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شركة مساهمة عامة -التجاري بنك أبوظبي 

من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.جزءًا ال يتجزأ ٣٥إلى١من تشكل اإليضاحات المرفقة 

٥

بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر (غیر مدقق) 
٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

(*) سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعة(*) سبتمبر٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 

إیضاحات 
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھم ألف درھم درھم ألف  ألف درھم 

٢١٢٫٥٤٤٫٢١٢٣٫٨٠٦٫٦٠٣٩٫١٥٧٫٦٩٨١٠٫١٣٦٫١٩١إیرادات الفوائد 
) ٤٫٨١١٫٥٧٩() ٣٫١٦٦٫٠٨١() ١٫٧٩٠٫٥٧٢() ٧٢٠٫٣٢٦(٢٢مصاریف الفوائد 

١٫٨٢٣٫٨٨٦٢٫٠١٦٫٠٣١٥٫٩٩١٫٦١٧٥٫٣٢٤٫٦١٢صافي إیرادات الفوائد 
٥٧٠٫٢٣٣٧٥٨٫٠١٢١٫٨٧٥٫١٦٣١٫٧٢٥٫٨٧٠والمنتجات االستثماریة اإلسالمیة إیرادات من التمویل اإلسالمي 

) ٥١٩٫٨٧٧() ٤٤٦٫١٧٢() ٢٥١٫٦١٨() ١٠٩٫٣٩٦(واألرباح المدفوعة لحاملي الصكوك سالمیةعلى الودائع اإلتوزیعات 
صافي اإلیرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات االستثماریة  

٤٦٠٫٨٣٧٥٠٦٫٣٩٤١٫٤٢٨٫٩٩١١٫٢٠٥٫٩٩٣اإلسالمیة 
اإلسالمي واإلیرادات من التمویل الفوائد إیراداتإجمالي صافي 

٢٫٢٨٤٫٧٢٣٢٫٥٢٢٫٤٢٥٧٫٤٢٠٫٦٠٨٦٫٥٣٠٫٦٠٥والمنتجات االستثماریة اإلسالمیة   
٢٣٣٧٤٫٨٠٤٥٢٧٫٤٤٦١٫١١٦٫٨٩٣١٫٣٤٥٫٠٧١إیرادات الرسوم والعموالت صافي 

٢٤١٢٩٫٦٨٧١٤٣٫٠٥٢٤٢٤٫٢١٦٣٥٦٫٢١٤صافي إیرادات المتاجرة 
٢٥٢٠١٫٥٩١٧٨٫٨٤١٤٤٦٫٠٩٧١٩٦٫٩١٣إیرادات تشغیلیة أخرى 

٢٫٩٩٠٫٨٠٥٣٫٢٧١٫٧٦٤٩٫٤٠٧٫٨١٤٨٫٤٢٨٫٨٠٣إیرادات تشغیلیة 
) ٣٫٢٣٢٫٦٢٠() ٣٫٤٥٣٫٠٦٤() ١٫٢٧٩٫١١٥() ١٫١٠٢٫٤٦٤(٢٦تشغیلیةمصاریف 

١٫٨٨٨٫٣٤١١٫٩٩٢٫٦٤٩٥٫٩٥٤٫٧٥٠٥٫١٩٦٫١٨٣أرباح تشغیلیة قبل مخصصات االنخفاض في القیمة 
) ١٫٤٤٢٫٦٨٢() ٣٫٠٥٤٫٧١٨() ٥٧١٫٥٦٠() ٥٠٣٫٩٤٥(٢٧مخصصات االنخفاض في القیمة 
١٫٣٨٤٫٣٩٦١٫٤٢١٫٠٨٩٢٫٩٠٠٫٠٣٢٣٫٧٥٣٫٥٠١االنخفاض في القیمة أرباح تشغیلیة بعد مخصصات 

١٣٫٥٧٣٢٫٣٨٢١٤٫١٨٣٧٫٤٣٩ربح شركات زمیلة منالحصة  
١٫٣٩٧٫٩٦٩١٫٤٢٣٫٤٧١٢٫٩١٤٫٢١٥٣٫٧٦٠٫٩٤٠األرباح قبل الضریبة

) ١٠٫٨٥٩() ٨٨٫٥٧٥() ٦٫٦٩٣() ٢٨٫٠٨٩(الخارجیة الدخلضریبة رسوم
١٫٣٦٩٫٨٨٠١٫٤١٦٫٧٧٨٢٫٨٢٥٫٦٤٠٣٫٧٥٠٫٠٨١للفترة من العملیات المستمرة الربح 

) ٥٫٩٩٩() ٢٣٫٧٣٧() ٣٫٣٠٨() ٤٫٠٥٠(الخسارة من العملیات غیر المستمرة 
١٫٣٦٥٫٨٣٠١٫٤١٣٫٤٧٠٢٫٨٠١٫٩٠٣٣٫٧٤٤٫٠٨٢الربح للفترة

العائد إلى: 
١٫٣٦١٫٢١٥١٫٤١٢٫٠٧٢٢٫٧٩٧٫٠٤٢٣٫٧٤١٫٥٤٥حاملي أسھم البنك 

٤٫٦١٥١٫٣٩٨٤٫٨٦١٢٫٥٣٧الحقوق غیر المسیطرة 
١٫٣٦٥٫٨٣٠١٫٤١٣٫٤٧٠٢٫٨٠١٫٩٠٣٣٫٧٤٤٫٠٨٢للفترةالربح 

٢٨٠٫١٨٠٫١٨٠٫٣٦٠٫٥٦للسھم الواحد (درھم) العوائد األساسیة والمخّفضة 
أساس اإلعدادللتفاصیل حول ٢٫١(*) یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 



شركة مساهمة عامة -التجاري بنك أبوظبي 

من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.جزءًا ال يتجزأ ٣٥إلى١من تشكل اإليضاحات المرفقة 

٦

بیان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر (غیر مدقق) 
٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

(*) سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعة(*) سبتمبر٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٫٣٦٥٫٨٣٠١٫٤١٣٫٤٧٠٢٫٨٠١٫٩٠٣٣٫٧٤٤٫٠٨٢الربح للفترة

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

٢٢٫٩٤٠) ١٢٫٢٧٨() ١٨٠(١٥٫٤٠٩) ١٩فروقات الصرف الناشئة عن تحویل العملیات األجنبیة (إیضاح 
١٩٠٫٢٣٣) ١١٫٦٨٢(٨٤٫٧٦٤) ٣٠٫٩٥٢() ١٩الحركة في احتیاطي تحوط التدفقات النقدیة (إیضاح  صافي 

صافي الحركة في احتیاطي إعادة تقییم أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من 
٧٨٤٫٤٢٩) ٤٤٢٫٨٥٤(٨٠٨٫٢٨٧٢٢٣٫٩٦٨) ١٩خالل الدخل الشامل اآلخر (إیضاح 

٩٩٧٫٦٠٢) ٤٦٦٫٨١٤(٧٩٢٫٧٤٤٣٠٨٫٥٥٢

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

صافي الحركة في احتیاطي إعادة تقییم أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة 
) ٥٢٫٧٣٥() ٤٩٫٠٥٥() ٢٥٫٦٥٨(١٠٫١١٧) ١٩من خالل الدخل الشامل اآلخر (إیضاح 

٩٤٤٫٨٦٧) ٥١٥٫٨٦٩(٨٠٢٫٨٦١٢٨٢٫٨٩٤الشامل اآلخر للفترة (الخسارة) /الدخل

٢٫١٦٨٫٦٩١١٫٦٩٦٫٣٦٤٢٫٢٨٦٫٠٣٤٤٫٦٨٨٫٩٤٩إجمالي الدخل الشامل للفترة 

العائد إلى: 
٢٫١٦٤٫٠٨٦١٫٦٩٣٫٩٢٠٢٫٢٨١٫١٣٤٤٫٦٨٤٫٧٥٨حاملي أسھم البنك 

٤٫٦٠٥٢٫٤٤٤٤٫٩٠٠٤٫١٩١الحقوق غیر المسیطرة 
٢٫١٦٨٫٦٩١١٫٦٩٦٫٣٦٤٢٫٢٨٦٫٠٣٤٤٫٦٨٨٫٩٤٩إجمالي الدخل الشامل للفترة 

للتفاصیل حول أساس اإلعداد٢٫١(*) یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 



شركة مساهمة عامة -التجاري بنك أبوظبي 

من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.جزءًا ال يتجزأ ٣٥إلى١من تشكل اإليضاحات المرفقة 

٧

مدقق) بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموحد المختصر (غیر 
٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

أرباح محتجزة احتیاطیات أخرى عالوة إصدار رأس المال 
سندات رأس  

المال 

حقوق الملكیة  
حاملي  العائدة إلى  

البنك أسھم
حقوق غیر  ال

المسیطرة 
إجمالي حقوق  

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

٦٫٩٥٧٫٣٧٩١٧٫٨٧٨٫٨٨٢٩٫٢٥٧٫٩١٩١٥٫٥٤٤٫٢٠٧٦٫٠٠٠٫٠٠٠٥٥٫٦٣٨٫٣٨٧٥٩٫٢٥٧٥٥٫٦٩٧٫٦٤٤(كما تم إدراجھ سابقًا) ٢٠٢٠ینایر ١كما في 
دمج  – ٣إعادة إدراج نتیجة لتعدیالت المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

) ٣٩٫٨٥٢() ٣٩٫٨٥٢(- - - - - - ) ٣٥األعمال (إیضاح  
٦٫٩٥٧٫٣٧٩١٧٫٨٧٨٫٨٨٢٩٫٢٥٧٫٩١٩١٥٫٥٤٤٫٢٠٧٦٫٠٠٠٫٠٠٠٥٥٫٦٣٨٫٣٨٧١٩٫٤٠٥٥٥٫٦٥٧٫٧٩٢(ُمعاد إدراجھ) ٢٠٢٠ینایر ١كما في 

٢٫٧٩٧٫٠٤٢٤٫٨٦١٢٫٨٠١٫٩٠٣- ٢٫٧٩٧٫٠٤٢- - - الربح للفترة 
) ٥١٥٫٨٦٩(٣٩) ٥١٥٫٩٠٨(- - ) ٥١٥٫٩٠٨(- - ) ١٩(إیضاح  للفترة (الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر 

٢٫٨٣٩- ٢٫٨٣٩- - ٢٫٨٣٩- - ) ١٩تحركات أخرى (إیضاح 
استثمارات في أدوات حقوق الملكیة مبالغ محولة ضمن حقوق الملكیة عند استبعاد 

١٩٫٩٥٣- ١٩٫٩٥٣- ١٩٫٩٥٣- - - ) ١٩(إیضاح المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
) ١٩٫٩٩٠() ١٨٫٢٦٧() ١٫٧٢٣(- ) ٢٫٩٣٩(١٫٢١٦- - في الحقوق غیر المسیطرة ات تعدیل ناشئ عن التغیر

) ٢٫٦٤٣٫٨٠٤(- ) ٢٫٦٤٣٫٨٠٤(- ) ٢٫٦٤٣٫٨٠٤(- - - أسھم البنك توزیعات أرباح مدفوعة لحاملي 
) ٢٧٧٫٢٩٤(- ) ٢٧٧٫٢٩٤(- ) ٢٧٧٫٢٩٤(- - - ) ٢٨على سندات رأس المال (إیضاح قسائم مدفوعة

٦٫٩٥٧٫٣٧٩١٧٫٨٧٨٫٨٨٢٨٫٧٤٦٫٠٦٦١٥٫٤٣٧٫١٦٥٦٫٠٠٠٫٠٠٠٥٥٫٠١٩٫٤٩٢٦٫٠٣٨٥٥٫٠٢٥٫٥٣٠(*) ٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما 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) ٣٥إصدار أسھم عادیة كاعتبار مقابل دمج األعمال (إیضاح 

٣٫٨٣٦٫٥٠٠٣٫٨٣٦٫٥٠٠١٤٩٫٣٢٢٣٫٩٨٥٫٨٢٢- - - - عند دمج األعمال  ةإضاف
٣٫٧٤١٫٥٤٥٢٫٥٣٧٣٫٧٤٤٫٠٨٢- ٣٫٧٤١٫٥٤٥- - - الربح للفترة  

٩٤٣٫٢١٣١٫٦٥٤٩٤٤٫٨٦٧- - ٩٤٣٫٢١٣- - ) ١٩(إیضاح  للفترة الدخل الشامل اآلخر 
٩٫٧٢١- ٩٫٧٢١- - ٩٫٧٢١- - ) ١٩تحركات أخرى (إیضاح 

استبعاد استثمارات في أدوات حقوق الملكیة مبالغ محولة ضمن حقوق الملكیة عند 
٢٣٫٨٥٢- ٢٣٫٨٥٢- ٢٣٫٨٥٢- - - ) ١٩(إیضاح المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

) ٢١() ٢١(- - - - - - التغیر في الحقوق غیر المسیطرة  ن تعدیل ناشئ ع
) ١٫٨٣٦٫٥٠٠(- ) ١٫٨٣٦٫٥٠٠() ١٫٨٣٦٫٥٠٠(- - - ) ٢٠سداد 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(- - - ) ٢٨على سندات رأس المال (إیضاح قسائم مدفوعة
٦٫٩٥٧٫٣٧٩١٧٫٨٧٨٫٨٨٢٧٫٨١٢٫٢٠٥١٥٫٤٣٧٫١٩٧٦٫٠٠٠٫٠٠٠٥٤٫٠٨٥٫٦٦٣١٥٣٫٤٩٢٥٤٫٢٣٩٫١٥٥(*) ٢٠١٩سبتمبر٣٠كما في 

للتفاصیل حول أساس اإلعداد ٢٫١(*) یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 

درھم للسھم الواحد ٠٫٣٨، بواقع ٢٠١٩ألف درھم لسنة ٢٫٦٤٣٫٨٠٤، وافق المساھمون على توزیعات أرباح نقدیة مقترحة بقیمة ٢٠٢٠مارس ١٨بعد اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد بتاریخ 
من رأس المال المدفوع).٪٤٦ل درھم للسھم الواحد والتي تمث٠٫٤٦ألف درھم، بواقع ٢٫٣٩١٫١٨٦توزیعات أرباح نقدیة بقیمة –٢٠١٨من رأس المال المدفوع (لسنة ٪٣٨والتي تمثل 
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بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد المختصر (غیر مدقق) 
٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

(*)سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  التسعة
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھم ألف درھم 
التشغیلیةاألنشطة 

٢٫٨٩٠٫٤٧٨٣٫٧٥٤٫٩٤١(بما في ذلك الخسارة من العملیات غیر المستمرة) الربح قبل الضریبة
تعدیالت لـ:

٣٠٠٫٥٤١٢٥٦٫١٧٦) ٢٦استھالك ممتلكات ومعدات (إیضاح 
-٧١٫٣٨٦) ٢٦(إیضاح إطفاء موجودات غیر ملموسة 

-) ٥٫٨٢٩(صافي األرباح من االستثمارات العقاریة  
٣٫٢٥٩٫٦٧٤١٫٦٠٧٫٨٦٣) ٢٧مخصصات االنخفاض في القیمة (إیضاح 

)٧٫٤٣٩() ١٤٫١٨٣(الحصة من ربح شركات زمیلة 
-) ٤٩٨٫٢٥٤(عكس خصومات 

٢٦٦) ١٧٧٫٥٥٠() ٢٥من استبعاد استثمار في أوراق مالیة (إیضاح (األرباح) / الخسائر صافي 
)١٫٧٥٨٫٨٤٧() ١٫٥٩١٫٠٣٠(إیرادات فوائد على استثمار في أوراق مالیة 

)٧٫٤٩٤() ١٤٫٥١٢() ٢٥إیرادات توزیعات األرباح (إیضاح 
٩٤٤٫٢٦٠١٫٣٨٧٫٦٦٨مصاریف فوائد على القروض واألوراق التجاریة بالیورو 

) ٧٩٣(٤٫٢٨٥) ٢٤(إیضاح العادلة من خالل األرباح أو الخسائر استثمارات بالقیمة  من (األرباح) الخسائر / صافي 
٧٧٫٢٦٣) ٣٦٫٨٧٥() ٧خسائر (إیضاح  / (أرباح)–ال من التحوطات الجزء غیر الفعّ 

٢٫٨٣٩٩٫٧٢١) ١٩مصاریف خطة حوافز الموظفین (إیضاح 
٥٫١٣٥٫٢٣٠٥٫٣١٩٫٣٢٥التشغیلیةالتدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات 

٤٫٠١٨٫٣٩٨٦٦٦٫١٦٥نقص في األرصدة لدى البنوك المركزیة 
) ٥٦٤٫٤٠٧(١٫٣٧٨٫٥٨٣في المبالغ المستحقة من البنوك )زیادةنقص / (

٧٢٫١٨٢) ٢٧٠٫١٩٦(المالیة المشتقة صافي الحركة في األدوات  
٦٠٫٩٢٧) ٤٫٢٨٥(استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الحركة فيصافي

) ٧٦٦٫١٦٨(١٫٧٠٥٫٠٤١في القروض والسلفیات للعمالء )زیادةنقص / (
) ١٣٩٫٥٣٨(٨٤٢٫٥٢٥في الموجودات األخرى نقص / (زیادة)
) ٢٧١٫٨٣٥(٢٫٣٨٢٫٠٦٤في المبالغ المستحقة إلى البنوكزیادة / (نقص)

)٨٫٠٨٩٫٠١١() ١٨٫٦٣٥٫٣٥٨(في ودائع من العمالء نقص
١٠٨٫٩٨٠) ٤٧٩٫٥٦٢(زیادة في المطلوبات األخرى (نقص) / 

)٣٫٦٠٣٫٣٨٠() ٣٫٩٢٧٫٥٦٠(العملیات المستخدم في صافي النقد 
)٢٥٫٣٤٦() ٤٢٫٨٢٨(خارجیة مدفوعة دخل ضرائب 

)٣٫٦٢٨٫٧٢٦() ٣٫٩٧٠٫٣٨٨(األنشطة التشغیلیةالمستخدم في صافي النقد 
األنشطة االستثماریة

٢١٫٠٤٧٫٥٢٠٢٦٫٠٦٣٫٣١٨استبعاد استثمار في أوراق مالیة /صافي متحصالت من استرداد
)٢٤٫٧٩٣٫٤٦٢() ٣٠٫٠٤٤٫٧٤٥(صافي مشتریات استثمار في أوراق مالیة 

١٫٦٣٣٫٠٦٠١٫٨٠٧٫٤٩٨استثمار في أوراق مالیة فوائد مستلمة من 
١٤٫٥١٢٧٫٤٩٤) ٢٥توزیعات أرباح مستلمة من استثمار في أوراق مالیة (إیضاح 

