطار عمل استمراریة األعمال في بنك أبوظبي التجاري  حصل
حدث غیر متوقع. یتم استخدام نفس أي مواجھة أثناءقد تم تصمیمھ لضمان قدرة البنك على االستمرار في تحقیق أھداف أعمالھ حیث 

األسلوب عبر مجموعة بنك أبوظبي التجاري. 

من قبل اً الذي تتم مراجعتھ رسمیبعد تحلیل تأثیر األعمالفقطوضع خطة استمراریة األعمال أن یتمیتطلب إطار استمراریة األعمال 
على تحلیل تأثیر األعمال وخطة اً . یتم "التوقیع" رسمیاألعمالاستمراریة  والجودة  إدارة استمراریة األعمال من أجل االمتثال إلطار  دوائر

على وعي الموظفین مجموعة تحافظ الومحتفظاً بھ بشكل محلي. اً المحتوى مملوكبحیث یكون استمراریة األعمال من قبل رئیس الشركة؛ 
األعمال. اتاستمراریة األعمال في وحدأبطالیتم الحفاظ على الوعي المحلي من قبل كما . لمركزيمستوى االعلى 

. یتم اإلبالغ عن المشكالت  أعمالھبنك أبوظبي التجاري برنامج تدریبي متجدد لمدة عامین لضمان صالحیة استراتیجیات استمراریة ینظم
دعم التحسین المستمر لبرنامج استمراریة األعمال. والتي تقوم بدورھا بإلى اإلدارة ھذه األنشطةالناشئة عن 

. یعتمد  المتأزمةلألحداث االستجابةارة األزمات على مستوى المجموعة لضمان تنسیق وإدارة إلدعمل لدى بنك أبوظبي التجاري إطار 
تصعید وخطط استجابة اإلدارة.مستویات محددة للمعتادة مع الجراءات ویشمل ذلك اإلاألعمالإطار عمل إدارة األزمات على 

باع نھج الحذر الواسع لضمان لتفشي فیروس كورونا، ویواصل البنك اتّ استجابةً ٢٠٢٠من ینایراً ذ البنك خطتھ لالستجابة لألوبئة اعتبارنفّ 
مرنة طوال اتخدماستمر في تقدیمكما ع عبر مجموعة بنك أبوظبي التجاري نھج عمل موزّ ببالسماح. قام البنك ھ وعمالئھسالمة موظفی

الوقت.
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یةئتماناألنشطة اال٤٨

دیسمبر ٣١ألف درھم (٣٫٠٦٦٫٨٩٦ما قیمتھ  المجموعةموجودات الصنادیق المدارة من قبل  قیمة  ، بلغ صافي  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  
ألف درھم).٢٫٩٨١٫٣٠٣–٢٠١٩

الشركات التابعة٤٩

:للبنكفیما یلي قائمة الشركات التابعة 

التأسیس

اسم الشركة التابعة 
الملكیة نسبة 
األنشطة الرئیسیة البلدالسنة الفعلیة 

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 

ات المالیة ستثماراالاإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٥٪ ١٠٠)٢(شركة أبوظبي التجاري للحلول المالیة ذ.م.م 
ات المالیة ستثماراالاإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٥٪ ١٠٠)٢(یة ذ.م.مستثمارشركة أبوظبي التجاري للخدمات اال 

ات المالیة ستثماراالاإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٦٪ ١٠٠لتطویر البنیة التحتیة ذ.م.م  كینتك
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 بالخزینةالكایمان جزر ٢٠٠٨٪ ١٠٠أسواق بنك أبوظبي التجاري (كایمان) المحدودة  

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

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

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

أنشطة تمویل الخزینةجزر الكایمان ٢٠١٤٪ ١٠٠)٢(أومیكرون كابیتال 
أنشطة تمویل الخزینةجزر الكایمان ٢٠١٦٪ ١٠٠)٢((كایمان) المحدودة ١بنك أبوظبي التجاري للھیكلة 

االستحواذ، تملك، إدارة واستبعاد المشاركات والمصالح لوكسمبورغ ٢٠١٨٪ ١٠٠) ٢(الخدمات 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

واألسھم. وكیل في تداول األدوات المالیة 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٪ ١٠٠مصرف الھالل اإلسالمي ش.م.ع. 

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 
التداول المتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة في  

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

غیر مستمرة ) عملیات ٣(التصفیةتحت) ٢() غیر عاملة١(

.خ.م.ع ببیع كامل حصتھ في شركة الھالل تكافل ش.م.، قام مصرف الھالل شالسنةخالل 

.ھامةال یوجد لدى المجموعة أي شركة تابعة لھا حقوق غیر مسیطرة
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١٥٤

تھوإداركفایة رأس المالنسبة ٥٠

إدارة رأس المال  عملیة

یلي:فیما عند إدارة رأس المال، التي تمثل مفھوماً أوسع من 'حقوق الملكیة' المدرجة ضمن بیان المركز المالي، المجموعةأھداف تتمثل
؛بمتطلبات رأس المال الصادرة عن مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزيلتزاماال◄
ھمین؛ و عوائد المسا على االستمرار كمنشأة عاملة وزیادة المجموعةحمایة قدرة ◄
.المجموعةاالحتفاظ بقاعدة رأسمالیة قویة تدعم تطویر أعمال ◄