٩٫٦٤٦١٤٫١٩٣زمیلة ات توزیعات أرباح مستلمة من شرك
٩٫٥٦٢٫١٩١-إضافة إلى دمج األعمال  

٢٫٦٦٧٤٫٦٢٧استبعاد استثمارات عقاریة 
) ١٧٢٫٥٥٩() ١٦٦٫٣١٥(مشتریات ممتلكات ومعدات صافي  

١٢٫٤٩٣٫٣٠٠) ٧٫٥٠٣٫٦٥٥(صافي النقد (المستخدم في) / من األنشطة االستثماریة
األنشطة التمویلیة

) ٩٦٠٫٨٣٤(٢٫٨٧٥٫٣٠١في األوراق التجاریة بالیورو / (النقص) صافي الزیادة
٢٩٫٣٦٢٫٦٤٧١٢٫٥٠٣٫١٩٥صافي المتحصالت من القروض 

)١٤٫٣٩٩٫٦٧٥() ٢٢٫١٣٣٫١٦٨(تسدید قروض 
) ٧٤٥٫٤٦٢() ٣٥٠٫٥٤٦(الفوائد المدفوعة على القروض واألوراق التجاریة بالیورو 

)٥٤٫٠١٦() ٧٠٫٢١٩(دفعات مطلوبات عقود اإلیجار 
)٢٫٣٩١٫١٨٦() ٢٫٦٤٣٫٨٠٤(توزیعات أرباح مدفوعة إلى حاملي أسھم البنك 

-) ١٩٫٩٩٠(االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة  
)١٫٨٣٦٫٥٠٠(-) ٢٠سداد سندات رأس المال (إیضاح 

) ٢٦٥٫٠٥٦() ٢٧٧٫٢٩٤() ٢٨على سندات رأس المال (إیضاح قسائم مدفوعة 
)٨٫١٤٩٫٥٣٤(٦٫٧٤٢٫٩٢٧األنشطة التمویلیة)المستخدم فيمن / (صافي النقد 

٧١٥٫٠٤٠) ٤٫٧٣١٫١١٦(الزیادة في النقد وما یعادلھ (النقص) / صافي 

٢٢٫٨٥٦٫٢٧٣٢٣٫٠٩٤٫٨٥٣النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة 

١٨٫١٢٥٫١٥٧٢٣٫٨٠٩٫٨٩٣النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة 
للتفاصیل حول أساس اإلعداد٢٫١(*) یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 
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النقدیة المرحلي الموحد المختصر (غیر مدقق) (تتمة) بیان التدفقات 
٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

النقد وما یعادلھ 

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

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

١٤٫٨٣٧٫٢٠٨٢٤٫٩٠٥٫٢١٣)٥نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة (إیضاح 
١٢٫٣٨٠٫١٨٩١١٫٣٨٩٫٥١٤)٦ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك (باستثناء قروض وسلفیات للبنوك) (إیضاح 

)٥٫٧٣٢٫٧٧٩()٨٫٤٧٦٫٧٦٠()١٣مبالغ مستحقة للبنوك (إیضاح 
١٨٫٧٤٠٫٦٣٧٣٠٫٥٦١٫٩٤٨

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك،وناقصاً: نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
)١٠٫٤٤٢٫٧٩١()٥٫٦٦٥٫٠٧٧(أشھر٣بتواریخ استحقاق أصلیة ألكثر من –

٤٫٩٤٠٫٤٥٠٢٫٥٥٣٫٤٣٤أشھر٣بتواریخ استحقاق أصلیة ألكثر من -زائدًا: مبالغ مستحقة للبنوك 
١٠٩٫١٤٧١٨٣٫٦٨٢زائدًا: النقد وما یعادلھ المدرج في الموجودات المحتفظ بھا للبیع

١٨٫١٢٥٫١٥٧٢٢٫٨٥٦٫٢٧٣إجمالي النقد وما یعادلھ 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول المعلومات المالية 

٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

١٠

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

، وافق مساھمو بنك أبوظبي التجاري وبنك االتحاد الوطني ش.م.ع ("بنك االتحاد الوطني") على دمج البنكین بموجب  ٢٠١٩مارس  ٢١في  
الستحواذ الالحق على ما نسبتھ وعلى ا٢٠١٥لسنة ٢) من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ١(٢٨٣المادة رقم 

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

٪ من البنك المدمج على التوالي. في تاریخ سریان مفعول الدمج، تم إلغاء إدراج أسھم بنك ٢٤٪ 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 ١٫٠٠٠٫٠٠٠إلزامیة التحویل ("السندات") بقیمة  أصدر البنك المدمج سندات
سھم لبنك أبوظبي التجاري.١١٧٫٦٤٧٫٠٥٨إلى ةً كامل رأس المال الصادر للمصرف. تم تحویل السندات مباشر

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

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

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

أساس اإلعداد٢٫١

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

، والتي تم إعدادھا وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات ٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في 
التقاریر المالیة الدولیة. 

نتائج بنك االتحاد ٢٠٢٠سبتمبر٣٠ھیة في  أشھر المنتالتسعةالمعلومات المالیة الموحدة المختصرة واإلیضاحات ذات الصلة لفترة  تتضمن
نتائجھما٢٠١٩سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةنتائج المقارنة لفترة ال تتضمن في حین الوطني ومصرف الھالل وشركاتھما التابعة 

تاریخ الدمج واالستحواذ. أي٢٠١٩مایو ١قبل 

تم اتباع نفس السیاسات المحاسبیة وطرق العرض واالحتساب في ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة كما تم تطبیقھا في 
، باستثناء التغیرات في السیاسات المحاسبیة المدرجة ٢٠١٩دیسمبر  ٣١إعداد وعرض البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في  

.٢٫٥ضاح رقم في اإلی

إفصاحات المعلومات  / أرقامإعادة تصنیف وإعادة ترتیب بعض إیضاحاتو) ٣٥إعادة إدراج (یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم تمت 
المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة للفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالیة. 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول المعلومات المالية 

٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

١١

) تمةتملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٢

) تتمةأساس اإلعداد (٢٫١

ال تعتبر بالضرورة مؤشرًا على النتائج المتوقعة للسنة المالیة التي سوف  ٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةإن النتائج لفترة 
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١تنتھي في 

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

تقدیرات یتطلب إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من اإلدارة وضع أحكام و
المطلوبات واإلیرادات والمصاریف. قد تختلف النتائج وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات و

الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

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

.٣تلك المفصح عنھا في اإلیضاح رقم باستثناء، ٢٠١٩

تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ٢٫٢

٢٠٢٠ینایر ١المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الفّعالة للفترات المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد ٢٫٢٫١

الصادرة عن المجلس الدولي لتقاریر المالیة عداد اقامت المجموعة بتطبیق التعدیالت التالیة على المعاییر الدولیة إلفي الفترة الحالیة، 
تطبیق ھذه التعدیالت  لم یكن ل. ٢٠٢٠ینایر ١والتي تصبح فّعالة بشكل إلزامي للفترة المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد المحاسبیةللمعاییر 

محاسبةالحالیة والفترات السابقة ولكن قد تؤثر على  للفترةلتقاریر المالیة أي تأثیر مادي على المبالغ المدرجة  عداد اعلى المعاییر الدولیة إل
أو الترتیبات المستقبلیة للمجموعة.معامالتال

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

الفائدة.
المتعلق بتعریف المادیة.٨ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ◄
.١٩المتعلق بكوفید المتعلقة بامتیاز اإلیجار١٦تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ◄

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



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول المعلومات المالية 

٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

١٢

) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٢

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

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

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

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

التي تبدأ في أو بعد 

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

.التقاریر المالیة

٢٠٢٣ینایر ١

بالمتحصالت منوالمعدات" فیما یتعلق  واآلالت"الممتلكات  ١٦رقمالدوليةتعدیالت على معیار المحاسب
على العمل اً كون قادریصل إلى الموقع والحالة الالزمة لاألإیصالعملیة أثناء إنتاجھا التي تم 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 المعیارعّدلتوالتي
.مثقًال بااللتزاماتالعقد 

٢٠٢٢ینایر ١

التي تعمل على تحدیث مرجع واألعمال"  دمج"٣رقملتقاریر المالیةعداد اتعدیالت على المعیار الدولي إل
دون تغییر متطلباتھ بشكل كبیر.٣رقملتقاریر المالیةداد اعفي المعیار الدولي إلوارد 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 ائتالفستثمارات في شركات زمیلة اال"٢٨الدولي رقم 

.شركة االئتالفأو إلى شركتھ الزمیلةمستثمر من بالموجوداتالمساھمة 

سریان تاریخ تأجیل تم 
غیر إلى أجلٍ المفعول

مسمى. ال یزال التطبیق 
بھ. اً مسموح 

التأمین مطلوباتعقود التأمین الذي یتطلب أن یتم قیاس ١٧لتقاریر المالیة رقم عداد االمعیار الدولي إل
تم تصمیمعقود التأمین.  لكافةلتزامات، ویوفر نھجاً أكثر توحیدًا للقیاس والعرض  االالستیفاءالحالیةبالقیمة  

تسق لعقود التأمین. یحل المعیار الدولي تحقیق ھدف قائم على مبدأ محاسبي ممن أجلھذه المتطلبات 
اعتباراً "عقود التأمین"٤رقم لتقاریر المالیة عداد امحل المعیار الدولي إل١٧لتقاریر المالیة رقم عداد اإل

.٢٠٢١ینایر ١من 

٢٠٢٣ینایر ١

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

٢٠١٧.

٢٠٢٣ینایر ١



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول المعلومات المالية 

٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

١٣

) تتمةالمحاسبیة الھامة (ملخص السیاسات ٢

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

) تتمة (المعاییر والتفسیرات الصادرة ولكنھا غیر فّعالة بعد٢٫٢٫٢

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

التي تبدأ في أو بعد 

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

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

٢٠٢٣ینایر ١

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

للتعدیالت التي نھجاً عملیاً م التعدیالت  تقدّ -)  ١٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  و٤المالیة رقم
معدل تعدیل، وتوضح أن محاسبة التحوط لم یتم إیقافھا فقط بسبب  ا عملیة تعدیل معیار معدل الفائدةھتتطلب
تعدیل دى المخاطر الناشئة عن إلفصاحات التي تسمح للمستخدمین بفھم طبیعة ومتقدم اأنھا كما ، إیبور

التقدم الذي تحرزه لتلك المخاطر باإلضافة إلى الشركةوكیفیة إدارة الشركة ا تعرض لھتالذي معدل إیبور
بإدارة عملیةتقوم الشركةإلى معدالت مرجعیة بدیلة، وكیف معدالت إیبوراالنتقال منالشركة في عملیة

.ھذهاالنتقال

٢٠٢١ینایر ١

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

تحدیث على التغیرات المرتقبة في المعدالت المرجعیة (ایبور) 
األدوات المالیة والمعیار ٩رقملتقاریر المالیةعداد اتعدیالت على المعیار الدولي إلبتطبیق ال، قامت المجموعة  ٢٠٢٠ینایر  ١من  اً اعتبار

تتناول المرحلة األولى من التعدیالت.الفائدةمعدلبتعدیالت معیارإفصاحات األدوات المالیة المتعلقة  ٧رقملتقاریر المالیةعداد االدولي إل
قامت لتحوطات ما قبل االستبدال.لتحوط من اإعفاءً واقترحت ("إیبور") العرض بین البنوكمعدلمتطلبات محاسبة التحوط الناشئة قبل 

.٢٠٢١بعد عام الشكوكخالل فترة المستقبليمن التحلیل اإلعفاءالتحوط المتاح بموجب التعدیالت مثل اإلعفاء منالمجموعة بتطبیق 

ال یزال تأثیر استبدال معدالت الفائدة المعروضة بین البنوك ("ایبور") بمعدالت بدیلة خالیة من المخاطر على منتجات باإلضافة إلى ذلك، 
وخدمات المجموعة مجال تركیز رئیسي. لدى المجموعة حجم كبیر ومتنامي من العقود التي تستند إلى إیبورز مثل لیبور وایبور، والتي 

حیث یكون من المحتمل أن یتوقف إصدار معدالت ایبورز ھذه. بدأت اإلدارة مشروعاً لتنسیق األنشطة االنتقالیة ٢٠٢١ما بعد سنة  تمتد إلى  
ھذه، وبالتالي ما ینتج عن ذلك من تعطیل للتدفقات المالیة تقلیل حجم ھذه العقود القائمة عند إیقاف معدالت ایبورزیھدف إلىللمجموعة 

والخسائر االقتصادیة المحتملة. یعد المشروع ھامًا من حیث الحجم والتعقید وسوف یؤثر على العدید من المنتجات والعمالت واألنظمة 
مالیة مثل تقلبات األرباح الناتجة عن تعدیالت عّرض عملیة تبني معدالت مرجعیة جدیدة المجموعة للمخاطر التشغیلیة والوالعملیات. تُ 

والتغیرات في محاسبة التحوط. تواصل المجموعة العمل مع مختلف أصحاب المصالح لدعم االنتقال المنتظم والتخفیف من المخاطر العقود
لبنك.إللكتروني لموقع االألساسیة على استراتیجیة التواصل مع العمالء واستضافة المعلومات اذلكیشملو؛ الناتجة عن العملیة االنتقالیة



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول المعلومات المالية 

٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

١٤

) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٢

أساس التوحید ٢٫٣

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

الشركات التابعة 
المتغیرة أو إن الشركات التابعة ھي المنشآت التي تخضع لسیطرة البنك. یسیطر البنك على منشأة ما عندما یكون البنك معّرضًا للعوائد 

لدیھ حقوق فیھا نتیجة مشاركتھ في المنشأة إضافة إلى قدرتھ على التأثیر على تلك العوائد من خالل سیطرتھ على المنشأة. یتم إدراج 
نتھاء البیانات المالیة للشركات التابعة ضمن المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة اعتبارًا من تاریخ بدء السیطرة حتى تاریخ ا

ھذه السیطرة. 

:٢٠٢٠سبتمبر٣٠فیما یلي قائمة الشركات التابعة كما في 

التأسیس
األنشطة الرئیسیة البلدالسنة نسبة الملكیة اسم الشركة التابعة 

المالیة واألسھم الوساطة في تجارة األدوات اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٥٪ ١٠٠أبوظبي التجاري لألوراق المالیة ذ.م.م 
إدارة العقارات والخدمات االستشاریة   اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٥٪ ١٠٠شركة أبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م 

االستثمارات المالیة اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٥٪ ١٠٠)٣(شركة أبوظبي التجاري للحلول المالیة ذ.م.م 
االستثمارات المالیة اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٥٪ ١٠٠)٣(التجاري للخدمات االستثماریة ذ.م.م شركة أبوظبي

االستثمارات المالیة اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٦٪ ١٠٠كینتك لتطویر البنیة التحتیة ذ.م.م  
تطویر العقارات اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٦٪ ١٠٠)١(التجاري لتطویر للعقارات ذ.م.م شركة أبوظبي

الخدمات الھندسیة اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٧٪ ١٠٠شركة أبوظبي التجاري للخدمات الھندسیة ذ.م.م  
أنشطة تمویل الخزینةالكایمان جزر ٢٠٠٨٪ ١٠٠بنك أبوظبي التجاري فایننس (كایمان) المحدودة 

أسواق بنك أبوظبي التجاري (كایمان) المحدودة (المعروفة  
األنشطة المرتبطة بالخزینةجزر الكایمان ٢٠٠٨٪ ١٠٠سابقًا باسم بنك أبوظبي التجاري القابضة (كایمان) المحدودة) 

االستثمار أنشطة أمناء جزیرة مان ٢٠٠٨حقوق مسیطرة بنك أبوظبي التجاري ال تي آي بي (آي أو ام) لیمتد 
مكتب تمثیل في المملكة المتحدة ووكیل خدمات المملكة المتحدة ٢٠٠٨٪ ١٠٠بنك أبوظبي التجاري (مكتب تمثیل المملكة المتحدة) المحدودة 

إتمام للخدمات منطقة حرة ش.ذ.م.م (المعروفة سابقًا باسم  
تخلیص المعامالت والدعم اإلداري للمجموعة اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠١٠٪ ١٠٠التجاري للخدمات منطقة حرة ش.ذ.م.م) شركة بنك أبوظبي 

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

أنشطة تمویل الخزینةجزر الكایمان ٢٠١٤٪ ١٠٠)٣(أومیكرون كابیتال 
أنشطة تمویل الخزینةجزر الكایمان ٢٠١٦٪ ١٠٠)٣((كایمان) المحدودة ١بنك أبوظبي التجاري للھیكلة 

المشاركات والمصالح واستبعاد، تملك، إدارة االستحواذلوكسمبورغ ٢٠١٨٪ ١٠٠) ٣(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. 
وخدمات تمویلیة متوافقة مع أحكام الشریعة  منتجات 
اإلسالمیة

خدمات إدارة العقارات اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠١٥٪ ٩٠٫٢٨)٣(الوفاق العقاریة ذ.م.م. 
وكیل في تداول األدوات المالیة واألسھم. اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٢٪ ١٠٠)٣(شركة االتحاد للوساطة ذ.م.م.

خدمات إدارة التسویق اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٧٪ ٩٩) ٣(إلدارة التسویق ذ.م.م.انجاز 
بنك  مصر (المعروف سابقًا باسم –بنك أبوظبي التجاري  

األعمال التجاریة المصرفیة مصر ١٩٨١٪ ٩٩٫٧٧) مصر – االتحاد الوطني 
األنشطة المصرفیة اإلسالمیة المتحدة اإلمارات العربیة 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 
التطویر العقاري اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠١٢٪ ١٠٠)٣(الھالل الماریا للتطویر ذ.م.م. 

أنشطة تمویل الخزینةجزر الكایمان ٢٠١١حقوق مسیطرة شركة مصرف الھالل للصكوك لیمتد 
) غیر عاملة١(
غیر مستمرة عملیات ) ٢(
التصفیةتحت) ٣(

.خ.م.كامل حصتھ في شركة الھالل تكافل شببیع ع .م.الھالل شقام مصرف، الفترةخالل 
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) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٢

) تتمة أساس التوحید (٢٫٣

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

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

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

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

نادًا ھذه الحصص كجھة مستثمر فیھا محتسبة وفقاً لطریقة حقوق الملكیة أو وفقاً للسیاسة المحاسبیة للبنك بالنسبة لألدوات المالیة وذلك است
المحتفظ بھ.إلى مستوى النفوذ 

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

استثمار في شركة زمیلة  
إن الشركات الزمیلة ھي تلك المنشآت التي یكون لدى المجموعة نفوذ جوھري علیھا. إن النفوذ الجوھري ھو القدرة على المشاركة في 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دمج األعمال التي تخضع لسیطرة مشتركة ٢٫٤

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

یطرة المشتركة بموجب المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، وبالتالي تحتاج اإلدارة إلى استخدام محددة حول المحاسبة لمعامالت الس
السیاسات المحاسبیة، ٨األحكام لتطویر سیاسة محاسبیة توفر المعلومات ذات الصلة والموثوق بھا وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

طاء. التغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخ 

. ، فقط إذا كان ھناك 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 

ق االستحواذ للموجودات المحولة من قبل المجموعة، والمطلوبات التي تكبدتھا المجموعة إلى المالكین السابقین للجھة المستحوذ علیھا وحقو
بیان الدخل الملكیة الصادرة عن المجموعة في مقابل السیطرة على الجھة المستحوذ علیھا. یتم إدراج التكالیف المرتبطة باالستحواذ في 

عند تكبدھا.المرحلي الموحد المختصر 

مھا العادلة، باستثناء ما یلي:في تاریخ االستحواذ، یتم إدراج الموجودات القابلة للتحدید المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة بقی

یتم إدراج واحتساب موجودات أو مطلوبات الضریبة المؤجلة والموجودات أو المطلوبات المتعلقة بترتیبات مكافآت الموظفین وفقًا ◄
مكافآت الموظفین على التوالي؛ و١٩ضرائب 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  ◄
وفقاً لذلك المعیار.غیر المستمرةغیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات 

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

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

بیان سابقًا في الجھة المستحوذ علیھا (إن وجدت)، مباشرًة في في الجھة المستحوذ علیھا والقیمة العادلة لحصة الُمستحِوذ المحتفظ بھا 
كربح من شراء صفقة.الدخل المرحلي الموحد المختصر 

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

موجودات الجھة المستحوذ علیھا القابلة للتحدید. یتم اختیار أساس القیاس على أساس كل معاملة على حدة. یتم قیاس أنواع حقوق الملكیة 
المحدد في معیار دولي آخر للتقاریر المالیة.وفقاً لألساسلة أو، حیثما ینطبق، غیر المسیطرة األخرى بالقیمة العاد

عند إنجاز دمج األعمال على مراحل، یتم إعادة قیاس حصة حقوق الملكیة المحتفظ بھا سابقاً من قبل المجموعة في الشركة المستحوذ علیھا 
. بیان الدخل المرحلي الموحد المختصرالناتجة، إن وجدت، ضمن اح أو الخسائراألربإلى قیمتھا العادلة في تاریخ االستحواذ ویتم إدراج 

یتم إعادة تصنیف المبالغ الناشئة عن الحصص في الجھة المستحوذ علیھا قبل تاریخ االستحواذ والتي تم إدراجھا سابقًا في الدخل الشامل 
لمعاملة مالئمة فیما لو تم استبعاد ھذه الحصة.عندما تكون ھذه ابیان الدخل المرحلي الموحد المختصر اآلخر إلى 

لمبدئیة إذا لم تكتمل المحاسبة األولیة لدمج األعمال في نھایة فترة التقاریر المالیة التي وقع فیھا الدمج، تقوم المجموعة بإدراج المبالغ ا
ل فترة القیاس، أو یتم إدراج موجودات أو مطلوبات إضافیة، للبنود التي لم تكتمل المحاسبة بالنسبة لھا. یتم تعدیل تلك المبالغ المبدئیة خال

لتعكس المعلومات الحدیثة التي تم الحصول علیھا حول الحقائق والظروف القائمة في تاریخ االستحواذ، التي لو كانت معلومة، ألثرت على 
المبالغ المدرجة في ذلك التاریخ.
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) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٢

) تتمة(دمج األعمال التي تخضع لسیطرة مشتركة٢٫٤

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

الشھرة اختبار االنخفاض في قیمة 
) ناقصًا ٣٥تاریخ االستحواذ على األعمال (إیضاح في یتم إدراج الشھرة الناتجة عن االستحواذ على األعمال بالتكلفة كما تم تحدیدھا 

خسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة، إن وجدت.

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

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

شھرة مخصصة للوحدة ومن ثم على الموجودات األخرى للوحدة تناسبیًا بناًء على القیمة الدفتریة لكل أصل في الوحدة. یتم ةالدفتریة ألی
. ال یتم عكس خسائر االنخفاض في القیمة بیان الدخل المرحلي الموحد المختصرضمن ة خسارة انخفاض في قیمة الشھرة مباشرةً إدراج أی

المدرجة للشھرة 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 ٢٫٥

. ٢٠٢٠ینایر ١من اً اعتبار٩إلعداد التقاریر المالیة رقم المعیار الدوليالتحوط الواردة فيق متطلبات محاسبةقامت المجموعة بتطبی
واستنتجت٣٩رقمعالقات التحوط الحالیة بموجب معیار المحاسبة الدوليلكافةكجزء من المرحلة االنتقالیة، أجرت المجموعة مراجعة 

إعادة موازنة لعالقة عملیةةبعد أخذھا في االعتبار أی٩رقملتقاریر المالیةعداد ابموجب المعیار الدولي إلتأھّلتعالقات التحوط  كافةأن  
.تعتبر عالقات تحوط مستمرةالتي التحوط عند االنتقال و

تعدیالت ةأیا على أساس مستقبلي ولم ینتج عنھ٩رقملتقاریر المالیةعداد امحاسبة التحوط بموجب المعیار الدولي إلمتطلباتطبیق تم ت
.للمجموعةعلى األرباح المحتجزة االفتتاحیة

٢٠١٩دیسمبر ٣١السیاسة المحاسبیة حتى 

أو االلتزامات المدرجةلتغیر في القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات لتحوطات ) ١: (كـیتم تصنیف المشتقات المصنفة كتحوطات إما 
إلى مخاطر معینة مرتبطة بأصل أو التزام العائدةلتغیر في التدفقات النقدیة المستقبلیة لتحوطات ) ٢(؛ ")تحوطات القیمة العادلة("الثابتة 
) ٣(؛ أو  ")تحوطات التدفقات النقدیة("المدرجیمكن أن تؤثر على صافي الدخل المستقبليكبیرحدإلى  محتملة  متوقعة و، أو معاملة  مدرج

بھذه الطریقة المصنفةیتم تطبیق محاسبة التحوط على المشتقات  ").  االستثمارلصافي  تحوطات  ("تحوط لصافي االستثمار في عملیة أجنبیة  
.معاییربعض البشرط استیفاء 

إلى باإلضافةالمتحوط لھا بین أدوات التحوط والبنود العالقةلتأھل لمحاسبة التحوط، توثق المجموعة من أجل اوالتحوط، عالقةعند بدء 
على أساس مستمر وعلى بدایة التحوط في، كذلك تقییمًا موثقاً تتطلب المجموعة . إدارة المخاطر وإستراتیجیتھا للقیام بالتحوطھا منھدف
تسویةفي كبیرحدإلى الة كانت أدوات التحوط، وبشكل أساسي المشتقات، المستخدمة في معامالت التحوط فعّ ، لمعرفة ما إذا سواءحد

الفوائد إدراج إیرادات ومصاریفیتم . للبنود المتحوط لھا أو التدفقات النقدیة العادلةفي القیمالمتحوط لھا إلى المخاطر العائدةالتغیرات 
".الفوائدإیراداتصافي "ضمنلمؤھلة االمصنفة وعلى أدوات التحوط 
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) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٢

) تتمة (محاسبة التحوط-٩التغیرات في السیاسات المحاسبیة عند تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢٫٥

) تتمة (٢٠١٩دیسمبر ٣١السیاسة المحاسبیة حتى 

القیمة العادلة تحوطات 
للتغیر في القیمة العادلة فیما یتعلق بالمخاطر التي یتم لھ، یتم تعدیل البند المتحوطةعندما یتم تصنیف عالقة تحوط كتحوط للقیمة العادل

إلى مخاطر المتحوط لھا العائدةوالبنود  أو الخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة لكل من المشتقات  إدراج األرباحیتم  .  التحوط لھا 
،  صالحیة مشتقإذا انتھت . لذلكاً وفقلھویتم تعدیل القیمة الدفتریة للبند المتحوطالمرحلي الموحد المختصرفي بیان الدخل المتحوط لھا 

یتم إیقاف محاسبة عندھا  ،  التصنیفل  لقیمة العادلة أو تم إبطالالتحوطمعاییر محاسبةیعد یستوفي، أو ممارستھ، أو لم  ؤه، أو إنھا تم بیعھأو  
، والذي تستخدم لھ طریقة الفائدة الفعلیة، المتحوط لھلبند لعلى القیمة الدفتریة اللحظةأي تعدیل حتى تلك یتم إطفاء. بأثر مستقبليالتحوط

.ة حتى االستحقاق أو االستبعادخالل الفتراحتسابھكجزء من معدل الفائدة الفعلي المعاد المرحلي الموحد المختصرفي بیان الدخل 

ة النقدیات تحوطات التدفق
كتحوطات للتدفقات والمؤھلةالمصنفة وال من التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط المؤھلة األخرى الجزء الفعّ إدراجیتم 

یتم تعدیل احتیاطي التحوط للتدفقات النقدیة إلى . احتیاطي التحوط للتدفقات النقدیةضمنالنقدیة في الدخل الشامل اآلخر ویتم تجمیعھا 
أو إدراج األرباحیتم. المتحوط لھ، أیھما أقلالمتراكمة على أداة التحوط والتغیر التراكمي في القیمة العادلة للبند األرباح أو الخسائر

.المرحلي الموحد المختصرفي بیان الدخل ال مباشرةً الخسائر المتعلقة بالجزء غیر الفعّ 

المرحلي الموحد المختصرحقوق الملكیة إلى بیان الدخل  ضمنسابقاً في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة  المدرجةیتم إعادة تصنیف المبالغ  
ومع ذلك، عندما تؤدي  . المتحوط لھ المدرج، في نفس سطر البند األرباح أو الخسائرعلى المتحوط لھفي الفترات التي یؤثر فیھا البند 

في الدخل الشامل المدرجة سابقاً أصل غیر مالي أو التزام غیر مالي، یتم حذف األرباح والخسائر  إدراج  المعاملة المتوقعة المتحوط لھا إلى  
. االلتزام غیر الماليأو األصل غیر الماليتكلفة لالمبدئير والمتراكمة في حقوق الملكیة من حقوق الملكیة ویتم إدراجھا في القیاس اآلخ 

بعض أو كل الخسائر المتراكمة عدم استردادعلى ذلك، إذا كانت المجموعة تتوقعوعالوة.  ال یؤثر ھذا التحویل على الدخل الشامل اآلخر
.بیان الدخل المرحلي الموحد المختصرضمن المبلغ على الفور ذلكإعادة تصنیف عندھا یتمفي المستقبل، اآلخرالشامل في الدخل

یشمل ذلك الحاالت التي تنتھي فیھا . التأھلمعاییر استیفاءعن ) أو جزء منھا (یتم إیقاف محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط 
في الدخل مدرجةالخسائرالرباح أو  األتظل . مستقبليبأثریتم احتساب اإلیقاف  .  ھا أو ممارستھا ؤالتحوط أو یتم بیعھا أو إنھا صالحیة أداة

لمعاملة المتوقعة في النھایة دراج اإحقوق الملكیة ویتم إدراجھا عندما یتم ضمنمتراكمة في حقوق الملكیة في ذلك الوقت الواآلخرالشامل 
األرباح أو الخسائر المتراكمة إدراج من المتوقع حدوث معاملة متوقعة، یتم یعودعندما ال . بیان الدخل المرحلي الموحد المختصرضمن 

.بیان الدخل المرحلي الموحد المختصرضمن في حقوق الملكیة مباشرةً 

الستثمار اصافي ل تحوط ال
الخسائرأو األرباحإدراجیتم . ةالنقدیاتصافي االستثمارات في العملیات األجنبیة بطریقة مماثلة لتحوطات التدفقلتحوطات الیتم احتساب 

األرباح أو إدراج یتم . لالستثمارصافي احتیاطي التحوط ا ضمنداة التحوط في الدخل الشامل اآلخر ویتم االحتفاظ بھألال من الجزء الفعّ 
والخسائر المتراكمة في األرباحیتم إعادة تصنیف . المرحلي الموحد المختصرفي بیان الدخل ال مباشرةً خسائر المتعلقة بالجزء غیر الفعّ ال

األجنبیة.ةعند استبعاد العملیالمرحلي الموحد المختصرحقوق الملكیة من الدخل الشامل اآلخر ویتم إدراجھا في بیان الدخل 
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) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٢
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) تتمة (٢٠١٩دیسمبر ٣١السیاسة المحاسبیة حتى 

التحوط فاعلیةاختبار 
الفاعلیة(كبیر حدإلى ال ، أن یكون كل تحوط فعّ وعلى امتداد فترتھلتأھل لمحاسبة التحوط، تتطلب المجموعة عند بدایة التحوط بھدف ا

مستمر. على أساٍس ) بأثر رجعيالفاعلیة(الفعلیة فاعلیتھیثبت أن و) المستقبلیة

التحوط على استراتیجیتھا فاعلیةلطریقة التي تتبعھا المجموعة لتقییم  تعتمد ا.  التحوطمدى فاعلیةیوضح توثیق كل عالقة تحوط كیفیة تقییم  
إلدارة المخاطر.

التغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة تسویةفي كبیرحدإلى الة المستقبلیة، یجب توقع أن تكون أداة التحوط فعّ الفاعلیةمن أجل 
التغیرات في القیمة العادلة تعملالفعلیة، یجب أن  الفاعلیةلكي تتحقق  .  التحوطتصنیفتم فیھا  یالعائدة إلى مخاطر التحوط خالل الفترة التي

التحوط في بیان الدخلفاعلیةعدم إدراجیتم . في المائة١٢٥في المائة إلى ٨٠بعضھا البعض في حدود تسویةعلىأو التدفقات النقدیة 
.المرحلي الموحد المختصر

مؤھلة لمحاسبة التحوط مشتقات غیر 
في بیان الدخل األرباح والخسائر الناتجة عن التغیرات في القیم العادلة للمشتقات غیر المؤھلة لمحاسبة التحوط مباشرةً إدراج كافةیتم 

.إیرادات التداولصافي في" صافي األرباح من التعامل في المشتقات"ضمنالمرحلي الموحد المختصر

٢٠٢٠ینایر ١من اعتبارًا السیاسة المحاسبیة 

٩رقملتقاریر المالیةعداد اإلى المعیار الدولي إل٣٩رقممحاسبة التحوط من معیار المحاسبة الدوليانتقال 
والمخاطر المؤھلة  المتحوط لھا الذي یوسع نطاق البنود ومحاسبة التحوط لجدیدنموذج٩لتقاریر المالیة رقم عداد ایقدم المعیار الدولي إل

وال الفاعلیةالنموذج الجدید المقاییس الكمیة الختبار یحددلم یعد. وثیق مع إدارة المخاطرلمحاسبة التحوط ویوائم محاسبة التحوط بشكلٍ 
باختبار قائم على ٣٩رقممعیار المحاسبة الدوليالوارد في٪ ١٢٥-٪٨٠ونتیجة لذلك، یتم استبدال نطاق . یسمح بإلغاء تعیین التحوط

.وأداة التحوط، وتأثیر مخاطر االئتمان على تلك العالقة االقتصادیةالمتحوط لھاألھداف یركز على العالقة االقتصادیة بین البند 

تحوطات ضمنالفائدة معدالتیة ومخاطر تقوم المجموعة بتصنیف بعض المشتقات كأدوات تحوط فیما یتعلق بمخاطر العمالت األجنب
یتم احتساب تحوطات . كما ھو مناسبصافي االستثمارات في العملیات األجنبیة لتحوطات الالقیمة العادلة أو تحوطات التدفقات النقدیة أو 

بین العالقةحوط، توثق المجموعة التعالقةعند بدایة . االلتزامات الثابتة كتحوطات للتدفقات النقدیةعلىمخاطر صرف العمالت األجنبیة 
عالوة على و. التحوط المختلفةمعامالتلمخاطر واستراتیجیتھا في إجراء لتھا إلى أھداف إدارباإلضافةأداة التحوط والبند المتحوط لھ، 

ات في القیم العادلة أو التدفقات التغیرتسویةالة في  مستمر، توثق المجموعة ما إذا كانت أداة التحوط فعّ ذلك، عند بدایة التحوط وعلى أساٍس 
:التحوط التالیةفاعلیةمتطلبات كافةعالقات التحوط تستوفيعندما والتي تكون كذلكإلى مخاطر التحوط، العائدةالمتحوط لھالنقدیة للبند 

وأداة التحوط؛المتحوط لھبند الھناك عالقة اقتصادیة بین ◄
تغیرات القیمة الناتجة عن تلك العالقة االقتصادیة؛ وال یسیطر تأثیر مخاطر االئتمان على ◄
وكمیة أداة لھبالتحوط المجموعة فعلیاً الذي تقوم لھنسبة التحوط لعالقة التحوط ھي نفس تلك الناتجة عن كمیة البند المتحوطتكون◄

.تلكلھكمیة البند المتحوطلللتحوط فعلیاً التحوط التي تستخدمھا المنشأة 

ھدف إدارة المخاطر لعالقة التحوط ال یزالالتحوط المتعلقة بنسبة التحوط ولكن فاعلیةمتطلبات استیفاءعالقة التحوط عن إذا توقفت 
مرةً التأھلالمحددة كما ھو، تقوم المجموعة بتعدیل نسبة التحوط لعالقة التحوط عن طریق إعادة موازنة التحوط، بحیث یستوفي معاییر 

.أخرى
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٢٠

) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٢

) تتمة (محاسبة التحوط-٩التغیرات في السیاسات المحاسبیة عند تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢٫٥

) تتمة(٢٠٢٠ینایر ١السیاسة المحاسبیة اعتبارًا من 

تحوطات القیمة العادلة 
تحوط الأداة التحوط بما لم تقمبیان الدخل المرحلي الموحد المختصرضمن ألدوات التحوط المؤھلة إدراج التغیر في القیمة العادلةیتم 
یتم تعدیل . في الدخل الشامل اآلخرإدراجھا داة حقوق ملكیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفي ھذه الحالة یتم أل

مقابل إدراج قیدإلى مخاطر التحوط مع  العائدالقیمة العادلة  للتغیر فيبالقیمة العادلة  فعلیاً م یتم قیاسھ  الذي لالمتحوط لھالقیمة الدفتریة للبند  
بالنسبة ألدوات الدین التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال یتم تعدیل . بیان الدخل المرحلي الموحد المختصرفي  

بدًال من بیان الدخل المرحلي الموحد المختصرضمن أو خسارة التحوط إدراج ربحبالقیمة العادلة، ولكن یتمفعلیاً القیمة الدفتریة ألنھا 
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، مصنفةأداة حقوق ملكیة المتحوط لھ ھو عبارة عنعندما یكون البند . الدخل الشامل اآلخر

.تلك الخاصة بأداة التحوطلتتطابق معالتحوط في الدخل الشامل اآلخر خسائرأو أرباحعندھا تبقى