على المبادئ تعتمدباستخدام أسالیب  المجموعةتتم مراقبة كفایة رأس المال واستخدام رأس المال التنظیمي على أساس مستمر من قبل إدارة  
. ارات العربیة المتحدة المركزيالتوجیھیة المقررة من قبل لجنة بازل ومصرف اإلم

١٧٣٣/٢٠٢٠بموجب إشعار رقم  ٢٠٢٠معاییر كفایة رأس المال في أبریل  اً علىتحدیثالمركزي  اإلمارات العربیة المتحدة  مصرفأصدر  
المحدثة متطلبات جدیدة بشأن المراجعة الداخلیة والخارجیة وإرشادات إضافیة حول . تتضمن المعاییراً لیحل محل المعاییر الصادرة سابق

رأس المال لمعاییراالمتثال اإلرشاداتتضمن. ٢متطلبات الركیزة حول تفاصیل والسوق والمخاطر التشغیلیة مخاطر االئتمان ومخاطر 
الذي وضعتھ لجنة بازل المعنیة باإلشراف المصرفي.٣بازل 

، المنھجیة القیاسیةمبادئ توجیھیة لتطبیق مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي ومخاطر السوق، أصدر ئتمانبالنسبة لمخاطر اال
عملیة التقییم الداخلي لكفایة رأس المال  -لھا وإعداد تقاریرھا بموجب متطلبات الدعامة الثانیة المتثال با البنوك مطالبة حیث أصبحت 

خیار استخدام لبنوك اأما بالنسبة للمخاطر التشغیلیة، فقد منح مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي . ٢٠١٠من مارس اعتبارًا 
. المنھجیة القیاسیةاستخدامالمجموعةتقد اختارلو،المنھجیة القیاسیةالمؤشرات األساسیة أو منھجیة

إلعداد التقاریر وفقاً للدعامة األولى:ةالتالییةیستخدم البنك حالیاً المنھج 

باستخدام تسمح ھذه المنھجیة. ئتمانالرأسمالیة لمخاطر االا في احتساب متطلباتھالمنھجیة القیاسیةتستخدم المجموعة: ئتمانمخاطر اال
حجمالمناسبة. یتم تحدید أحجام المخاطري، متى كانت متاحة، لتحدید ئتمانالتصنیفات الخارجیة المحددة من قبل وكاالت التصنیف اال

من خارج المیزانیة العمومیة  التعرضات الخطر من خالل فئة الموجودات والتصنیف الخارجي للطرف المقابل. یتضمن صافي التعرض 
. ئتماني ومخففات مخاطر االئتمانوامل التحویل االبعد تطبیق ع

بالنسبة لمتطلبات رأس المال التنظیمي الخاصة بمخاطر السوق.المنھجیة القیاسیةتستخدم المجموعة مخاطر السوق:

رأس للمخاطر التشغیلیة، حیث یتم استخدام ثالث مستویات متقدمة. یمثل متطلبات رأسمالیة٣اتفاقیة بازل تتضمن:یةمخاطر التشغیل ال
یمثل نسبة  المنھجیة القیاسیةنسبة بسیطة من إجمالي اإلیرادات، في حین أنھ في ظل الرئیسیةاتالمؤشرمنھجیةالمال المطلوب في إطار 

متوسط  تستخدم المنھجیتان.  عمال من الخطوط الثمانیة المحددةخط أواحدة من ثالث نسب مختلفة من إجمالي اإلیرادات التشغیلیة ضمن كل  
.للمخاطر التشغیلیةتحدید متطلبات رأس المال أثناءالمنھجیة القیاسیةعةوتبنت المجماإلیرادات للسنوات المالیة الثالث األخیرة. لقد 

عبارة عن ھي ھذه الوثیقة إن (عملیة التقییم الداخلي لكفایة رأس المال). ICAAPبإعداد الوثیقة السنویة الشاملة كذلكتقوم المجموعة
، وأسالیب تقییم وقیاس المخاطر الجوھریة المختلفة، وتخطیط رأس المال في إطار لملفات مخاطرھا المجموعةتقییم مفّصل من قبل 

عتیادیة والمتأزمة.للظروف االالسینارویھاتمجموعة من 

العنایة الواجبة للبیئة إعطاءبإدارة رأس المال من خالل االستراتیجیات الطویلة أو القصیرة األجل والمتطلبات التنظیمیة مع  تقوم المجموعة  
.یزاول فیھا البنك نشاطھالتيمیة واالقتصادیة والتجاریة التنظی
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٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٥٥

)تتمةتھ (كفایة رأس المال وإدارنسبة ٥٠

) تتمة(إدارة رأس المالعملیة

إلى المحافظة على قاعدة رأسمالیة قویة تدعم تطویر األعمال وتلبي على الدوامھدف تعلى رأس المال وزیادة العوائدلالمجموعةسعى ت
األوقات.كافةمتطلبات رأس المال التنظیمي في 

ھیكل رأس المال 

مما یلي: التنظیميرأس المالإجمالي، یتكون ٣بازل لمتطلباتوفقاً 

والذي یتألف من:لرأس مال الشق األو)أ
، والعادیةرأس مال الشق األول لألسھم ) ١(
.رأس مال الشق األول اإلضافي) ٢(

الشق الثاني.رأس مال ) ب

احتیاطیات قانونیة، و، وأرباح محتجزةعالوة إصدار األسھم، ویشمل رأس المال المدفوع، ورأس مال الشق األول لألسھم العادیة
وحقوق األقلیة.المفصح عنھا ات األخرى یاالحتیاطوالمتراكم، اآلخر الدخل الشامل و، ةنظامیاتاحتیاطیو

:رأس مال الشق األول لألسھم العادیةأثناء احتساب یتم تطبیق التعدیالت التنظیمیة التالیة 

الشھرة والموجودات غیر الملموسة األخرى؛) ١(
؛ةالنقدیاتتحوط التدفقاتاحتیاطی) ٢(
؛صنادیق معاشات التقاعد المحددةموجودات ومطلوبات) ٣(
أسھم الخزینة) ٤(

).٣من اتفاقیة بازل  ٥٥(الفقرة  رأس مال الشق األول اإلضافي  ضمن  من أدوات مؤھلة إلدراجھا  یتكون  ورأس مال الشق األول اإلضافي  

أدوات  واإلمارات العربیة المتحدة المركزي،مصرف أنظمة بازل ولتوجیھاتوفقاً الجماعیةیشمل المخصصات والشق الثاني رأس مال 
واألدوات المؤھلة إلدراجھا في وعالواتھا التابعة وغیر المدرجة في الشق األول شركاتھحقوق الملكیة المستمرة الصادرة عن البنك أو 

.والقرض الثانوي ألجلالمختلطة (الدین / حقوق الملكیة)رأس المالمثل أدواتالشق الثاني رأس مال 

تخصیص رأس المال 

المحققة من رأس المال المخصص. للعوائدتخصیص رأس المال بین عملیات وأنشطة محددة إلى حٍد كبیر على االستخدام األمثل یعتمد
رأس المال المخصص لكل عملیة أو نشاط في المقام األول على رأس المال التنظیمي واستراتیجیة عمل المجموعة، ولكن في یعتمد مبلغ

الدرجات المتفاوتة للمخاطر المرتبطة باألنشطة المختلفة. وفي مثل ھذه الحاالت، قد بالكاملبعض الحاالت ال تعكس المتطلبات التنظیمیة 
المال بما یعكس مجموعات المخاطر المتباینة، ویتوقف ذلك على المستوى اإلجمالي لرأس المال الالزم لدعم یتم تعدیل متطلبات رأس

عملیة تخصیص رأس المال للعملیات واألنشطة تتمعملیات أو أنشطة معینة ال تندرج ضمن الحد األدنى المطلوب لألغراض التنظیمیة. 
سم المالیة بمعزل عن مسؤولي التشغیل، وتخضع عملیة التخصیص للمراجعة من قبل لجنة وقئتمانالمحددة من خالل قسم المخاطر واال

.كما ھو مناسبالموجودات والمطلوبات 
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١٥٦

)تتمةتھ (كفایة رأس المال وإدارنسبة ٥٠

كفایة رأس المال نسب 

ھي كما یلي:٣إن النسب المحتسبة وفقاً لتوجیھات بازل 

دیسمبر٣١كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

ُمعاد إدراجھا (*)
ألف درھمألف درھم

رأس مال الشق األول لألسھم العادیة 
٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩)٢٣رأس المال (إیضاح 

١٧٫٨٧٨٫٨٨٢١٧٫٨٧٨٫٨٨٢عالوة إصدار
٩٫٠٥١٫٢٢٤٨٫٦٤٩٫٠١٣)٢٣احتیاطیات أخرى (إیضاح 

١٥٫٧٨٣٫٨٦١١٥٫٤٠٣٫٠٤٩أرباح محتجزة
٤٫٠١٩١٩٫٤٠٥الحقوق غیر المسیطرة

ةالخصومات والتعدیالت التنظیمی
)٧٫٤٧٤٫٣٤٢()٧٫٣٩٠٫٢٩١()١٦(إیضاح ، صافيموجودات غیر ملموسة

١٠٫٢٢٧)٣٣٫٤٦٤()٢٣احتیاطي تحوط التدفقات النقدیة (إیضاح 
)٣٠٫١٠٥()٢٦٫٨٦٩()٢٣أسھم خطة حوافز الموظفین، صافي (إیضاح 

ات مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخلاستثماراحتیاطي إعادة تقییم 
٣٩٣٫٥٣٦٢٧٧٫٣٢٨)٢٣(إیضاح الشامل اآلخر

٤٢٫٦١٨٫٢٧٧٤١٫٦٩٠٫٨٣٦لألسھم العادیة رأس مال الشق األولإجمالي 
مال الشق األول اإلضافي رأس 

٦٫٠٠٠٫٠٠٠٦٫٠٠٠٫٠٠٠)٢٦سندات رأس المال (إیضاح 
٦٫٠٠٠٫٠٠٠٦٫٠٠٠٫٠٠٠إجمالي رأس مال الشق األول اإلضافي 

٤٨٫٦١٨٫٢٧٧٤٧٫٦٩٠٫٨٣٦إجمالي رأس مال الشق األول 
رأس مال الشق الثاني 
٣٫٤٢٩٫٧٨٨٣٫٦٢٧٫٠١٩مخصص عام مؤھل