المتحوط بند الفي نفس سطر إدراجھایتم عندھا ، بیان الدخل المرحلي الموحد المختصرضمن أرباح أو خسائر التحوط إدراج عندما یتم 
إعادة عملیةبعد(التأھلمعاییراستیفاءعن ) أو جزء منھا (حوط محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التبإیقاف المجموعة تقوم. لھ

یتم احتساب اإلیقاف . ھا أو ممارستھا ؤالتحوط أو یتم بیعھا أو إنھا صالحیة أداةیشمل ذلك الحاالت التي تنتھي فیھا ). ، إن وجدتالموازنة
بیان الدخل المرحلي ند المتحوط لھ الناشئ عن المخاطر المتحوط لھا في  یتم إطفاء تعدیل القیمة العادلة على القیمة الدفتریة للب.  مستقبليبأثر

بیان في القیمة العادلة غیر المطفأة مباشرةً عندھا یتم إدراج تعدیل، المتحوط لھإذا تم بیع أو سداد البند . من ذلك التاریخالموحد المختصر
.الدخل المرحلي الموحد المختصر

ة النقدیات تحوطات التدفق
كتحوطات للتدفقات والمصنفة والمؤھلةال من التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط المؤھلة األخرى الجزء الفعّ إدراجیتم 

یتم تعدیل احتیاطي التحوط للتدفقات النقدیة إلى . احتیاطي التحوط للتدفقات النقدیةضمنالنقدیة في الدخل الشامل اآلخر ویتم تجمیعھا 
األرباح أو إدراج یتم . المتحوط لھ، أیھما أقلالمتراكمة على أداة التحوط والتغیر التراكمي في القیمة العادلة للبند األرباح أو الخسائر

.بیان الدخل المرحلي الموحد المختصرفيال مباشرةً الخسائر المتعلقة بالجزء غیر الفعّ 

بیان الدخل المرحلي الموحد المختصرسابقًا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكیة إلى المدرجةیتم إعادة تصنیف المبالغ 
ومع ذلك، عندما تؤدي  . المدرجالمتحوط لھ، في نفس سطر البند األرباح أو الخسائرعلى المتحوط لھفي الفترات التي یؤثر فیھا البند 

في الدخل اً سابقالمدرجةاألرباح والخسائر إزالةیتم عندھا أصل غیر مالي أو التزام غیر مالي، إدراج املة المتوقعة المتحوط لھا إلى المع
األصل غیر المالي أو االلتزام غیر تكلفة المبدئي لالشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكیة من حقوق الملكیة ویتم إدراجھا في القیاس 

بعض أو كل الخسائر عدم استرداد، إذا كانت المجموعة تتوقعوعالوة على ذلك. ال یؤثر ھذا التحویل على الدخل الشامل اآلخر. اليالم
بیان الدخل المرحلي الموحد ضمن إعادة تصنیف ھذا المبلغ على الفور عندھا یتمفي المستقبل، اآلخرالمتراكمة في الدخل الشامل 

.المختصر

إعادة عملیةبعد(استیفاء معاییر التأھلعن ) أو جزء منھا (محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط بإیقاف المجموعة تقوم
یتم احتساب اإلیقاف . ھا أو ممارستھا ؤالتحوط أو یتم بیعھا أو إنھا صالحیة أداةیشمل ذلك الحاالت التي تنتھي فیھا ). ، إن وجدتالموازنة

حقوق الملكیة ضمنوالمتراكمة في حقوق الملكیة في ذلك الوقت اآلخرفي الدخل الشامل  مدرجةالخسائرالأو  األرباحتظل  .  بأثر مستقبلي
عندما ال یكون من المتوقع  . بیان الدخل المرحلي الموحد المختصرالمتوقعة في نھایة المطاف في إدراج المعاملةویتم إدراجھا عندما یتم 

.بیان الدخل المرحلي الموحد المختصرفي األرباح أو الخسائر المتراكمة في حقوق الملكیة مباشرةً إدراج حدوث معاملة متوقعة، یتم 
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) تتمةملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (٢

) تتمة (محاسبة التحوط-٩التغیرات في السیاسات المحاسبیة عند تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢٫٥

) تتمة(٢٠٢٠ینایر ١السیاسة المحاسبیة اعتبارًا من 

التحوط لصافي االستثمار 
یتم إدراج األرباح أو الخسائر . مماثلة لتحوطات التدفقات النقدیةیتم احتساب التحوطات لصافي االستثمارات في العملیات األجنبیة بطریقة 

یتم إدراج األرباح أو . من الجزء الفّعال ألداة التحوط في الدخل الشامل اآلخر ویتم االحتفاظ بھا ضمن صافي احتیاطي التحوط لالستثمار
یتم إعادة تصنیف األرباح والخسائر المتراكمة في . موحد المختصرالمرحلي الالخسائر المتعلقة بالجزء غیر الفّعال مباشرًة في بیان الدخل 

.األجنبیةةعند استبعاد العملیالمرحلي الموحد المختصرحقوق الملكیة من الدخل الشامل اآلخر ویتم إدراجھا في بیان الدخل 

التحوط فاعلیةاختبار 
البند المحتملة لضمان وجود عالقة اقتصادیة بین الدوریةالفاعلیةالتحوط عند بدایة عالقة التحوط، ومن خالل تقییمات فاعلیةیتم تحدید 

فاعلیةتعتمد الطریقة التي تتبعھا المجموعة لتقییم . التحوطفاعلیةیوضح توثیق كل عالقة تحوط كیفیة تقییم . وأداة التحوطالمتحوط لھ 
.یتھا إلدارة المخاطرالتحوط على استراتیج 

المتحوط لھالھامة للبند األحكامعملیات التحوط المخصصة لھا من خالل مطابقة ومدى فاعلیة تقوم المجموعة بتقییم العالقة االقتصادیة 
وبالتالي ال یتم استخدامھ لعالقات المتحوط لھالبندبتكرار الھامة األحكامتقوم طریقة مطابقة .وأداة التحوط كجزء من تقییمھا النوعي

التحوط لفاعلیةفي مثل ھذه الحاالت، یتم إجراء تقییم . البند المتحوط لھمیزات غیر موجودة في فیھا التحوطاتمشتقالتي تتضمنالتحوط 
.ةالفاعلیإلى عدم قد تؤديباستخدام طرق كمیة أخرى 

:ما یليالفاعلیةمصادر عدم بعض تشمل 

وأداة التحوط، بما في ذلك الفروق األساسیةلھالتعاقدیة للبند المتحوطاألحكامعدم التطابق بین ◄
في مخاطر االئتمان ألدوات التحوطالجوھریةالتغیرات◄
المتحوط ود لھا تأثیر مختلف على البنقد یكون في وقت مختلف وتصبح فّعالةالفائدة، ألنھا قد معدلالقادمة لمعیار التعدیالتتأثیرات◄

.أدوات التحوطعلى ولھا 

.بیان الدخل المرحلي الموحد المختصریة في عن التقییمات الكمّ ة الناتج الفاعلیةعدم إدراجیتم 

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 المرحلي الموحد المختصر
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األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة ٣

، یتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات حول ٢أثناء تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والموضحة في اإلیضاح رقم 
مصادر أخرى. تعتمد ھذه التقدیرات واالفتراضات المرتبطة القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي ال یمكن التوصل إلیھا بسھولة من  

تعتبر ذات صلة. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. التيبھا على الخبرة التاریخیة والعوامل األخرى 

في الفترة التي یتم فیھا تعدیل یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الضمنیة بشكل مستمر. یتم إدراج التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة 
أّثر التعدیل فقط على تلك الفترة، أو في فترة التعدیل والفترات المستقبلیة إذا أّثر التعدیل على كل من الفترة الحالیة التقدیرات إذاھذه 

والفترات المستقبلیة.

المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة 

الجوھري األكبرفیما یلي التقدیرات الرئیسیة التي استخدمتھا اإلدارة في عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والتي لھا التأثیر 
:في البیانات المالیة الموحدة للمجموعةالمدرجةعلى المبالغ 

ذات  المستقبلیةوتحدید المعلومات األسواقتجات / لكل نوع من المنالمستقبلیةللسیناریوھات والترجیحات النسبیةتحدید العدد ◄
، والتي تستند وقابلة للدعممعقولة  مستقبلیةالصلة بكل سیناریو: عند قیاس خسائر االئتمان المتوقعة، تستخدم المجموعة معلومات  

.تؤثر ھذه المحركات على بعضھا البعضسمحركات االقتصادیة المختلفة وكیف للحول الحركة المستقبلیةإلى افتراضات 

السداد محفظةعلى مدى عمر األصل المالي مع األخذ في االعتبار التعرض عند التعثرتم تصمیم نموذج- التعرض عند التعثر◄
من الناحیة المفاھیمیة، یتم عند التعثر.ضرالتعقیمةاحتسابمن أجل االئتمانتحویل لمحددةعواملبتطبیقنقوم. ةالمتوقع
عن السداد. في الحالة التي عند التعثرعلى أنھ المبلغ المتوقع لمخاطر االئتمان للطرف المقابل التعرض عند التعثرتعریف
الذي یتم التعرض غیر الممول مبلغلتقدیر عوامل تحویل االئتمانغیر ممول، یتم تطبیق نماذجاً المعاملة تعرضفیھا تتضمن
خصائصعلى البیانات التاریخیة الداخلیة وتأخذ بعین االعتبار  المؤشراتھذه  تعتمد عملیة ضبطعن السداد.  التعثرفي حالة  سحبھ

.الطرف المقابل ونوع المنتج

فیما یتعلق احتساب التعرض عند التعثرالمستخدمة في عوامل تحویل االئتمان الخاصة بھضبطخالل الفترة، قام البنك بإعادة 
لبنك. استند التغییر في التقدیر المحاسبي إلى تحلیل اإلدارة لنسبة لبخسائر االئتمان المتوقعة مقابل خطابات الضمان غیر الممولة 

في االعتبار الزیادة المحتملة في كاملة مع األخذ واحدة التحویل التاریخیة للضمانات الصادرة عن البنك خالل دورة اقتصادیة 
اتتستمر اإلدارة في تنقیح التقدیروف  على االقتصاد. س١٩وباء كوفید  نسبة التحویل على المدى القصیر إلى المتوسط بسبب تأثیر

.توفر المزید من المعلوماتفي ظلالسنةبحلول نھایة 

عن السداد التعثرتقدیر الحتمال يھ. إن احتمالیة التعثراالئتمان المتوقعةدخًال رئیسیًا في قیاس خسائر مُ التعثریةشكل احتمالت◄
.البیانات التاریخیة واالفتراضات والتوقعات للظروف المستقبلیةاحتسابھا خالل فترة زمنیة معینة، ویتضمن 

عن السداد. وھي تستند إلى الفرق بین التدفقات النقدیة التعثرھي تقدیر للخسارة الناتجة عن  عن السدادالتعثرالخسارة الناتجة عن  ◄
االئتمانیة والتحسیناتالتعاقدیة المستحقة وتلك التي یتوقع المقرض استالمھا ، مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدیة من الضمانات  

.المتكاملة
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(تتمة) لمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة األحكام المحاسبیة الھامة وا٣

انخفاض قیمة الشھرة والموجودات غیر الملموسة 
للوحدات المولدة للنقداألخرى  والموجودات غیر الملموسة  إلى جانب الموجوداتالقیمة،  لالنخفاض فيعلى األقل  اً یتم اختبار الشھرة سنوی

.للمجموعة

لألعمال التي یتم اختبارھا قید االستخداملقیمة  لتقدیر  إجراء  یتطلب تحدید ما إذا كانت الشھرة أو الموجودات غیر الملموسة منخفضة القیمة  
یتطلب احتساب القیمة قید االستخدام من المنشأة تقدیر .الموجودات لھا للنقد التي تم تخصیص ھذه المولدةالقیمة والوحدات فينخفاضلال

للنقد، مع األخذ في االعتبار إمكانیة تحقیق خطط األعمال طویلة األجل وافتراضات المولدةالتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من الوحدة 
.القیمة الحالیةاحتسابمعدل خصم مناسب من أجل استخدام االقتصاد الكلي التي تستند إلیھا عملیة التقییم، و

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

من . الحتواء الفیروس إلى انكماش اقتصاديالمفروضةأدت اإلجراءات . في أزمة بشریة وصحیة غیر مسبوقة١٩كوفید تسبب وباء
حاد، وفي بشكلٍ الموجوداتمنذ تفشي الوباء، تراجعت أسعار . بقاء الوباءمدةطولجوھریة حول الشكوك التستمرھذه النقطة، منطلق

االئتمان، وارتفعت التقلبات إلى مستویات ھوامشقفزت . عند أدنى مستوىفي المائة أو أكثر ٣٠انخفاضات بنسبة تكبدتبعض الحاالت 
. في سیولة السوقجوھريالمالیة العالمیة مع تدھور تعیدنا بالذاكرة إلى األزمة

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

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

.الموجودات

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

، والتي ستخفف من تأثیرالموجھةبموجب خطة الدعم االقتصادي صرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي مالتدابیر التي أعلن عنھا 
:أدناه١٩كوفید 
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

للعمالءإعفاء مؤقت .أ

شركات القطاع الخاص والشركات الصغیرة القائمة لكافةربح على القروض ال/فائدة الأو /و المبلغ األساسيإعفاء مؤقت من مدفوعات 
تحفیز البنوك اإلماراتیة على المشاركة في من أجل  .  ١٩من كوفید  ینالمتضرروالمتوسطة واألفراد المقیمین في اإلمارات العربیة المتحدة

:الموجھةخطة الدعم االقتصادي برنامج

٣١حتى لكامل قطاع البنوكملیار درھم٥٠بقیمة الوقائيمال الرأس لاً تمدیدمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي منح ◄
.قدرة اإلقراض اإلضافیة للبنوكمن یسھل ذلك سوف . ٢٠٢١دیسمبر 

دیسمبر ٣١تسھیالت التمویل بتكلفة صفریة مقابل الضمانات المؤھلة حتى لتمدیداً مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي منح◄
.ملیار درھم٥٠التمویل بتكلفة صفریة برنامجتبلغ قیمة . ٢٠٢٠

حزمة السیولة وتحفیز رأس المال . ب 

للمراقبة المستمرة، حیث وھي خاضعةالنظام المصرفي ومحفظةالتمویل ومخاطر رأس المال /آثار ھذه األزمة على السیولة تتصاعد
مصرف اإلمارات قّدم .تتدخل الحكومات في جمیع أنحاء العالم لتقدیم مجموعة متنوعة من الحوافز للتخفیف من اآلثار السلبیة لألزمة

اإلمارات العربیة دولةفيقطاع المصارفحزمة التحفیز التالیة المتعلقة بالسیولة ومتطلبات رأس المال لدعمالعربیة المتحدة المركزي 
:للعمالء النھائیینبالكاملذات الصلة منافع خطة الدعم االقتصادي الموجھة، بالنسبة للبنوك التي تمرر االضطرابالمتحدة خالل ھذا 

٪٧٠تغطیة السیولة بنسبة معدل 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 
.لتعویض عن تأثیر تقدیم الضمانات المطلوبة من قبل برنامج خطة الدعم االقتصادي الموجھةل

نسبة االحتیاطي اإللزامي مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  ض  تحسین السیولة داخل النظام المصرفي اإلماراتي، خفّ بھدف  ◄
ملیار درھم ٦١من المتوقع أن یؤدي ذلك إلى ضخ سیولة إضافیة بمبلغحیث ٪ ٧٪ إلى ١٤البنوك من لكافةتحت الطلب من الودائع 

مصرف والسیولة المذكورة أعاله التي اعتمدھا  لكافة اإلجراءات المتعلقة برأس المالالقیمة اإلجمالیة  تبلغ.  للقطاع المصرفي اإلماراتي
٪ من الناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات العربیة ١٧دل  ملیار درھم وھو ما یعا ٢٥٦ما قیمتھاإلمارات العربیة المتحدة المركزي

.المتحدة

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

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

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

. ٢٠٢١مارس٣١إلى ٣لبعض متطلبات رأسمال بازل لھیتم تأجیل التنفیذ المخططوف س◄
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

) تتمة (حزمة السیولة وتحفیز رأس المال. ب 

تخفف وف  على المدى القصیر، إال أنھا س١٩كوفید  مع تأثیراً ال تتعارض تمامعلى الرغم من أن التدابیر المذكورة أعاله لیست شاملة وقد  
. من التأثیر السلبي طویل المدى للوباء

متطلبات السیولة والتمویل واالستجابة لھا من خالل خطة الطوارئ للسیولة واختبارات كافةلھذه األزمة، یواصل البنك رصد استجابةً 
السیولة والتمویل والوضع الرأسمالي ظلت معدالتكما في تاریخ التقاریر المالیة، .التي تعكس السیناریوھات االقتصادیة الحالیةالجھد

.حاليللبنك قویة وھي في وضع جید الستیعاب تأثیر االضطراب ال

وسلطةمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي واإلرشادات المشتركة الصادرة عن المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیةإرشادات 
تنظیم الخدمات المالیة  وسلطة دبي للخدمات المالیة 

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

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

الشكوك  المتوقعة في ضوء  االئتمانائر  احتساب خسمذكرة إرشادیة بشأن  المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة، أصدر  ٢٠٢٠مارس  ٢٧في  
یتطلب تطبیق سوف ٩رقم لتقاریر المالیة عداد اعلى أن المعیار الدولي إلاإلرشادیةمذكرة التنص .١٩الحالیة الناجمة عن وباء كوفید 

عدد من لن یبقىربما . تحدید خسائر االئتمان المتوقعة في ظروف مختلفةطرقھا فيبتعدیل للشركاتوكالھما یتطلب ویسمح األحكام
ال یجب على .  في البیئة الحالیةالمتوقعة حتى تاریخھ موجودًا  خسائر االئتماناحتسابالطریقة التي تم بھا بالمتعلقةاالفتراضات والروابط  

.بشكل آليلحالیة اخسائر االئتمان المتوقعةاالستمرار في تطبیق منھجیة الشركات

خسارة االئتمان المتوقعة الواردة فيتوجیھات بشأن معالجةمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، أصدر ٢٠٢٠أبریل ٢٢في 
تحدید العمالء الذین تأثروا بشكل  البنوكمن تتطلب التوجیھات.١٩ظل أزمة وباء كوفید في ٩رقملتقاریر المالیةعداد االمعیار الدولي إل
كما تتطلب ).٢المجموعة (على المدى الطویل ١٩وباء كوفیدكبیر بوالذین تأثروا بشكلٍ ) ١المجموعة (١٩وباء كوفیدمؤقت وخفیف ب

اتخذ بنك أبوظبي .االقتصاد الكليالتوجیھات من البنك مراجعة عامل تحویل االئتمان، وتنفیذ السیناریوھات للتأكد من تأثیر متغیرات 
.التجاري الخطوات الالزمة لالمتثال لھذه اإلرشادات