٧١٩٫٦١٤١٫٢٢٦٫٠٦٠)٢٠سندات ثانویة (إیضاح 
٤٫١٤٩٫٤٠٢٤٫٨٥٣٫٠٧٩إجمالي رأس مال الشق الثاني 

٥٢٫٧٦٧٫٦٧٩٥٢٫٥٤٣٫٩١٥إجمالي رأس المال التنظیمي 

الموجودات المرّجحة للمخاطر 
٢٧٤٫٣٨٣٫٠٠٣٢٩٠٫١٦١٫٤٩٢ئتمانمخاطر اال

٨٫٨٢٢٫٠٠١٨٫١٧٠٫٢١٣مخاطر السوق
٢٣٫٢١٩٫٠٧٢٢٤٫٠٢٧٫٥٢٣مخاطر تشغیلیة

٣٠٦٫٤٢٤٫٠٧٦٣٢٢٫٣٥٩٫٢٢٨إجمالي الموجودات المرّجحة للمخاطر 

٪١٢٫٩٣٪١٣٫٩١نسبة رأس مال الشق األول لألسھم العادیة 
٪١٫٨٦٪١٫٩٦اإلضافينسبة رأس مال الشق األول 

٪١٤٫٧٩٪١٥٫٨٧نسبة الشق األول 
٪١٫٥١٪١٫٣٥نسبة الشق الثاني 

٪١٦٫٣٠٪١٧٫٢٢نسبة كفایة رأس المال 
)٥٣إیضاحتعدیالت دمج األعمال (-٣رقملتقاریر المالیةعداد التعكس تأثیر المعیار الدولي إلإدراجھا(*) معاد 
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١٥٧

)تتمةتھ (المال وإداركفایة رأس نسبة ٥٠

) تتمة (نسب كفایة رأس المال

التقاریر الحقة لفترة الحداث األ"١٠الدولي رقم ةلمعیار المحاسبا إلرشادات بازل ووفقاً حتساب نسب كفایة رأس المال أعاله وفقاتم 
المركزي العربیة المتحدة، أصدر مصرف اإلمارات٢٠١٨ینایر  ١٧. في  التزاماألرباح المقترحة كبإدراج توزیعاتوالتي ال تسمح  "المالیة

 ٍ حتساب نسبة كفایة رأس المال. تماشیًا مع ھذه  اعندالمحتجزةاألرباح المقترحة من األرباح توزیعات لزم البنوك بخصم تُ توجیھات
قترحة كما یلي:األرباح المتوزیعات تكون نسب كفایة رأس المال للبنك بعد خصم وف ، سالتوجیھات

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٪١٢٫١١٪١٣٫٣٠رأس مال الشق األول لألسھم العادیة نسبة 
٪١٣٫٩٧٪١٥٫٢٥نسبة الشق األول 

٪١٥٫٤٨٪١٦٫٦١نسبة كفایة رأس المال 

عالمي، تنظیمي، وھي إطار  ٣)، أصدرت لجنة بازل المعنیة باإلشراف المصرفي وثیقة بازل  ٢٠١١(المعدل في یونیو  ٢٠١٠في دیسمبر  
بشكل جوھري، وتقدیم حد أدنى التنظیميتحسین جودة رأس المال بھدف٣وثیقة بازل تم تصمیملتعزیز المعاییر الدولیة لرأس المال. 

على المؤسسات  یتوجبمتطلبات الحد األدنى لرأس المال وعلیھ ٣. كما رفعت بازل ال الشق األول لألسھم العادیةرأس مجدید لمتطلبات 
في .التنظیميحتفاظ برأسمال یتجاوز الحد األدنى التقلبات الدوریة من خالل االومواجھة حتفاظ بمصدات لحمایة رأس المال المصرفیة اال

) الذي ُنشر في وقت سابق ١٧٣٣/٢٠٢٠معاییر كفایة رأس المال (اإلشعار رقم على اً زي تحدیث، أصدر المصرف المرك٢٠٢٠نوفمبر 
، من المتوقع أن تقوم البنوك بتنفیذ عدل. بموجب اإلشعار المCBUAE / BSD / N / 2020/4980رقم  عبر اإلشعار  ٢٠٢٠في أبریل  

.١٩اللوائح الجدیدة دون إثقال كاھلھا خالل جائحة كوفید باستیعابلھا متطلبات معاییر رأس المال على مراحل مما سیسمح 

، وباإلضافة ئتمانالمصرفي من النمو المفرط في إجمالي االالقطاعتحقیق الھدف األوسع لإلحتراز الكلي المتمثل في حمایة من أجل 
حمایة متطلبات مصداستیفاءحمایة رأس المال، قد یتم إلزام البنوك بتطبیق "مصد التقلبات الدوریة". یجب على البنوك مصدلمتطلبات 

متطلبات مصد التقلبات الدوریة يیتراوح مستووف . س رأس مال الشق األول لألسھم العادیةالتقلبات الدوریة باستخدام رأس المال ومصد
إشعارفترة  في غضونیقوم المصرف المركزي بإخطار البنوك بشأنھ  وف  ، وسللمخاطرالمرجحةموجوداتالمن  ٪٢٫٥-ما بین صفر%  

اإلمارات العربیة . باإلضافة إلى ذلك، وللحد من المخاطر المتعلقة بفشل المؤسسات المحلیة ذات األھمیة النظامیة، قدم مصرف كافیة
بنك أبوظبي التجاري.ل٪٠٫٥النظامیة بنسبة مصد البنوك المحلیة ذات األھمیةالمركزي المتحدة

، كان البنك مطالبًا باستیفاء الحد األدنى من نسب رأس المال التالیة:٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

النسب الرأسمالیة  
بما في ذلك المصداترأس مال الشق األول لألسھم العادیة 

٪٧٫٠٠رأس مال الشق األول لألسھم العادیة-
٪٢٫٥٠مصد حمایة رأس المال-
٪٠٫٥٠مصد البنوك المحلیة ذات األھمیة النظامیة-

٪١٠٫٠٠بما في ذلك المصداترأس مال الشق األول لألسھم العادیة 
٪١١٫٥٠الشق األول

٪١٣٫٥٠متطلبات الحد األدنى لرأس المال



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٥٨

)تتمةتھ (كفایة رأس المال وإدارنسبة ٥٠

) تتمة (كفایة رأس المالنسب 

\ CBUAE \ BSD \ Nاإلشعار رقممصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي أصدر  ٢٠٢٠ \ ، ٢٠٢٠مارس ١٨بتاریخ ١٤٧٩
في دولة اإلمارات ١٩یھدف اإلشعار إلى احتواء تداعیات وباء كوفید . والذي یقدم من خاللھ إرشادات لخطة الدعم االقتصادي الموجھة

مارس ١٥تستمر لمدة سنة واحدة بدءًا من على الفور وسوفالموجھةخطة الدعم االقتصادي تسري فاعلیة إرشادات. العربیة المتحدة
الموجھة:خطة الدعم االقتصادي ُیسمح للبنوك باإلعفاءات التالیة بموجب . ٢٠٢٠

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

على مخصصات الخسائر المتوقعة وفقًا للمعیار الدولي بتطبیق التقییم االحترازيمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي سمح ی) ب(
على ٩یھدف التقییم االحترازي إلى تقلیل تأثیر مخصصات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم. ٩إلعداد التقاریر المالیة رقم 

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

رأس مال الشق األول لألسھم العادیة موارد  

التراكمیة من إصدار األسھم العادیة بقیمتھا االسمیة الصافیة من أسھم الخزینة. المتحصالتأموال المساھمین العادیین، التي تشمل )أ(
ات.التزامةتندرج ھذه األدوات ضمن حصص الملكیة في البنك وال تحمل أی

القانونیة:النظامیة واالحتیاطیات ) ب(
، یجب ٢٠١٥) لسنة ٢من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (٢٣٩رقماالحتیاطي النظامي: وفقًا للمادة) ١(

عندما یعادل االحتیاطي ھذه التحویالت السنویةوقف  قد یقرر البنك٪ من صافي أرباح السنة إلى االحتیاطي النظامي.  ١٠تحویل  
ألف درھم إلى االحتیاطي ٢٠١٫٩٢٣بقیمة تم تحویل مبلغ ٪ من القیمة االسمیة لرأس المال المدفوع. وبناًء على ذلك،٥٠نسبة 

للتوزیع.متاحغیر االحتیاطي النظامي إن). درھمألف ٤٧٨٫٩٦٨–٢٠١٩دیسمبر ٣١النظامي خالل السنة (

٪ ١٠والنظام األساسي للبنك، یجب تحویل ١٩٨٠لسنة ١٠من القانون االتحادي رقم ٨٢رقماالحتیاطي القانوني: وفقًا للمادة) ٢(
٪ ٥٠عندما یعادل االحتیاطي نسبة ھذه التحویالت السنویةوقف البنك یقرر قدمن صافي أرباح السنة إلى االحتیاطي القانوني. 

ألف درھم إلى االحتیاطي القانوني ٢٠١٫٩٢٣بقیمة مبلغ من القیمة االسمیة لرأس المال المدفوع. وبناًء على ذلك، تم تحویل 
غیر متاح للتوزیع.القانونياالحتیاطي إن). درھمألف ٤٧٨٫٩٦٨–٢٠١٩دیسمبر ٣١خالل السنة (

االحتیاطي العام واحتیاطي الطوارئ: ) ج(
السنة إلى االحتیاطي العام بناًء على االحتیاطي العام: وفقًا للنظام األساسي للبنك، یجوز تحویل نسبة إضافیة من صافي أرباح) ١(

قبل توصیة من مجلس اإلدارة. ال یجوز استخدام ھذا االحتیاطي إال في األغراض المقترحة من قبل مجلس اإلدارة والمعتمدة من  
المساھمین. 

ت الطارئة التي قد تنشأ عن غیر المتوقعة أو الحاالالمستقبلیة  احتیاطي الطوارئ الحتواء المخاطر  تكویناحتیاطي الطوارئ: یتم  ) ٢(
المخاطر المصرفیة العامة. 