من الشركات ٩التقاریر المالیة رقم  إلعدادالمعیار الدولي  االرتفاع الجوھري في مخاطر االئتمان بموجب، یتطلب تقییمباإلضافة إلى ذلك
االرتفاع الجوھري في مخاطر یجب أن یستند تقییم  .  د على مدى العمر المتوقع ألداة مالیةعن السداالتعثربتقییم التغیرات في مخاطر  القیام

من  یتطلب. ُیذكردون تكلفة أو جھد تكون متاحة للشركةوقابلة للدعمسائر االئتمان المتوقعة على معلومات معقولة خ وقیاس االئتمان
. الحالیة وتوقعات الظروف االقتصادیةواألوضاعحول األحداث الماضیة وضع تقدیرات بناًء على أفضل المعلومات المتاحةالشركات

التي یتم اتخاذھا.الھامةوتدابیر الدعم الحكومي ١٩وباء كوفید تأثیرات كل من ؤخذ في االعتبار عند تقییم الظروف المتوقعة، یجب أن یُ 
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید٤

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

وسلطة دبي للخدمات المالیة مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي م ، قدّ الدولي للمعاییر المحاسبیةمجلس التماشیًا مع توجیھات 
أثناء قیاس خسائر االئتمان المتوقعة:أخذ األمور التالیة في االعتبارإرشادات مشتركة تنص على وسلطة تنظیم الخدمات المالیة 

لالرتفاع الجوھري في مخاطر االئتمانمحفزاً عھد، في حد ذاتھ الخرق مسألة المؤقت للمدفوعات، أو التنازل عنالتأجیلال یعتبر ◄
تم تخفیض مدفوعات على سبیل المثال، إذا(إلى خسارة للبنك التأجیلحتى لو أدى كذلكسیكون ھذا ھو الحال . في البیئة الحالیة

، إذا تم تقدیمھ بغض النظر عن الظروف الفردیة للمقترضین.)الفوائد أو التنازل عنھا 
في بعض الحاالت.یوم ٣٠للتأخر عن السداد لمدةاالفتراض المساندالحالیة، تم رفض االعتیادیةللظروف غیر اً نظر◄
ن ع١٩بوباء كوفید بشكل كبیر الخاصة بھم البنك بین الملتزمین الذین من غیر المحتمل أن تتأثر مخاطر االئتمان طویلة األجل یمیز◄

یتم . باآلخرینمعینة أكثر تأثرًا مقارنة قطاعاتالذین یعملون في الملتزمونمن المرجح أن یكون . أولئك الذین قد یتأثرون بشكل دائم
.ارتفاع جوھري في مخاطر االئتمانتحدید ما إذا كان ھناك عند في االعتبارھذه العواملأخذ

.  تعدیالت جوھریة١٩وباء كوفید العقود نتیجة لعلىتعدیالتالمعظم ال تعتبر ◄

على مجموعة بنك أبوظبي التجاري ١٩كوفیدوباءتأثیر 

خطة الدعم برنامجیساعدالتجاري بشكل أساسي على دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وبالتالي تركز محفظة الشركات في بنك أبوظبي
الحكومة  /الحكومةذات الصلة بشركات الالمركزي بشكل مباشر معظم محافظ الشركات باستثناء دیونللمصرفاالقتصادي الموجھة

كافة العمالء الذین استفادوا تم تصنیف. بناًء على ملكیتھا وأھمیتھا االقتصادیة للبلدالتي نعتقد أنھا ستكون قادرة على إدارة ھذه األزمة و
.المركزيالواردة من المصرفلتعریفات  لاً وفق٢رقممجموعةالأو  ١رقممجموعةكالمن التأجیل بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجھة

./ أداء الحساب بعد نھایة فترة التأجیلةالسداد الالحقعملیات  ویتم مراقبة  االقتصادي الموجھةخطة الدعم  تم منح العمالء تأجیالت بموجب 

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

استقرار صاحب العمل بناًء علىیتم تقییم عمالء الشركات الصغیرة والمتوسطة . مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزيتوجیھات 
.البنكمن قبلعلى المدى القصیر للتدفقات النقدیة تطابق عدماألعمال التجاریة وأي یتم دعم و

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

.سوف یكون منخفضاً إلى حد كبیروبالتالي فإن التأثیر على ھذه المحفظة 

خسارة االئتمان المتوقعة التأثیر على

لدى إدارة المخاطر .  التجاري، ویستند إلى نماذج داخلیة قویةلبنك أبوظبي٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  یتم تنفیذ إطار عمل  
والتحقق الضبط/تشرف على إعادة التطویر والتي من النماذجتحقق الوالنماذجتطویر مستقلة لفي مجموعة بنك أبوظبي التجاري فرق 

على التحقق من صحة النموذج الخارجي لضمان كذلكالتجاري  یعتمد بنك أبوظبي.  بشكل متكرر وفقاً لما تحدده السیاسةمن صحة النموذج  
. أن مخرجات خسائر االئتمان المتوقعة ذات صلة وتعكس أحدث تكوین لمخاطر المحفظة
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

) تتمة(خسارة االئتمان المتوقعةالتأثیر على
السیناریوھات  ترجیحاتعلىعدة سیناریوھات متغیرة لالقتصاد الكلي من خالل دمج التغییرات بالعمل على بنك أبوظبي التجاري یقوم

نتائج ھذه السیناریوھات  تتفاوت.االقتصادیة، وانخفاض أسعار النفط، وانخفاض أسعار العقارات، ونمو الناتج المحلي اإلجمالي السلبي
القیمة البالغة فينخفاضاالرسوم صافي إدراجھ ضمنتم إحاللبتضمینشدة االنكماش، وبالتالي فقد قام البنك بناًء علىكبیر بشكلٍ 

.ملیون درھم٣٫٠٥٥

وف  إجراءات الدعم الحكومیة سكافةمحفظة بنك أبوظبي التجاري تتخذ من اإلمارات العربیة المتحدة مقرًا لھا إلى حد كبیر، فإن  نظرًا ألن
أحكام المعیار الدولي حولالمركزي المصرفتوجیھاتتتطلب .تأثیر خسائر االئتمان المتوقعة على محفظتھا تساعد في التخفیف من

٣٠القتصاد الكلي بحلول امن البنوك إعادة تقدیم توقعات ١٩في ظل وباء كوفیدخسائر االئتمان المتوقعة ٩إلعداد التقاریر المالیة رقم 
.مالئمةھذا التغییر والتأكد من أن خسائر االئتمان المتوقعة التي یحتفظ بھا البنك . وقد تم تقییم نتائج٢٠٢٠سبتمبر 

خطة الدعم االقتصادي الموجھة تحدیثات الحوكمة المتعلقة ب

عملیات تأجیل السداد . تتبعخطة الدعم االقتصادي الموجھةعملیات تأجیل السداد بموجبقامت المجموعة بتطبیق حوكمة قویة حول 
التقییم المناسب الحتیاجات إجراء بعد ا تم الموافقة علیھتعملیة الموافقة على االئتمان وبرنامج خطة الدعم االقتصادي الموجھةبموجب 

المشتركة، أصدر فریق سیاسة المخاطر تماشیاً مع اإلرشادات  .  على الجدارة االئتمانیة للعمیل١٩وباء كوفید  العمالء واألداء السابق وتأثیر
 ٍ یتم . المركزي المنصوص علیھا المصرفقواعد بخطة الدعم االقتصادي الموجھةعملیات تأجیل السداد بموجب تقیّدلضمان إرشادات

خطة الدعم بموجب عملیات تأجیل السدادتتم مراقبة . بشیكات وأرصدة مناسبةائتمانیةمن خالل عملیات تأجیل السدادعملیات كافةتتبع 
واإلرشاداتالمركزي المصرفلضمان االمتثال لقواعد فریق المخاطر في المجموعة على أساس أسبوعي بواسطةاالقتصادي الموجھة

قبل الموافقة علیھا من تتم یتم توثیق القرارات المتعلقة بتعدیالت االقتصاد الكلي والتجمیع وما إلى ذلك من خالل السیاسات و. ةالمشترك
.لجان المخاطر ذات الصلة

خطة الدعم االقتصادي الموجھة بموجب السدادتأجیالت 

حیث المخصصة لھا،خطة الدعم االقتصادي الموجھةألف درھم من األموال المتعلقة ب٨٫٨٥١٫٤٢٩مبلغ بقیمةقامت المجموعة بسحب
مبلغ بقیمةبتحویلالمجموعة قامت ألف درھم منھا بعد نھایة فترة التقاریر المالیة. باإلضافة إلى ذلك، ١٫١٠٠٫٠٠٠تم سداد ما قیمتھ 

ألف درھم منھا الحقًا من ٢٫٢٤٣٫٤١٤، حیث تمت تسویة مبلغ بقیمة تأجیل الدفععملیات ألف درھم للعمالء عن طریق ٩٫٩٦١٫٧٣٤
بما یتماشى مع واألفرادوالشركات الصغیرة والمتوسطة لشركات عمالء اتم منح تأجیالت الدفع ل. ٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما فيالعمالءقبل 

.الدفع المؤقتمن خالل تأجیل١٩وباء كوفیدالمركزي لضمان دعم العمالء المتأثرین بالمصرفلوائح 

:الدفععملیات تأجیلملخص فیما یلي

)مدققةغیر (٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 
الخدمات المصرفیة 

للشركات  
الخدمات المصرفیة 

اإلجمالي لألفراد  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٨٫٩٦٩٫٢٩٠٩٩٢٫٤٤٤٩٫٩٦١٫٧٣٤تأجیالت الدفع التي تم تمدیدھا خالل الفترة 
) ٢٫٢٤٣٫٤١٤()٣٢٦٫٧٠١() ١٫٩١٦٫٧١٣(ناقصاً: تأجیالت الدفع التي تم سدادھا خالل الفترة 

٧٫٠٥٢٫٥٧٧٦٦٥٫٧٤٣٧٫٧١٨٫٣٢٠تأجیالت الدفع القائمة  
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

) تتمة (االقتصادي الموجھةخطة الدعم تأجیالت السداد بموجب 

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

)مدققةغیر (٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 
تأجیالت السداد  

بموجب خطة الدعم  
التعرض االقتصادي الموجھة 

مخصص االنخفاض  
في القیمة 

درھم ألف ألف درھم ألف درھم 
٤١٫٩٩٠١٫٠١٣٫٣٨٦٢٫٩٥٦السحوبات على المكشوف من البنوك (الشركات)

٦٦٥٫٧٤٣٩٫٥٢٤٫٨١١١٧٤٫٢٨١قروض األفراد  
٥٫١٠٤٫٩٦٤٥٤٫٢٩٦٫٣٢٤٧٣٨٫٩٣٣قروض الشركات  
١٫٩٠٥٫٦٢٣١٫٩٤١٫٨٦٧٥٫٧٦١تسھیالت أخرى 

٧٫٧١٨٫٣٢٠٦٦٫٧٧٦٫٣٨٨٩٢١٫٩٣١اإلجمالي 

:األفراد حسب المنتجتصنیف قروض 
)مدققةغیر (٢٠٢٠سبتمبر٣٠فيكما 

تأجیالت السداد  
بموجب خطة الدعم  
التعرض ة االقتصادي الموجھ

مخصص االنخفاض  
في القیمة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
٦١٠٫٨٦٧٨٫١٢٦٫٨٠٢١٤٨٫٩٢٧قروض شخصیة (بما في ذلك بطاقات االئتمان)  

٢٦٫٤١٧١٫١٣٤٫١٧٠٢١٫٨٤٨قروض عقاریة 
٢٨٫٤٥٩٢٦٣٫٨٣٩٣٫٥٠٦قروض سیارات  

٦٦٥٫٧٤٣٩٫٥٢٤٫٨١١١٧٤٫٢٨١اإلجمالي  

:القطاع االقتصاديحسب القائمفیما یلي ملخص عملیات تأجیل الدفع، والتعرض ومخصص االنخفاض قي القیمة 

)مدققةغیر (٢٠٢٠سبتمبر٣٠فيكما 
تأجیالت السداد  

بموجب خطة الدعم  
التعرض ة االقتصادي الموجھ

مخصص االنخفاض  
في القیمة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم قطاع النشاط االقتصادي  
-٧٦٠الزراعة  

٩٥٫٧٨٩٥٤٧٫١٦٦٥٫٤٠٧الطاقة  
١٫٨١٠٫٩٤٩٢٫٦٥١٫٠٣٥١٣٫٣٧٧التجارة  

٢٫٧١٢٫٧٠٩٢٧٫٣١٨٫١٢٠٤٢٩٫٥٤٧االستثمار العقاري 
٥٩٧٫٢٩٦٤٫٨٢٢٫٦٦٨١٤٫٧٩٣الضیافة 

١٤٨٫٩٦٥٦٤٣٫٦٢٩٩٫٥٥١المواصالت واالتصاالت  
٨٨١٫٨٧٠١١٫٠٤٧٫١٠٠١٧٤٫٢٠٠شخصي 

٦٨٦٫٦٧٦٨٫٧٠٥٫٧٣٠٤٠٫٤٣٩مؤسسات مالیة (*) 
٢٢١٫٣٢١١٫٧٢٤٫٩٣٣١٩٨٫١٣٧التصنیع  
٩٥٫١٢٣٢٩٤٫٦٧٨٣٫٤٧٦الخدمات  

٤٦٧٫٦١٥٩٫٠٢١٫٢٦٩٣٣٫٠٠٤أخرى 
٧٫٧١٨٫٣٢٠٦٦٫٧٧٦٫٣٨٨٩٢١٫٩٣١اإلجمالي  

(*) تتضمن الشركات االستثماریة
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

) تتمة (خطة الدعم االقتصادي الموجھةتأجیالت السداد بموجب 

:فئتینضمنتأجیل الدفع عملیاتمنالمستفیدینالعمالء كافةأن یتم تجمیع ةالمشتركاإلرشاداتتطلب ت

١رقممجموعة ال

الة وبالتالي ال یتوقع أن تتأثر أن تأجیالت الدفع فعّ بعتقد بالنسبة لھؤالء العمالء، یُ .١٩كوفید العمالء المتأثرون بشكل مؤقت وخفیف بأزمة
السیولة دون تغییرات كبیرة في الجدارة ًا على من المتوقع أن یواجھ ھؤالء العمالء قیود. جوھريالقیمة االقتصادیة للمنشآت بشكل 

.االئتمانیة

٢رقمالمجموعة 

.السیولةإصداراتتتجاوز تھم االئتمانیةالعمالء الذي من المتوقع أن یواجھوا تغییرات جوھریة في جدار

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

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

كما یلي:لدعم االقتصادي الموجھةمن خطة االمستفیدونبناًء على االعتبارات المذكورة أعاله، تم تصنیف العمالء 

) مدققةغیر(٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في  

عدد العمالء  

تأجیالت السداد  
بموجب خطة الدعم  
التعرض  ةاالقتصادي الموجھ

مخصص  
االنخفاض في  

القیمة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم المجموعةالقطاع 

١٦١١٥٫٥٦٠٫٥٨٠٥٢٫٦٩٥٫٠١٥٣٠٣٫٩٤٣المجموعة (*) الخدمات المصرفیة للشركات 
٢٧٧٣١٫٤٩١٫٩٩٧٤٫٥٥٦٫٥٦٢٤٤٣٫٧٠٧المجموعة 

١٫٣٨٤٧٫٠٥٢٫٥٧٧٥٧٫٢٥١٫٥٧٧٧٤٧٫٦٥٠
١٢٦٫٦٥٣٤١٣٫٥٠٧٨٫٦٥٠٫١٣٧٣٥٫٥٠١المجموعة لألفراد الخدمات المصرفیة 

٢١٠٫٠٣١٢٥٢٫٢٣٦٨٧٤٫٦٧٤١٣٨٫٧٨٠المجموعة 
٦٨٤٫٣٦٧٤٣٫٦٦٥٨١١٫٥٢٤٫٩٢٨١٫١٧٤

٣٨٫٠٦٨٧٫٧١٨٫٣٢٠٦٦٫٧٧٦٫٣٨٨٩٢١٫٩٣١اإلجمالي

للشركات الخدمات المصرفیة  ضمن وأعمالھم التجاریة الكبیرة عمالء من أصحاب الثروات الإدراجلغرض ھذا اإلفصاح، یتم  (*) 

للبنوك المشتركةرشاداتاإلمذكرة "مع متوافقة والمراحلخسائر االئتمان المتوقعة بالمتعلقةسیاساتھا الداخلیة بجعلقامت المجموعة 
دولة  في ٩رقملتقاریر المالیةعداد االمعیار الدولي إلمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة الواردة ضمن وشركات التمویل حول معالجة 

.٢٠٢٠أبریل ٤بتاریخ الصادرة ") مشتركةالرشادات اإل" ("١٩أزمة كوفید ظلاإلمارات العربیة المتحدة في 
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

) تتمة (خطة الدعم االقتصادي الموجھةتأجیالت السداد بموجب 

الدفع عملیات تأجیلفي ضوء احترازیةال تزالاتخذت المجموعة الخطوات التالیة للتأكد من أن ممارسات خسائر االئتمان المتوقعة 
.للعمیلالممنوحة

معلومات مستقبلیة  
لالقتصاد الكلي إحاللتم تخصیص.  إلى االفتراضات المستقبلیةاً استنادخسارة االئتمان المتوقعةسیناریوھاتبوضعقامت المجموعة  

.في االعتبارالمعّدلةتوقعات االقتصاد الكليألخذ

عند التعثر مراجعة التعرض 
عالوة على ذلك، قامت و. سحب ھذه التسھیالتیةللتعرضات غیر الممولة واحتمالقامت المجموعة بمراجعة عوامل تحویل االئتمان

الشركاتعلى المكشوف غیر المستخدمة والتسھیالت االئتمانیة المتجددة لمحفظة للسحوباتعوامل تحویل االئتمانالمجموعة بزیادة
.ھذهالمراجعةعملیةكجزء من 

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

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

:خطة الدعم االقتصادي الموجھةمنافعمنالمستفیدینللعمالء احتمالیة التعثر عن السداد والخسارة الناتجة عن التعثر متوسط

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

المجموعة 
المصرفیة  الخدمات 
للشركات 

الخدمات المصرفیة  
لألفراد

الخدمات المصرفیة  
للشركات 

الخدمات المصرفیة  
لألفراد

٪٧٨٫٩٠٪١٨٫٠٦٪١٫٠٦٪١٣٫١٢المجموعة 
٪٦٣٫٢٦٪٢٦٫٦٢٪١٩٫٤٧٪٢١٤٫٩٣المجموعة 

٪٧٧٫٥٠٪١٨٫٧٥٪٢٫٧١٪٤٫٠٦متوسط القطاع 

الترحیل المرحلي 
لن یتم عادًة ترحیلعمالء المجموعة األولى دون تغییر طوال مدة األزمة. وبالمثل، ببقاء تصنیفالمركزي المصرفتسمح لوائح 

قد ل.  دائماً بطبیعتھ١٩بناًء على أدائھم المالي حیث أنھ من غیر المتوقع أن یكون تأثیر وباء كوفید  ٣إلى المرحلة  ٢عمالء المجموعة  
بعد نھایة فترة التأجیل.العمالءطبق البنك ھذه المبادئ، ومع ذلك فقد تم تخفیض تصنیف بعض مراحل 
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید٤

) تتمة (خطة الدعم االقتصادي الموجھةتأجیالت السداد بموجب 

:)حسب قطاع األعمال(تأجیل الدفع عملیات للعمالء المستفیدین من ٢٠٢٠ینایر ١عملیات الترحیل المرحلي للتعرض منذ 

اإلجمالي(*) ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم الخدمات المصرفیة للشركات  

٦٠٫٤١٧٫٦٤٨-٢٠٢٠٥٥٫٥٠٤٫١٨١٤٫٩١٣٫٤٦٧ینایر ١كما في  
--١٫٠٩٦٫٩١٧) ١٫٠٩٦٫٩١٧(٢إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة -
--) ٩٨٧٫٧٤٣(١٩٨٧٫٧٤٣إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -

١٫٨١٦٫٩٤٩٦٠٫٨٤٢٩٫٨٧٢١٫٨٨٧٫٦٦٣إضافات  
) ٥٫٠٨٤٫٧٥٤(-) ٧٤٫١٧٦() ٥٫٠١٠٫٥٧٨(المستحقة / التأجیل الذي تمت تسویتھ 

٣١٫٠٢٠-) ٣١٫٤٠٩(٦٢٫٤٢٩التحركات األخرى 
٥٢٫٢٦٣٫٨٠٧٤٫٩٧٧٫٨٩٨٩٫٨٧٢٥٧٫٢٥١٫٥٧٧) مدققةغیر(٢٠٢٠سبتمبر ٣٠كما في  

اإلجمالي(*) ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم لألفرادالخدمات المصرفیة 

٢٠٢٠١٩٫٦٤٣٫١٣٠٦٢٣٫٣٢٥٢٥٫٢٢٣٢٠٫٢٩١٫٦٧٨ینایر ١كما في  
--٣٣٥٫١١٠) ٣٣٥٫١١٠(٢إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة -
-٥٥٫٢٧٦-) ٥٥٫٢٧٦(٣إلى المرحلة ١تحویل من المرحلة -
--) ١٥٢٫٤٤٥(١١٥٢٫٤٤٥إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
-٩٫٨٢١) ٩٫٨٢١(-٣إلى المرحلة ٢تحویل من المرحلة -
-) ١٫٦١٠(-١١٫٦١٠إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة -
-) ١٢٫٨٧٨(١٢٫٨٧٨-٢إلى المرحلة ٣تحویل من المرحلة -

٨٢٧٫٤٩٣٢٣٫٢٢١٣٫٩٦٢٨٥٤٫٦٧٦اإلضافات  
) ١١٫٥٥٢٫٣٣٢() ١٠٫٦٥٤() ٢٦٨٫٩٠٠() ١١٫٢٧٢٫٧٧٨(المستحقة / التأجیل الذي تمت تسویتھ  

) ٦٩٫٢١١(٩٫٩٤٣٩٫٢٨٥) ٨٨٫٤٣٩(التحركات األخرى  
٨٫٨٧٣٫٠٧٥٥٧٣٫٣١١٧٨٫٤٢٥٩٫٥٢٤٫٨١١) مدققةغیر(٢٠٢٠سبتمبر ٣٠كما في  

ترحیل بعض التعرضات إلى  اً قلتوجیھات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، قامت المجموعة بتمدید تأجیالت السداد فقط لقروض المرحلة األولى والثانیة. تم الحاً (*) وفق
دائم. الدین لدى العمیل بشكلٍ ات قدرة خدم تنخفض في ظروف استثنائیة حیث كان من المتوقع أن ٣المرحلة  
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) تتمة) وتأثیره على مجموعة بنك أبوظبي التجاري (١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤

) تتمة (خطة الدعم االقتصادي الموجھةتأجیالت السداد بموجب 

: (غیر مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في خطة الدعم االقتصادي الموجھةعملیات التأجیل بموجب المستفیدین من للعمالء التصنیف الداخلي 

اإلجمالي ٢المجموعة ١المجموعة 

التقییم الداخلي 

تأجیالت السداد  
بموجب خطة الدعم  
التعرض ة االقتصادي الموجھ

مخصص االنخفاض  
في القیمة 

تأجیالت السداد  
بموجب خطة الدعم  
التعرض ة االقتصادي الموجھ

مخصص االنخفاض  
في القیمة 

تأجیالت السداد  
بموجب خطة الدعم  
التعرض ة االقتصادي الموجھ

مخصص االنخفاض  
في القیمة 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
٤٩٢٩٫٢١٣١٢٫٤٨٧٫٠٢٢٦٫٩٤٩٢٣٫٨٦٣٢٠٥٫٤٩٩١٥٦٩٥٣٫٠٧٦١٢٫٦٩٢٫٥٢١٧٫١٠٥-١الدرجات من 
٦٤٫٣١١٫٣٢٠٣٨٫٣٠٥٫٨٢٩٢٢٩٫٥٩٥٥٨٨٫٢٧٨١٫٨٤٧٫٠٦٦٣١٫١٨٩٤٫٨٩٩٫٥٩٨٤٠٫١٥٢٫٨٩٥٢٦٠٫٧٨٤-٥الدرجات من 

٧٢٧٦٫٥٨٧١٫٦٦٥٫٧٦٥٦٢٫٤٤٦٨٠٥٫٩٣١٢٫١٦٥٫٨٨٣٣٩٨٫٥٨٣١٫٠٨٢٫٥١٨٣٫٨٣١٫٦٤٨٤٦١٫٠٢٩الدرجة 
٤٥٦٫٩٦٧٨٫٨٨٦٫٥٣٦٤٠٫٤٥٤٣٢٦٫١٦١١٫٢١٢٫٧٨٨١٥٢٫٥٥٩٧٨٣٫١٢٨١٠٫٠٩٩٫٣٢٤١٩٣٫٠١٣غیر مصنفة 

٥٫٩٧٤٫٠٨٧٦١٫٣٤٥٫١٥٢٣٣٩٫٤٤٤١٫٧٤٤٫٢٣٣٥٫٤٣١٫٢٣٦٥٨٢٫٤٨٧٧٫٧١٨٫٣٢٠٦٦٫٧٧٦٫٣٨٨٩٢١٫٩٣١اإلجمالي 
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نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة، صافي ٥

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

١٫٤٦١٫١٤٩١٫٨٣٠٫٢٢٨نقد في الصندوق
٣٫٧٦٤٫٤٣١٢٫٨٥٤٫٥٨٨(*)أرصدة لدى البنوك المركزیة

٩٫٥٤٦٫٢٧٧١٥٫٣٧٩٫٠٣٠احتیاطیات محتفظ بھا لدى البنوك المركزیة
٦٥٫٣٥١٤٫٨٤١٫٣٦٧شھادات إیداع لدى البنوك المركزیة

١٤٫٨٣٧٫٢٠٨٢٤٫٩٠٥٫٢١٣واألرصدة لدى البنوك المركزیة إجمالي النقد 
)٢٤٧()٢٠٦()١٠ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

١٤٫٨٣٧٫٠٠٢٢٤٫٩٠٤٫٩٦٦إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة، صافي 
إن التركیزات الجغرافیة ھي كما یلي:

١٤٫١٠٩٫٦٥٤٢٤٫١٢٠٫٨٠٣المتحدةداخل دولة اإلمارات العربیة 
٧٢٧٫٥٥٤٧٨٤٫٤١٠خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

١٤٫٨٣٧٫٢٠٨٢٤٫٩٠٥٫٢١٣
)٢٤٧()٢٠٦()١٠ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

١٤٫٨٣٧٫٠٠٢٢٤٫٩٠٤٫٩٦٦
٪ سنویاً ٠٫١بمعدل مودعة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي ال ال شيء) - ٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (١٫٣٠٠٫٠٠٠بقیمة اللیلة الواحدة ودائع تتضمن (*) 

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

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي ٦

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

٧٣٨٫٤٩١١٫١٥١٫٥٤٣بعملة أجنبیةأرصدة حساب البنك 
٣٫٦٠٠٫٨٠٦١٫٣١٥٫٦٨٦ودائع ھامشیة 
٦٫٢٠٤٫٣٩٢٥٫٦١٦٫٥٨٥ودائع ألجل
١٫٨٣٦٫٥٠٠٣٫٣٠٥٫٧٠٠ودائع وكالة 

١١٫٠٧٦٫٠٨٦١١٫٧٢٥٫٤٢٢قروض وسلفیات إلى البنوك
٢٣٫٤٥٦٫٢٧٥٢٣٫١١٤٫٩٣٦إجمالي الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك 

)٤٩٫٩٦٢()٤٧٫١٢٤()١٠القیمة (إیضاح ناقصاً: مخصص االنخفاض في 
٢٣٫٤٠٩٫١٥١٢٣٫٠٦٤٫٩٧٤إجمالي الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك، صافي 

إن التركیزات الجغرافیة ھي كما یلي:
٦٫٣٤٤٫٢٧٥٨٫٠١٣٫١٨١داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
١٧٫١١٢٫٠٠٠١٥٫١٠١٫٧٥٥خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

٢٣٫٤٥٦٫٢٧٥٢٣٫١١٤٫٩٣٦
)٤٩٫٩٦٢()٤٧٫١٢٤()١٠ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٢٣٫٤٠٩٫١٥١٢٣٫٠٦٤٫٩٧٤
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أدوات مالیة مشتقة ٧

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

العادلة القیم 
القیم اإلسمیةالمطلوبات الموجودات 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

)غیر مدققة(٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 
للتداول مشتقات محتفظ بھا أو صادرة 

٥٧١٫٧١٩٣٢٩٫٩٧٠٢٩٤٫١٤٦٫٧١٦مشتقات صرف أجنبي 
٧٫٩٣٦٫٢٢٥٧٫٩٢٧٫٦٠١٢٥٩٫٦٣٣٫٦١٧المتقاطعة عقود تبادل معدالت الفائدة والعمالت  
١٫٠٢٧٫١٢٧٧٥٢٫٨٩٣٦٣٫٨٤٨٫٥٨٩عقود خیارات معدالت الفائدة والسلع 

٣٠٧٣١٫١٨٧٫٦٧٩اتفاقیات معدالت آجلة 
٢٠٨٫٩٢٠١٩٨٫٧٧٥٢٫٣٢٤٫٨٧٩عقود تبادل السلع والطاقة

١٫٠٥١٫٧٩٦٩٦٥٫٦٩٠٧٣٫١٢١٫٩٨٠خیارات عقود التبادل
١٠٫٧٩٥٫٨١٧١٠٫١٧٥٫٠٠٢٦٩٤٫٢٦٣٫٤٦٠للتداول إجمالي المشتقات المحتفظ بھا أو الصادرة 

مشتقات محتفظ بھا كتحوطات للقیمة العادلة 
٢٫٢٥٣٫١٤١٣٫١١١٫٤٥٠٧٥٫٥١٩٫٤٠٧عقود تبادل معدالت الفائدة والعمالت المتقاطعة 
مشتقات محتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیة
٧٢٫١٣٢٧٣٫٠٢٨٥٫٠٢٣٫٢٢٨عقود تبادل معدالت الفائدة والعمالت المتقاطعة 

٧٧٫٧٨٨٥٧٫٧٧٤٨٫٢٤٣٫٢٦٢عقود صرف أجنبي آجلة 
١٤٩٫٩٢٠١٣٠٫٨٠٢١٣٫٢٦٦٫٤٩٠إجمالي المشتقات المحتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیة

١٣٫١٩٨٫٨٧٨١٣٫٤١٧٫٢٥٤٧٨٣٫٠٤٩٫٣٥٧إجمالي األدوات المالیة المشتقة 

)مدققة(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 

٤٢١٫٦٢٣٣٣١٫٠٦٦٥٧٫٩٥٧٫٤١٢والسلع عقود خیارات معدالت الفائدة 
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
٧٦٫٨١٩٥١٫٨٨١٧٫٠٠٠٫٧٨٣عقود تبادل معدالت الفائدة والعمالت المتقاطعة 

٩٥٫٥٠٩١٩٫٨٨٩٨٫٢٨٥٫٣٦٦عقود صرف أجنبي آجلة 
١٧٢٫٣٢٨٧١٫٧٧٠١٥٫٢٨٦٫١٤٩إجمالي المشتقات المحتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیة

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

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

ألف درھم (لفترة ٣٦٫٨٧٥من عدم فاعلیة التحوطات والمتعلقة بتحوطات القیمة العادلة والتدفقات النقدیة بقیمة األرباحتم إدراج صافي 
ألف درھم) في بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر. ٧٧٫٢٦٣بقیمة خسائرصافي –٢٠١٩سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعة
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) تتمةأدوات مالیة مشتقة (٧

ألف ٧٥٨٫٢٧٤–٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (١٫٨٦٤٫٤٥٠، حصلت المجموعة على ضمان نقدي بقیمة ٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 
التعرض ألف درھم) مقابل ١٨٦٫١١٧–٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (٦٠٥٫٣٣٩درھم) وحصلت على سندات بقیمة عادلة تبلغ 

.اإلیجابي للمشتقات

١٫٣١٥٫٦٨٦–٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (٣٫٦٣٢٫٠٢٣موعة بإیداع ضمان نقدي بقیمة ، قامت المج ٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 
صافي ألف درھم) مقابل ١٫٩٥٦٫٩٤٥–٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (٤٫٠٧٥٫١٧٤عادلة تبلغألف درھم) وكذلك سندات بقیمة

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

استثمارات في أوراق مالیة ٨

دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة

دول أخرى في  
مجلس التعاون  

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

) غیر مدققة(٢٠٢٠سبتمبر ٣٠كما في  
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

مدرجة:
١٧٫٤٨٨٫٤٨٧١٤٫٦٣٠٫٧٩٧٨٫٤٣٩٫٨٨٤٤٠٫٥٥٩٫١٦٨أوراق مالیة حكومیة 

١٠٫٩٤٣٫٥٤٠١٫٨٤٦٫٥٢٣٤٫٦٢٢٫٨٥٤١٧٫٤١٢٫٩١٧قطاع عام - سندات مالیة 
٣٫٩١١٫٤٦٢٤٤٨٫٢٤٥٤٫٦٥٨٫٨٣٢٩٫٠١٨٫٥٣٩بنوك ومؤّسسات مالیة - سندات مالیة 
١٫١٦٥٫٠٥٥٣٩١٫٢٢٥٢٤١٫٤٢٥١٫٧٩٧٫٧٠٥شركات –سندات مالیة 

٢٨٣٫١٩٧-١٧٥٫٠٠٩١٠٨٫١٨٨(**) أدوات حقوق الملكیة
٧٦٫٤٨١٧٦٫٤٨١--صنادیق مشتركة 

٣٣٫٦٨٣٫٥٥٣١٧٫٤٢٤٫٩٧٨١٨٫٠٣٩٫٤٧٦٦٩٫١٤٨٫٠٠٧إجمالي االستثمارات المدرجة
غیر مدرجة:

٨٧٢٫٢٨٣-٧٣٤٫٦٤٢١٣٧٫٦٤١مالیة حكومیة أوراق  
٣٧٫١٧٦٢٠٤٫٧١٤-١٦٧٫٥٣٨أدوات حقوق الملكیة 

١٫٤٩٠٥٣١٢٫٠٢١-صنادیق مشتركة 
٩٠٢٫١٨٠١٣٩٫١٣١٣٧٫٧٠٧١٫٠٧٩٫٠١٨إجمالي االستثمارات غیر المدرجة 

بالقیمة العادلة من خالل  إجمالي االستثمارات في األوراق المالیة
٣٤٫٥٨٥٫٧٣٣١٧٫٥٦٤٫١٠٩١٨٫٠٧٧٫١٨٣٧٠٫٢٢٧٫٠٢٥الدخل الشامل اآلخر 

بالتكلفة المطفأة
مدرجة:

٣٫٥٦٢٫٨٧٧٤٫١٦٦٫٦٢٨٢٫٨٣٧٫٧٤٤١٠٫٥٦٧٫٢٤٩أوراق مالیة حكومیة 
١٫٩٢٤٫٦١١٧٣٫٤٦٣٧٥٠٫٧٥٨٢٫٧٤٨٫٨٣٢قطاع عام - سندات مالیة 
٦٥٫٨٨٦٢١٥٫٠٤٢-١٤٩٫١٥٦بنوك ومؤّسسات مالیة - سندات مالیة 
٢٠٫١٢٣١١٤٫٢٣٥-٩٤٫١١٢شركات –سندات مالیة 

٥٫٧٣٠٫٧٥٦٤٫٢٤٠٫٠٩١٣٫٦٧٤٫٥١١١٣٫٦٤٥٫٣٥٨إجمالي االستثمارات المدرجة
) ٧٫٦٤٢() ٤٫٥٠٢() ١٫٥٠٢() ١٫٦٣٨() ١٠ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٥٫٧٢٩٫١١٨٤٫٢٣٨٫٥٨٩٣٫٦٧٠٫٠٠٩١٣٫٦٣٧٫٧١٦بالتكلفة المطفأة إجمالي االستثمارات في األوراق المالیة
٤٠٫٣١٤٫٨٥١٢١٫٨٠٢٫٦٩٨٢١٫٧٤٧٫١٩٢٨٣٫٨٦٤٫٧٤١إجمالي االستثمارات في األوراق المالیة



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
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٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

٣٦

) تتمةاستثمارات في أوراق مالیة (٨

دولة اإلمارات 
المتحدةالعربیة 

دول أخرى في  
مجلس التعاون  

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

) ٣٥إیضاح) (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) *الملكیة (*أدوات حقوق 

٨٦٫٩٩٠١٥٩٫١٩١-٧٢٫٢٠١صنادیق مشتركة 
٣٠٫٧٠٨٫٥٧١١٩٫١٠٦٫٥٥٨١٩٫٥٨٥٫٩٦٨٦٩٫٤٠١٫٠٩٧إجمالي االستثمارات المدرجة

غیر مدرجة:
٣٫٦٨٤٫٤١٢-٣٫٥٠٩٫٨١٤١٧٤٫٥٩٨أوراق مالیة حكومیة 

١٣٤٫٢٢٦١٣٤٫٢٢٦--ومؤّسسات مالیة بنوك - سندات مالیة 
٣٧٫٦٥٥٢٢٠٫٧٣٢-١٨٣٫٠٧٧أدوات حقوق الملكیة 

١٫٦١٥٥٨٠٢٫١٩٥-صنادیق مشتركة 
٣٫٦٩٢٫٨٩١١٧٦٫٢١٣١٧٢٫٤٦١٤٫٠٤١٫٥٦٥إجمالي االستثمارات غیر المدرجة 

٣٤٫٤٠١٫٤٦٢١٩٫٢٨٢٫٧٧١١٩٫٧٥٨٫٤٢٩٧٣٫٤٤٢٫٦٦٢إجمالي االستثمارات في األوراق المالیة
مجلس التعاون الخلیجي(*)

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

، تم إدراج مخصص لالنخفاض في قیمة أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 
) في احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات المدرجة ١٠ألف درھم) (إیضاح ٢٦٠٫٤١٧–٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (٢٣١٫٤٦٤بمبلغ 

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

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

بلغ صافي –٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (٢٫٩٦٩٫٩٠٥ما قیمتھ  ٢٠٢٠سبتمبر٣٠صافي القیمة العادلة السالبة لعقود التبادل ھذه في  
دخل المرحلي ألف درھم). تم إدراج أرباح وخسائر عدم فاعلیة ھذه التحوطات ضمن بیان ال١٫٠١٠٫٦١٤القیمة العادلة السالبة ما قیمتھ 

الموحد المختصر.