تمثل األرباح المتراكمة غیر الموزعة على المساھمین واالحتیاطیات األخرى المطلوبة. و: المحتجزةاألرباح ) ٣(
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١٥٩

)تتمةتھ (كفایة رأس المال وإدارنسبة ٥٠

) تتمة(موارد رأس مال الشق األول لألسھم العادیة

:تنظیمیةوتعدیالتخصومات ) د(

.خرىاألملموسة الموجودات غیر الوالشھرة ) ١(

الجزء الفّعال للتغیرات في القیمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤھلة كتحوطات إدراج حتیاطي تحوط التدفقات النقدیة: یتم ا) ٢(
إذا كان ٪٤٥نسبة یقتصر علىومع ذلك الملكیة.تراكمھا في حقوق یتم إدراج لتدفقات النقدیة في الدخل الشامل اآلخر ول

الرصید موجب.

أسھم خطة حوافز الموظفین: یمنح البنك مدفوعات مبنیة على األسھم ومسددة بأدوات حقوق الملكیة إلى موظفیھ. یقوم البنك ) ٣(
ھذه األسھم لصالح موظفیھ ویتم خصمھا من رأس المال. باالستحواذ على

تشمل صافي التغیر المتراكم في ومدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:الات ستثمارالاحتیاطي إعادة تقییم ا) ٤(
٪ إذا كان ٤٥تقتصر على نسبة  . ومع ذلك،قاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرات المُ ستثمارالقیمة العادلة لال
الرصید موجبًا.

رأس مال الشق األول اإلضافي موارد  

لدى رأس المال التنظیمي للشق األولاكتتبت دائرة المالیة بحكومة أبوظبي في سندات ،٢٠٠٩سندات رأس المال: في فبرایر )أ(
ھي ھذه السندات حقوق تصویت وال تحملألف درھم ("السندات").  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠تبلغ قیمتھأساسي بنك أبوظبي التجاري بمبلغ  

البنك.رغبةاستردادھا حسب یتمعة لألرباح ولیس لھا تاریخ استرداد ثابت. دائمة وغیر مجمّ 

٢٫٠٠٠٫٠٠٠قدره  أساسيبمبلغالسابقلبنك االتحاد الوطني  للشق األولتنظیمي  المال  العقب عملیة الدمج، قام البنك بتحصیل سندات رأس  
الصادرة عن بنك أبوظبي التجاريطبقة على السنداتالمُ كلتلمماثلة السنداتالشروط واألحكام المطبقة على ھذه عتبر تُ ألف درھم. 

الشق الثاني  رأس مال موارد  

مخاطر لمن الموجودات المرجحة ٪١٫٢٥المقتصر على القروض والسلفیات علىفي القیمة الجماعياالنخفاض مخصص )أ(
. ئتماناال

).٢٠السندات الثانویة المؤھلة (إیضاح )ب (
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١٦٠

جتماعیةاالمساھمات ال٥١

المساھمات االجتماعیة التالیة خالل السنة:تقدیم بالمجموعة قامت
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھمألف درھم
١٥٫٢٨٨٢٫١٣٢تبرعات
٤٫٠٤٥١٣٫٣٩٠رعایة
١٩٫٣٣٣١٥٫٥٢٢المساھمات اإلجتماعیة إجمالي

قضائیة الدعاوى ال٥٢

نھ ال یمكن التنبؤ بنتائج ھذه  أ. وحیث أعمالھا االعتیادیةسیاق ضمنالمجموعة طرفًا في إجراءات ودعاوى قانونیة مختلفة ناشئة تعتبر
المالیة الموحدة البیاناتإدارة المجموعة بأنھ سیكون لھذه الدعاوى أي تأثیر سلبي جوھري على ال تعتقدالدعاوى على وجھ التأكید، 

للمجموعة إذا لم یتم الفصل فیھا لصالح المجموعة. 

دمج األعمال ٥٣

، اندمج بنك االتحاد الوطني مع بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع في صفقة ٢٠١٩مایو ١في -االندماج مع بنك االتحاد الوطني ش.م.ع 
أسھم. كان بنك االتحاد الوطني مؤسسة مصرفیة مقرھا في أبوظبي ولھ عملیات في اإلمارات العربیة المتحدة ومصر والكویت وقطر 

سھم عادي من بنك أبوظبي التجاري لكل سھم عادي ٠٫٥٩٦٦قیة، حصل مساھمو بنك االتحاد الوطني على  والصین. بموجب شروط االتفا 
ألف درھم  ١٦٫٢١٨٫٠٣١بقیمة عادلة إجمالیة بلغتسھم عادي  ١٫٦٤١٫٥٠١٫٠٨٧في بنك االتحاد الوطني. أصدر بنك أبوظبي التجاري  

. تم إلغاء إدراج أسھم بنك االتحاد الوطني من سوق  ٢٠١٩بریل إ٣٠واحد في درھم للسھم ال٩٫٨٨بناًء على سعر إغالق السوق البالغ 
أبوظبي لألوراق المالیة بعد عملیة الدمج.

، استكمل بنك أبوظبي التجاري وبنك االتحاد الوطني كمنشأة مدمجة عملیة ٢٠١٩مایو ١في -االستحواذ على مصرف الھالل ش.م.ع 
ألف درھم. إن مصرف الھالل ھو مؤسسة  ١٫٠٠٠٫٠٠٠اعتبار تبلغ قیمتھلھالل ش.م.ع مقابل امصرف٪ على ١٠٠االستحواذ بنسبة 

مصرفیة مقرھا في أبوظبي ولھ عملیات في اإلمارات العربیة المتحدة وكازاخستان.