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

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

(مدققة) ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في ) غیر مدققة(٢٠٢٠سبتمبر ٣٠كما 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 

١٣٫٣٤٦٫١٢٨١١٫٥٠١٫٦٠٣١٫٠٤١٫٤٣٩٨٥١٫٠٥٦تمویل إعادة الشراء 

الدعم االقتصادي  خطة  بموجب برنامج مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي من )  ال شيء-٢٠١٩دیسمبر ٣١( ألف درھم ٨٫٨٥١٫٤٢٩بدون فوائد بقیمة  تشمل قروض(*) 
الموجھة
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٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

٣٧

) تتمةاستثمارات في أوراق مالیة (٨

١٫٩٦٤٫٠٣٤–٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (٤٫٠٧٥٫١٧٤قامت المجموعة كذلك برھن استثمارات في أوراق مالیة بقیمة عادلة تبلغ 
. ال تزال المجموعة محتفظة بالمخاطر والمنافع المتعلقة باالستثمارات المرھونة.كضمان مقابل طلبات الھامشألف درھم)

صافي قروض وسلفیات للعمالء، ٩

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

ُمعاد إدراجھا (*)غیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

١٠٫٠٧٣٫٩٦٥١٢٫٦٨٢٫٩٧٣سحوبات على المكشوف (أفراد وشركات) 
٤٣٫٧٥٧٫٢٢٤٤٦٫٦٦٤٫١٥٧قروض أفراد

١٨٣٫٩٨٣٫٤٥٢١٨٠٫٨٣٥٫٩٨٨قروض شركات
٤٫٣١٥٫٠٩٢٤٫٩٤٦٫٣٧٠بطاقات ائتمان
١٠٫٤٨٠٫٢٣٨١٠٫٠٣٧٫٠٠٢تسھیالت أخرى

٢٥٢٫٦٠٩٫٩٧١٢٥٥٫١٦٦٫٤٩٠إجمالي القروض والسلفیات للعمالء
)٧٫٣٣٣٫٤١٠()٩٫٧١٩٫٥٠١()١٠ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٢٤٢٫٨٩٠٫٤٧٠٢٤٧٫٨٣٣٫٠٨٠إجمالي القروض والسلفیات للعمالء، صافي 
٣٥(*) یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 

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

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

ُمعاد إدراجھا (*)غیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

٢١٫١٥٨٫٥٨٧٢٠٫٤٩١٫٦١٩المرابحة
١٨٫٨٠٦٫١٥٢١٩٫٤٢٠٫٠٢٢تمویل إجارة

٤٫٦١١٫٩٠١٦٫٥٥٨٫٨١٠الَسلم
٤١٠٫٨٨١٥٩٦٫٣٩٨أخرى

٤٤٫٩٨٧٫٥٢١٤٧٫٠٦٦٫٨٤٩إجمالي موجودات التمویل اإلسالمي 
)٨٤٥٫٦٤٣()١٫٢٥٩٫٧٣٦(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة

٤٣٫٧٢٧٫٧٨٥٤٦٫٢٢١٫٢٠٦موجودات التمویل اإلسالمي، صافي إجمالي
٣٥(*) یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 

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

ألف ٢٨٫٢٥٢ما قیمتھ  الموجبةبلغ صافي القیمة العادلة –٢٠١٩دیسمبر  ٣١ألف درھم (٣٦٫١٤٠ما قیمتھ ٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 
درھم). 
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٣٨

) تتمةقروض وسلفیات للعمالء، صافي (٩

فیما یلي محفظة القروض والسلفیات للعمالء بحسب قطاع النشاط االقتصادي:

)ُمعاد إدراجھا) (**(٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في )غیر مدققة(٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 
داخل دولة اإلمارات 

العربیة المتحدة
اإلمارات خارج دولة 

اإلجماليالعربیة المتحدة
داخل دولة اإلمارات 

العربیة المتحدة
خارج دولة اإلمارات 

اإلجماليالعربیة المتحدة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

قطاع النشاط االقتصادي
٢٨٨٫٧٧٩٨٩٫٣٢٤٣٧٨٫١٠٣٢٠٣٫٧٥٧٥١٫٧٤٥٢٥٥٫٥٠٢الزراعة
١٫٣٦٠٫٤٩٩٥٫٨٥٥٫٢٣٢٧٫٢١٥٫٧٣١١٫٦٤٥٫١١٧١٫٨٣٨٫٣١٥٣٫٤٨٣٫٤٣٢الطاقة
٨٫٦٨١٫٦٥٢١٫٩٤٨٫٣٠٨١٠٫٦٢٩٫٩٦٠٨٫٦٩٨٫٠٨٧١٫٧١٢٫٦٢٨١٠٫٤١٠٫٧١٥التجارة

٧٠٫٨٧٩٫٧١٧١٫٢٤٢٫٣٠٦٧٢٫١٢٢٫٠٢٣٧٠٫٣٤١٫٧٦٤١٫٢٣٢٫٩٣٩٧١٫٥٧٤٫٧٠٣االستثمار العقاري
٩٫٧٤٦٫٩٥٥٥١٠٫٦٣٨١٠٫٢٥٧٫٥٩٣١٠٫٨٦٦٫٢٨٥٥١٤٫١١٨١١٫٣٨٠٫٤٠٣الضیافة

٢٫٦٤٠٫٤٣٠١٫٣٠١٫٩٦٧٣٫٩٤٢٫٣٩٧٢٫٨٤١٫٦٩٣١٫٨٤٩٫٤٠١٤٫٦٩١٫٠٩٤النقل واالتصاالت  
٥٥٫٢٦٦٫٥٧٤١٫٣٦٣٫٢٥٤٥٦٫٦٢٩٫٨٢٨٥٩٫٦٧٩٫٩١٠١٫١٧٣٫٦٨٧٦٠٫٨٥٣٫٥٩٧األفراد

٥٠٫٦٥٨٫٣٧٦١٫١٢٨٫٢٢٣٥١٫٧٨٦٫٥٩٩٥١٫٠١٩٫٦٩٢٥٠٢٫٢١٠٥١٫٥٢١٫٩٠٢الحكومة ومؤّسسات القطاع العام
١٤٫١٢٠٫٢٦٠٣٫٢١٩٫٠٨٤١٧٫٣٣٩٫٣٤٤١٤٫٧٣٦٫٢٥٦٣٫٦٦٥٫٩٠١١٨٫٤٠٢٫١٥٧المؤّسسات المالیة (*)

٥٫٠٤١٫٧٠٥١٫٩٣٠٫٢٥٤٦٫٩٧١٫٩٥٩٥٫٢٧٤٫٢٩١١٫٩٨٣٫٢٨٧٧٫٢٥٧٫٥٧٨التصنیع
٥٫٢٨٩٫٦٢٣٤٠٨٫٣٦٤٥٫٦٩٧٫٩٨٧٥٫٤٢٦٫٣٠٩٢٩٩٫١٢٤٥٫٧٢٥٫٤٣٣الخدمات
٩٫٣١٨٫٩٣٦٣١٩٫٥١١٩٫٦٣٨٫٤٤٧٩٫٣١١٫٧٩٣٢٩٨٫١٨١٩٫٦٠٩٫٩٧٤أخرى

٢٣٣٫٢٩٣٫٥٠٦١٩٫٣١٦٫٤٦٥٢٥٢٫٦٠٩٫٩٧١٢٤٠٫٠٤٤٫٩٥٤١٥٫١٢١٫٥٣٦٢٥٥٫١٦٦٫٤٩٠إجمالي القروض والسفلیات للعمالء
)٧٫٣٣٣٫٤١٠()٩٫٧١٩٫٥٠١()١٠ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٢٤٢٫٨٩٠٫٤٧٠٢٤٧٫٨٣٣٫٠٨٠والسلفیات للعمالء، صافيإجمالي القروض 
(*) تشمل شركات االستثمار

٣٥) یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم *(*

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

٢٠٢٠سبتمبر٣٠فيكما
) مدققةغیر(

٢٠١٩دیسمبر ٣١في كما
) (*) إدراجھا ُمعاد(

إجمالي القروض  
والسلفیات إلى  

العمالء 
مخصص االنخفاض  

في القیمة

إجمالي القروض  
والسلفیات إلى  

العمالء 
مخصص االنخفاض  

في القیمة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٢١٥٫٨٢٢٫٤٣٣٨٦٠٫٣٣١٢٢٣٫١٨٦٫٦٧١٧٨٧٫٢٧٥المرحلة
٢١٨٫٤٢١٫٩٧٨٢٫٩٤٦٫٧٨٧١٩٫٨١٩٫٢١٦٢٫٩٨٢٫٣٧٨المرحلة
٣١٤٫٦١٢٫٤٢٨٥٫٦٩٨٫٣٣٢٨٫٤٥٩٫٨٣٤٣٫٤٩٢٫٧٠٧المرحلة

٣٫٧٥٣٫١٣٢٢١٤٫٠٥١٣٫٧٠٠٫٧٦٩٧١٫٠٥٠منخفضة القیمة االئتمانیة التي تم شراؤھا أو تولیدھا 
٢٥٢٫٦٠٩٫٩٧١٩٫٧١٩٫٥٠١٢٥٥٫١٦٦٫٤٩٠٧٫٣٣٣٫٤١٠اإلجمالي

٣٥یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم (*) 

مخصصات االنخفاض في القیمة ١٠

فیما یلي الحركة في مخصصات االنخفاض في القیمة:

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

٩٫٠٩٥٫٦٨١٧٫٣٠٨٫٨٤٣الرصید االفتتاحي
١٫١٦٦٫٥٥٦-األعمالإضافة عند دمج 

٣٫٦٥٩٫٦٧٤٢٫٦٩٦٫١٤١للفترة / السنةالمحمل
)٣٤٤٫٠٨٧()٦٠٤٫٩٥٦(السنةالفترة /خاللتعدیالت /مستردات 

٣٫٠٥٤٫٧١٨٢٫٣٥٢٫٠٥٤صافي المحمل للفترة / السنة
)١٫٧٣١٫٧٧٢()١٫٢٠٤٫٤١٤(خالل الفترة / السنةلمشطوبةاصافي المبالغ 

١٠٫٩٤٥٫٩٨٥٩٫٠٩٥٫٦٨١مخصصات االنخفاض في القیمة إجمالي 
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) تتمة(مخصصات االنخفاض في القیمة١٠

فیما یلي توزیع مخصصات االنخفاض في القیمة:

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

٢٠٦٢٤٧)٥نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة (إیضاح 
٤٧٫١٢٤٤٩٫٩٦٢)٦ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك (إیضاح 

٢٣٩٫١٠٦٢٦٠٫٤١٧) (*)٨استثمار في أوراق مالیة (إیضاح 
٩٫٧١٩٫٥٠١٧٫٣٣٣٫٤١٠)٩قروض وسلفیات للعمالء (إیضاح 

١٤٫٤٣٧١٩٫٢٨٢)١٢موجودات أخرى (إیضاح 
٩٢٥٫٦١١١٫٤٣٢٫٣٦٣)١٧خطابات اعتماد وضمانات والتزامات أخرى (إیضاح 

١٠٫٩٤٥٫٩٨٥٩٫٠٩٥٫٦٨١االنخفاض في القیمة ات إجمالي مخصص
ضمن احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل ألف درھم) ٢٦٠٫٤١٧: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (٢٣١٫٤٦٤البالغة قیمتھ (*) تم إدراج مخصص االنخفاض في القیمة 

الشامل اآلخر وتم إدراجھا في الدخل الشامل اآلخر.

استثمارات عقاریة ١١

ألف درھم
٢٠١٩٥٧٦٫٦٧١ینایر ١كما في 
١٫١٨٠٫٧٩٩)٣٥عند دمج األعمال (إیضاح ةإضاف

٨٫٥٥٠إضافات خالل السنة
)٥٫٨٥٩(ستبعادات خالل السنةا

)٦٧٫١٥٣(إعادة تقییم استثمارات عقاریة
٦٩٩تأثیر تحویل العمالت

١٫٦٩٣٫٧٠٧) مدققة(٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
)١٫٦٥١(ستبعادات خالل الفترةا

٤٫٨١٣إعادة تقییم استثمارات عقاریة 
١٦٩تأثیر تحویل العمالت

١٫٦٩٧٫٠٣٨) غیر مدققة(٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 

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.
یقة االستثمار: یتم استخدام ھذه الطریقة لتقدیر قیمة العقار من خالل رسملة صافي اإلیرادات التشغیلیة للعقار على أساس العائد طر◄

یتوقعھ المستثمر من استثماره على مدار مدة االنتفاع الخاضعة للتقییم.المناسب الذي

اإلمارات العربیة المتحدة.تقع االستثمارات العقاریة للمجموعة بشكل رئیسي داخل دولة 
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موجودات أخرى، صافي ١٢

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

٢٫٩٥٠٫٣٠٣٣٫٢٨٦٫٠٠١فوائد مدینة
٣٫٩٢٢٣٫٤٥١ضرائب مقدمة

١٣٦٫٤١٨١٣٩٫١١٦مدفوعة مقدماً مصاریف
١٥٫٥٩٦٫٧٦٣١٢٫٧٢٦٫٢٢٩)١٧(إیضاح أوراق قبول 

٦٠٠٫٧٨٩٦١٤٫٦٩٣أخرى
١٩٫٢٨٨٫١٩٥١٦٫٧٦٩٫٤٩٠إجمالي الموجودات األخرى

)١٩٫٢٨٢()١٤٫٤٣٧()١٠: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح ناقصاً 
١٩٫٢٧٣٫٧٥٨١٦٫٧٥٠٫٢٠٨إجمالي الموجودات األخرى، صافي 

مبالغ مستحقة للبنوك ١٣

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

١٫١٧٧٫٢٨٨١٫٧٣٩٫٠٩٨حسابات البنوك لدیناأرصدة 
١٫٤٢٨٫١٠٧٤٦٠٫٥٨٣ودائع ھامشیة 
٥٫٨٧١٫٣٦٥٣٫٥٣٣٫٠٩٨ودائع ألجل

٨٫٤٧٦٫٧٦٠٥٫٧٣٢٫٧٧٩األرصدة 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 

-٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (١٨٫٠٨٣ما قیمتھ ٢٠٢٠سبتمبر٣٠لغ صافي القیمة العادلة الموجبة لعقود التبادل ھذه في العادلة. ب
ألف درھم).١٤٫٧١٩بلغ صافي القیمة العادلة الموجبة ما قیمتھ 
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العمالءمن ودائع ١٤

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

١٢٧٫٣٠٦٫٩٨٨١٥٩٫٧٩٧٫٣٩٥ودائع ألجل
٨٤٫٧٤٧٫٢٢٦٧٨٫٠٢٢٫١٢٣ودائع حسابات جاریة

٢٩٫١٩٩٫٦٦٦٢١٫٨٧٣٫٢٠٦ودائع توفیر
٣١٥٫٦٧٨٣٥١٫٧٠٢ودائع حكومیة طویلة األجل

٢٫٠٠٩٫٤٥٩٢٫٠٤٩٫٣٥٦ودائع ھامشیة 
٢٤٣٫٥٧٩٫٠١٧٢٦٢٫٠٩٣٫٧٨٢إجمالي الودائع من العمالء 

إن الودائع اإلسالمیة المدرجة في الجدول أعاله ھي كما یلي:

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

١٫٧٥٤٫٧٢٩١٫٣٢٤٫٢٨٢ودائع مضاربة ألجل
١٤٫٣١٤٫١٩٨٢٢٫٤٩١٫٣٧٧ودائع وكالة 

١١٫٢٩٠٫٦٧٦١١٫٥٠٧٫٦٨٥جاریةودائع حسابات 
١٤٫١٤٨٫٠٣٤١١٫٤٠١٫٠٤٥ودائع توفیر مضاربة

٢١٧٫٧٣٧٢٥٢٫١٠٠ودائع ھامشیة 
٤١٫٧٢٥٫٣٧٤٤٦٫٩٧٦٫٤٨٩إجمالي الودائع اإلسالمیة 

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

بلغ -٢٠١٩دیسمبر ٣١درھم (ألف ٤٫٠٣٦ما قیمتھ ٢٠٢٠سبتمبر٣٠لعقود التبادل ھذه في الموجبةة. بلغ صافي القیمة العادلة العادل
ألف درھم).٥٢٫٦٤٨صافي القیمة العادلة الموجبة ما قیمتھ 
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أوراق تجاریة بالیورو ١٥

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

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھمالعملة 

٣٫٦٠٣٫٢٩٧٨٨٩٫٧٣٣دوالر أمریكي
١٩٩٫٩٠٦١٩٩٫٧٨٩درھم إماراتي

٦٢٤٫٠٣٠٤٠٤٫٥٥٣یورو
٣٥٩٫٠٨٣٢٤٧٫٣٣٢فرنك سویسري
١٦٤٫٦١١٣٢٠٫٩٣١جنیة استرلیني

٤٫٩٥٠٫٩٢٧٢٫٠٦٢٫٣٣٨إجمالي األوراق التجاریة بالیورو 

تتحوط المجموعة لبعض األوراق التجاریة بالیورو ضد مخاطر صرف العمالت األجنبیة باستخدام عقود تبادل الصرف األجنبي وتصّنف 
٢٦٫٣٤٨ما قیمتھ  ٢٠٢٠سبتمبر٣٠لعقود التحوط ھذه كما في  الموجبةھذه األدوات كتحوطات للتدفقات النقدیة. بلغ صافي القیمة العادلة  

ألف درھم).٦٫٠٦٠بلغ صافي القیمة العادلة الموجبة ما قیمتھ –٢٠١٩سمبر دی٣١ألف درھم (

سنویًا إلى موجب ٪٠٫٥٤٨بین سالب التي تم إصدارھاذات القسیمة الصفریةیتراوح معدل الفائدة الفعلي لألوراق التجاریة بالیورو
سنویاً).٪٣٫١٨٩موجب سنویاً إلى ٪٠٫٤٣٩بین سالب -٢٠١٩دیسمبر ٣١سنویاً (٪٢٫١٨٧
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قروض١٦