یین من استثمارسعت المجموعة للحصول على آراء عادلة من بنكین  .  دمجاً ألعمال تحت سیطرة مشتركةشكّلت عملیتي الدمج واالستحواذ
أثناء للدمج مع بنك االتحاد الوطني واالعتبار المستلمالمذكور سابقاً معدل الصرفذوي السمعة الدولیة وقد حصلت علیھا، حیث رأوا أن 

.عادلین، من وجھة نظر مالیة، لمساھمي البنوكاالستحواذ على مصرف الھالل

المستحوذ علیھا الموجوداتإدراجباستخدام طریقة االستحواذ المحاسبیة، وبناًء على ذلك، تم احتساب عملیتي الدمج واالستحواذتم 
تحدید القیم العادلة المقدرة من اإلدارة وضع  تطّلبالمقابل بالقیمة العادلة المقدرة في تاریخ االستحواذ. واالعتبارالمفترضةوالمطلوبات 

السوق وغیرھا من األحداث المستقبلیة التي تتسم بطابع وأوضاعتقدیرات معینة حول معدالت الخصم والتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة  
واالستحواذ.الدمج تي ذاتي للغایة وقد تتطلب تعدیالت، والتي یمكن تحدیثھا لفترة تصل إلى سنة بعد عملی

المفترضة المستحوذ علیھا والمطلوبات القابلة للتحدیدالموجودات الشراء وصافي اعتبار
الدمج واالستحواذ للموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات تي"سعر الشراء") لعملیكذلك بـشار إلیھ الشراء (یُ اعتبارتم تخصیص 

بنك االتحاد موجوداتالشراء وتخصیصھ لصافي اعتبارتم عرض عملیة احتسابفي تاریخ االستحواذ. باستخدام قیمھا العادلةالمفترضة
ة الناتجة أدناه. والشھر٢٠١٩مایو ١إلى القیم العادلة لكل منھما كما في اً الوطني ومصرف الھالل استناد
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١٦١

) تتمة(دمج األعمال٥٣

) تتمة (المفترضةالمستحوذ علیھا والمطلوبات القابلة للتحدیدالموجودات الشراء وصافي اعتبار

مصرف الھالل تحاد الوطني بنك اال(بآالف الدراھم، باستثناء مبالغ األسھم) 
الشراء اعتبار

٢٫٧٥١٫٤٢٧)١(باأللف) (ش.م.عالوطنيتحاد األسھم العادیة لبنك اال
٠٫٥٩٦٦)٢معدل الصرف (

تحاداألسھم العادیة الصادرة من بنك أبوظبي التجاري إلى مساھمي بنك اال
١٫٦٤١٫٥٠١)٢(* )١الوطني (باأللف) (

درھم٢٠١٩٩٫٨٨بریل إ٣٠سعر إغالق األسھم العادیة لبنك أبوظبي التجاري في 
١٦٫٢١٨٫٠٣١

عادي صادر من بنك أبوظبي التجاري إلى مساھم سھم١١٧٫٦٤٧٫٠٥٨
١٫٠٠٠٫٠٠٠درھم للسھم الواحد٨٫٥٠یبلغمصرف الھالل بسعر تحویل

١٦٫٢١٨٫٠٣١١٫٠٠٠٫٠٠٠الشراء (أ) إجمالي اعتبار

المفترضة  والمطلوبات الموجودات المستحوذ علیھا 
الموجودات 

٩٫٢٦٠٫٤٠٤٣٫٣٥٩٫١٤٢النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة
٢٫٢٥٣٫٦٤٠٣٫١٧٤٫٩٨١الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك

٢١٣٫٢٤٠٥٫١٩٨األدوات المالیة المشتقة
١٧٫١٤٧٫٦٩٢٣٫٣٠٣٫٣٩١ات في أوراق مالیةاستثمار
٦٣٫٩٩٤٫٣٨٨١٨٫٤٣٤٫٤٦١للعمالءوسلفیاتقروض 
١٠٣٫٩٦٩٩٣٫٨٨٦في شركات زمیلةاستثمار
١٫١١٩٫٤٤٩٦١٫٣٥٠ات عقاریةاستثمار

١٫٧٠٩٫٥٦٦٥٠٣٫٥١٨أخرىموجودات 
٥٣٨٫٧٧٧٥٤٩٫٥٩٠ممتلكات ومعدات 

٥٦٢٫٠٠٠٢٢٣٫٠٠٠موجودات غیر ملموسة 
٢٥٧٫٨٩٩-محتفظ بھا للبیعموجودات
٩٦٫٩٠٣٫١٢٥٢٩٫٩٦٦٫٤١٦الموجودات (ب)إجمالي

المطلوبات 
٣٫٨٢٧٫٥٩٧٢٤٤٫٩٧٩للبنوكمبالغ مستحقة

١٥٣٫١٢١٣٤٫٩٨٠أدوات مالیة مشتقة 
٧٢٫٢٤٥٫٩٢٧٢٣٫٠٥٥٫٢٤٠ودائع من العمالء 

٥٫١٤٦٫٦٥٨٣٫٠٠٥٫٧٦٩قروض
٣٫١٨١٫٩٩٤١٫٣٢١٫٦٠١خرىأمطلوبات 

٣١٦٫٩٣٠-محتفظ بھا للبیعبموجوداتمطلوبات متعلقة 
٨٤٫٥٥٥٫٢٩٧٢٧٫٩٧٩٫٤٩٩

٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٨٣٦٫٥٠٠الشق األولرأس مال سندات 
-١٤٫٩٣١الحقوق غیر المسیطرة

٨٦٫٥٧٠٫٢٢٨٢٩٫٨١٥٫٩٩٩المطلوبات (ج) إجمالي
١٠٫٣٣٢٫٨٩٧١٥٠٫٤١٧(ج)  –) = (ب) دالقابلة للتحدید بالقیمة العادلة (الموجودات إجمالي صافي 

٥٫٨٨٥٫١٣٤٨٤٩٫٥٨٣) د (–األعمال (أ) عن دمجالشھرة الناتجة 

العادلة في على تقییم مؤقت لقیمتھا ٢٠١٩دیسمبر ٣١اعتمد صافي الموجودات المدرجة في البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في
إلى العمالء المتعلقة بشكٍل خاص بقروض األفراد التي تم الحصول علیھا من بنك حین واصلت المجموعة عملیة تقییم القروض والسلفیات

.ةلم یتم االنتھاء من عملیة التقییم حتى تاریخ اعتماد إصدار ھذه البیانات المالیة من قبل مجلس اإلدار.االتحاد الوطني ومصرف الھالل



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٦٢

) تتمة(دمج األعمال٥٣

) تتمة اعتبار الشراء وصافي الموجودات القابلة للتحدید المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة (

تم االنتھاء من عملیة التقییم وتم تغییر القیمة العادلة في تاریخ االستحواذ للقروض والسلفیات إلى ، ٢٠٢٠سنةخالل الربع األول من 
ونتیجة لذلك، حدثت زیادة في الشھرة بمبلغ. مبالغھا المؤقتةات في األوراق المالیة والحقوق غیر المسیطرة عنستثمارالعمالء واال
تعود الشھرة بشكل رئیسي إلى االندماج المتوقع تحقیقھ من خالل دمج بنك االتحاد الوطني . ألف درھم عن المبلغ المؤقت٢٫١٤١٫٨٤٥

.المجموعةومصرف الھالل في 

٢٠١٩دیسمبر ٣١إعادة إدراج بیان المركز المالي كما في 

لتعكس تعدیل األرقام المؤقتة كما ورد أعاله.٢٠١٩تمت إعادة إدراج معلومات المقارنة لسنة 

ديسمبر  ٣١كما في 
٢٠١٩

(كما تم إدراجه سابقًا) 

إعادة اإلدراج الناتجة عن  
تعديالت المعيار الدولي  
إلعداد التقارير المالية  

٣رقم 

ديسمبر  ٣١كما في 
٢٠١٩

(ُمعاد إدراجه) 
ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

٧٣.٤٤٠.١١٣٢.٥٤٩٧٣.٤٤٢.٦٦٢في األوراق المالية ستثماراال
٢٤٧.٨٣٣.٠٨٠)٢.١٨٤.٢٤٦(٢٥٠.٠١٧.٣٢٦القروض والسلفيات إلى العمالء، صافي 

٥.٣٣٢.٤٩٧٢.١٤١.٨٤٥٧.٤٧٤.٣٤٢الملموسة، صافي الموجودات غير  
١٩.٤٠٥)٣٩.٨٥٢(٥٩.٢٥٧الحقوق غير المسيطرة  

حقوق غیر المسیطرةلاختیار السیاسة المحاسبیة ل

القابلة للتحدید المستحوذ علیھا.الموجوداتحصتھا التناسبیة من صافي لحقوق غیر المسیطرة إدراج الاختارت المجموعة 

ة الداخلةالنقدیات التدفق-الشراء اعتبار

ألف درھم
١١٫٠٣٧٫٣٩٢المستحوذ علیھوما یعادلھالنقد 
-الشراء المدفوع نقداً اعتبار

١١٫٠٣٧٫٣٩٢یة ستثماراألنشطة اال-ةالداخلةالنقدیات صافي التدفق



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المالية الموحدة  البيانات إيضاحات حول 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

١٦٣

) تتمة(األعمالدمج ٥٣

تأثیر دمج األعمال على بیان الدخل الموحد للمجموعة 

، فسوف یكون إجمالي اإلیرادات التشغیلیة والربح قبل الضریة من ٢٠١٩ینایر ١إذا حدثت عملیات دمج األعمال المذكورة سابقًا في 
دیسمبر٣١المنتھیة في للسنةألف درھم على التوالي ٥٫٣٤٥٫٠٣٧وألف درھم ١٣٫٢١١٫٩٦١ما قیمتھ العملیات المستمرة للمجموعة 

٢٠٢٠.

األعمال بدمجالتكالیف المتعلقة 

. تم إدراج السنةألف درھم) خالل ٢٩٤٫٣٢١–٢٠١٩لف درھم (أ١٥٣٫١٢٦قیمتھا تكبدت المجموعة تكالیف دمج ومعامالت بلغت
.الموحد" في بیان الدخل المصاریف التشغیلیة"ضمنھذه التكالیف 