(غیر مدققة) ھي كما یلي:٢٠٢٠سبتمبر٣٠إن تفاصیل القروض كما في 

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

٦٣٧٫٩٧٣١٫٤٦٧٫١١٩-٨٠٫١٢٨٧٤٩٫٠١٨دوالر أستراليسندات عالمیة متوسطة األجل
٥٧٤٫٣٠٧-١٢٩٫٩٩٤٢٢٦٫٥٣٣٢١٧٫٧٨٠رینمینبي صیني

٢٥٩٫٦٣١-٨٥٫٩٧٥٨٥٫٧٠٤٨٧٫٩٥٢یورو
٢٫٤٥٦٫٧٤٣-١٫٠١٧٫٧٤٥١٫٤٣٨٫٩٩٨-فرنك سویسري

١٦٦٫٢٥٥--٨٦٫٧٣٧٧٩٫٥١٨ین یاباني
٦٤٠٫٨٥٢-٢٢٨٫٨٨٧٢٢٢٫٣٤٨١٨٩٫٦١٧دوالر ھونج كونج 

٢٠١٫٩٩١٨٫٤٥٠٫٧٧٧٣٫٨٨٨٫١٣٣٢١٫٤١١٫٨٦٨٣٣٫٩٥٢٫٧٦٩دوالر أمریكي
٣٣٩٫٢٩٠--٧٥٫٩١٢٢٦٣٫٣٧٨جنیھ استرلیني

٥٢١٫٣٨٠٥٢١٫٣٨٠---الروبیة االندونیسیة
٨٨٩٫٦٢٤١١٫٠٩٥٫٠٢١٥٫٨٢٢٫٤٨٠٢٢٫٥٧١٫٢٢١٤٠٫٣٧٨٫٣٤٦

١٫٨٧١٫١٢٧--١٫٨٧١٫١٢٧-دوالر أمریكيسندات صكوك إسالمیة 
٤٫٣٥٥٫٦٨٥--١٨٣٫٣٣٩٤٫١٧٢٫٣٤٦دوالر أمریكيقروض ثنائیة 

٦٦٫٦٤٦٦٦٫٦٤٦---تینج كازاخستاني 
١٨٧٫١٢١---١٨٧٫١٢١دوالر أمریكيصادرةإیداعشھادات 

٢٫٨٦٧٫٢٢٨--٢٫٨٦٧٫٢٢٨-دوالر أمریكيسندات ثانویة 
٢٠٢٫٣٣٣٢٫٦٣٥٫٦٥٥-٥٩٦٫١٨٢١٫٨٣٧٫١٤٠دوالر أمریكيقروض من خالل اتفاقیات إعادة الشراء

٨٫٨٥١٫٤٢٩---٨٫٨٥١٫٤٢٩درھم إماراتي *
١٠٫٢٢٨١٤٫٥١٩-٤٫٢٩١-جنیھ مصري

١٠٫٧٠٧٫٦٩٥٢١٫٨٤٧٫١٥٣٥٫٨٢٢٫٤٨٠٢٢٫٨٥٠٫٤٢٨٦١٫٢٢٧٫٧٥٦إجمالي القروض 
برنامج خطة الدعم الموجھةبموجب المركزي اإلمارات العربیة المتحدة مصرفمن تمثل قروض بال فوائد(*) 

أو عقود تبادل العمالت المتقاطعة، ویتم تصنیف عقود تتحوط المجموعة لبعض القروض ضد مخاطر معدالت صرف العمالت األجنبیة ومخاطر معدالت الفائدة باستخدام إما عقود تبادل معدالت الفائدة 
ألف درھم.٢٫٠٤٦٫١٠٨ما قیمتھ ٢٠٢٠سبتمبر٣٠ة الموجبة لعقود التبادل ھذه كما في التبادل ھذه إما كتحوطات للقیمة العادلة أو للتدفقات النقدیة. بلغ صافي القیمة العادل



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول المعلومات المالية 

٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

٤٤

) تتمةقروض (١٦

(مدققة) ھي كما یلي:٢٠١٩دیسمبر ٣١إن تفاصیل القروض كما في 

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات ٥-٣سنوات ٣-١خالل سنة واحدة
ألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف ألف 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-یابانيین 
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-قروض ثنائیة 

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 

الفائدة 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 
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 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
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٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

٤٥

) تتمةقروض (١٦

(غیر مدققة):٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في معدالت الفائدة التعاقدیة أو معدل العائد الداخلي على عملیات إصدار القسائم الصفریةمتأخرة؛ وفیما یلي كدفعات 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 ٪٤٫٨٥ثابت یتراوح بین معدل فائدة رینمینبي صیني
سنویاً 

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

سنویاً ٪٣٫٣٣معدل فائدة ثابت یتراوح بین 
سنویاً ٪٤٫٦٠و

-

نقطة أساس مضافة إلى ٥٠ربع سنویة بمعدل فوائدیورو
سعر یوریبور.

-سنویاً ٪٠٫٧٥بنسبةمعدل فائدة ثابت سنویاً ٪٠٫٠٣٨معدل فائدة ثابت بنسبة 

، وقسیمة سنویاً ٪٠٫٣٨٥بنسبةمعدل فائدة ثابت -فرنك سویسري
٪٠٫٠٥صفریة بمعدل عائد داخلي بنسبة سلبیة تبلغ 

سنویاً 

إلى سنویاً ٪٠٫٠٥بینمعدل فائدة ثابت یتراوح 
سنویاً ٪٠٫٧٣٥

-

--سنویاً ٪٠٫٤٤٥بنسبةمعدل فائدة ثابت سنویاً ٪٠٫٤٤٥معدل فائدة ثابت بنسبة یابانيین 
٪٢٫٨٦سنویاً إلى ٪٢٫٣٠یتراوح بین معدل فائدة ثابت دوالر ھونج كونج

سنویاً 
سنویاً إلى ٪٣٫٠٥معدل فائدة ثابت یتراوح بین 

سنویاً ٪٣٫٢٠
٪٢٫٨٧إلى سنویاً ٪٢٫٨٤یتراوح بین معدل فائدة 

سنویاً 
-

نقطة أساس مضافة ٩٠إلى ٨٠ربع سنویة بمعدل فوائددوالر أمریكي
إلى سعر لیبور.

سنویاً إلى ٪٢٫٧٥معدل فائدة ثابت یتراوح بین 
إلى ٨٨ربع سنویة بمعدل وفوائدسنویًا ٪٤٫٠٠
نقطة أساس مضافة إلى سعر لیبور.١٤٠

نقطة ١٥٥إلى ١٠٣ربع سنویة بمعدل فوائد
أساس مضافة إلى سعر لیبور.

یتراوح بین قسیمة صفریة بمعدل عائد داخلي 
ربع وفوائدسنویاً ٪٥٫٧٨٥سنویاً إلى %٣٫٣٠

نقطة أساس مضافة إلى سعر ١٤٠سنویة بمعدل 
(*)لیبور 

سنویاً إلى ٪١٫٩٥معدل فائدة ثابت یتراوح بین سنویًا ٪١٫٤٠بنسبةمعدل فائدة ثابت 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 نقطة أساس ٦٣وربع سنویة بمعدل شھریة فوائددوالر أمریكيقروض ثنائیة 

إلى سعر لیبور.
نقطة أساس ٩٥إلى ٥٠شھریة بمعدل فوائد

مضافة إلى سعر لیبور 
-

سنویاً ٪٩٫٥٠بنسبة معدل فائدة ثابت ---تینغ كازاخستاني 
---سنویاً ٪١٫٩٦قسیمة صفریة بمعدل عائد داخلي بنسبة دوالر أمریكيشھادات إیداع صادرة

--سنویاً ٪٤٫٥٠بنسبةمعدل فائدة ثابت -دوالر أمریكيسندات ثانویة 
٪٣٫٨٥سنویاً إلى ٪٣٫٧٢معدل فائدة ثابت یتراوح بین دوالر أمریكيقروض من خالل اتفاقیات إعادة الشراء

سنویاً 
نقطة أساس مضافة ٥٠قسائم ربع سنویة بمعدل 

إلى سعر لیبور 
نقطة ١٨إلى ٢٠نصف سنویة بمعدل سالب فوائد-

أساس مضافة إلى سعر لیبور.
سنویاً إلى ٪٠٫٥٠معدل فائدة ثابت یتراوح بین -سنویاً ٪٣٫٠٠معدل فائدة ثابت بنسبة -مصريجنیھ 

سنویاً ٪٣٫٥٠

سنویاً وتعتبر قابلة للطلب في نھایة السنة الخامسة أو السادسة أو السابعة أو العاشرة من تاریخ اإلصدار.٪٥٫٧٨٥سنویاً إلى ٪٣٫٣٠٠یتراوح بین معدل عائد داخلي سنة ب٤٠سنة إلى ٣٠تتراوح من ذات استحقاقاتبفوائد متراكمة ألف درھم ٢٠٫٤٧٩٫٩١٧(*) تشمل سندات بقیمة 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
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٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

٤٦

) تتمةقروض (١٦

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

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

مطلوبات أخرى١٧

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

مدققةغیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

١٫٢٦٨٫٩٣٤١٫٧٥٨٫٤٧٩فوائد دائنة
٦١١٫٤٩٧٦٣٣٫٢٦٢التزامات المنافع المحددةمقابلالتزام مدرج 

٣٥٩٫١١١٣٥٣٫٢٩٣ذمم دائنة ودائنون آخرون
٨٦٣٫٥٤٥٨١٣٫٩٦٨إیرادات مؤجلة

١٥٫٥٩٦٫٧٦٣١٢٫٧٢٦٫٢٢٩)١٢أوراق قبول (إیضاح 
مخصص االنخفاض في القیمة على خطابات اعتماد وضمانات 

٩٢٥٫٦١١١٫٤٣٢٫٣٦٣)١٠والتزامات أخرى (إیضاح 
٢٫٩٥٣٫٦٨٥٢٫٥٨٥٫٢٠٠أخرى

٢٢٫٥٧٩٫١٤٦٢٠٫٣٠٢٫٧٩٤إجمالي المطلوبات األخرى 

رأس المال ١٨

الصادر والمدفوع بالكامل المصرح بھ
سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

مدققةغیر مدققة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

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

) من ٪٦٠٫٢٠–٢٠١٩دیسمبر ٣١(٪٦٠٫٢٠بما نسبتھ ش.م.عمجلس أبوظبي لالستثمارت شركة، احتفظ٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 
رأس مال البنك الصادر والمدفوع بالكامل.
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٤٧

) غیر مدققةاحتیاطیات أخرى (١٩

:٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةحركة االحتیاطیات لفترة 

أسھم خطة حوافز 
احتیاطي طوارئاحتیاطي عاماحتیاطي قانونياحتیاطي نظاميالموظفین، صافي

احتیاطي تحویل 
عمالت أجنبیة

احتیاطي تحّوط 
للتدفقات النقدیة

احتیاطي إعادة 
تقییم استثمارات 
مصنفة بالقیمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

اآلخر
العائدة إلى حاملي 

البنكأسھم
حقوق غیر ال

اإلجماليالمسیطرة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف ألف 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 
)١٢٫٢٧٨(٣)١٢٫٢٨١(--)١٢٫٢٨١(-----فروقات الصرف الناشئة عن تحویل العملیات األجنبیة

٩٤٦-٩٤٦-٩٤٦------تحوطات التدفقات النقدیة على صافي التغیرات في القیمة العادلة 
النقدیة المعادصافي التغیرات في القیمة العادلة على تحوطات التدفقات

تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر
------)١٢٫٦٢٨(-)١٢٫٦٢٨(-)١٢٫٦٢٨(

صافي التغیرات في القیمة العادلة ألدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

-------)٣٥٨٫٠٨٨(٣٦)٣٥٨٫١٢٤()٣٥٨٫١٢٤(

تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر ألدواتمبالغ معاد 
الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (*)

-------)٨٤٫٧٦٦(-)٨٤٫٧٦٦()٨٤٫٧٦٦(

المصنفةصافي التغیرات في القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-------)٢٩٫١٠٢(-)٢٩٫١٠٢()٢٩٫١٠٢(

المبالغ المحولة ضمن حقوق الملكیة عند استبعاد أدوات حقوق الملكیة
المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-------)١٩٫٩٥٣(-)١٩٫٩٥٣()١٩٫٩٥٣(

)٥١٥٫٨٦٩(٣٩)٥١٥٫٩٠٨()٤٩١٫٩٤٥()١١٫٦٨٢()١٢٫٢٨١(-----الدخل الشامل اآلخر للفترة(الخسارة) /إجمالي
-)١٫٢١٦(١٫١٨٠١٫٢١٦-٣٦-----االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة 

٢٫٨٣٩-٢٫٨٣٩-------٢٫٨٣٩الجزء المكتسب-أسھم 
١١٫٠٤٥١٢٥٫٥١٩٨٫٧٤٦٫٠٦٦١٫٢٤٥٨٫٧٤٧٫٣١١)٦٦٫٧٦٦(٣٫٢٧٦٫٧٦٧٣٫٢٧٦٫٧٦٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)٢٧٫٢٦٦(٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 

)٢٧(إیضاح (*) تتضمن مخصص االنخفاض في القیمة



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول المعلومات المالية 

٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

٤٨

) تتمة ()غیر مدققةاحتیاطیات أخرى (١٩

:٢٠١٩سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةحركة االحتیاطیات لفترة 

أسھم خطة حوافز 
احتیاطي طوارئاحتیاطي عاماحتیاطي قانونياحتیاطي نظاميالموظفین، صافي

احتیاطي تحویل 
عمالت أجنبیة

احتیاطي تحّوط 
للتدفقات النقدیة 

احتیاطي إعادة تقییم 
استثمارات مصنفة 
بالقیمة العادلة من 

الشامل خالل الدخل 
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 
٢٢٫٠٤٦٨٩٤٢٢٫٩٤٠--٢٢٫٠٤٦-----فروقات الصرف الناشئة عن تحویل العملیات األجنبیة

١٧٨٫٥٥٤-١٧٨٫٥٥٤-١٧٨٫٥٥٤------تحوطات التدفقات النقدیة على صافي التغیرات في القیمة العادلة 
النقدیة المعادالتغیرات في القیمة العادلة على تحوطات التدفقاتصافي 

تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر
------١١٫٦٧٩-١١٫٦٧٩-١١٫٦٧٩

صافي التغیرات في القیمة العادلة ألدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

-------٧٥٠٫٨٢٣٧٥٠٫٨٢٣٧٦٠٧٥١٫٥٨٣

مبالغ معاد تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي الموحد المختصر ألدوات
الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (*)

-------٣٢٫٨٤٦-٣٢٫٨٤٦٣٢٫٨٤٦

المصنفةصافي التغیرات في القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-------)٢٨٫٨٨٣(-)٢٨٫٨٨٣()٢٨٫٨٨٣(

المبالغ المحولة ضمن حقوق الملكیة عند استبعاد أدوات حقوق الملكیة
المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-------)٢٣٫٨٥٢(-)٢٣٫٨٥٢()٢٣٫٨٥٢(

٢٢٫٠٤٦١٩٠٫٢٣٣٧٣٠٫٩٣٤٩٤٣٫٢١٣١٫٦٥٤٩٤٤٫٨٦٧-----الدخل الشامل اآلخر للفترةإجمالي
٩٫٧٢١-٩٫٧٢١-------٩٫٧٢١الجزء المكتسب-أسھم 

٤١٫٤٥٥١٢١٫٣٩٢٧٫٨١٢٫٢٠٥١٫٦٥٤٧٫٨١٣٫٨٥٩)٦٤٫٢٠٣(٢٫٧٩٧٫٧٩٩٢٫٧٩٧٫٧٩٩٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)٣٢٫٠٣٧(٢٠١٩سبتمبر ٣٠كما في 

)٢٧(إیضاح (*) تتضمن مخصص االنخفاض في القیمة



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول المعلومات المالية 

٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

٤٩

سندات رأس المال ٢٠

، 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 

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

سنویاً یستحق الدفع بشكل نصف سنوي  ٪٦ل فائدة بنسبة  حقوق والتزامات حاملي السندات لمطالبات الدائنین الرئیسیین. تحمل السندات معد
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 الفوائدبة البنك بدفعات األرباح. ال یحق لحاملي السندات مطالفوائدلتقدیره 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).

حدث یستوجب عدم الدفع، عندھا ال یحق للبنك: (أ) اإلعالن عن أیة توزیعات أو أرباح في حال قام البنك باختیار عدم الدفع أو إذا ظھر
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

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

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

ألف درھم المفترضة في ١٫٨٣٦٫٥٠٠إضافًة إلى ذلك، تمت تسویة سندات رأس المال التنظیمیة للشق األول لمصرف الھالل البالغة 
.٢٠١٩یونیوتاریخ االستحواذ، في

) غیر مدققةإیرادات الفوائد (٢١

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٨٧٫٥٥٤٢٨٧٫٤٢٤٤٠٤٫٣٢٣٧٩١٫٢٤١قروض وسلفیات للبنوك 
١٫٩٩٨٫٨١١٢٫٩٤٢٫١٠٩٧٫١٧٣٫٣١١٧٫٧١٥٫٧٢٤للعمالء قروض وسلفیات  

٤٥٧٫٨٤٧٥٧٧٫٠٧٠١٫٥٨٠٫٠٦٤١٫٦٢٩٫٢٢٦استثمار في أوراق مالیة 
٢٫٥٤٤٫٢١٢٣٫٨٠٦٫٦٠٣٩٫١٥٧٫٦٩٨١٠٫١٣٦٫١٩١إجمالي إیرادات الفوائد 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول المعلومات المالية 

٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

٥٠

)غیر مدققةمصاریف الفوائد (٢٢

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٣٫٤٠٢٣٧٫٧٢٦٤٩٫٥٣٤٨٢٫٦٠٦ودائع من البنوك
٤٩٧٫٣٦٣١٫٢٩١٫٠٦٣٢٫٢٠٢٫١٩٦٣٫٣٧٤٫٢٧٩ودائع من العمالء 

٨٫٤٦٥١٧٫١٠٢٣٣٫٤٨٦٧٤٫٥٦٣بالیورو أوراق تجاریة 
٢٠١٫٠٩٦٤٤٤٫٦٨١٨٨٠٫٨٦٥١٫٢٨٠٫١٣١قروض (*) 

٧٢٠٫٣٢٦١٫٧٩٠٫٥٧٢٣٫١٦٦٫٠٨١٤٫٨١١٫٥٧٩مصاریف الفوائدإجمالي

لمصاریف الفوائد على مطلوبات عقود اإلیجار.درھم) ألف ٨٫٣٦٧–٢٠١٩سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةألف درھم (لفترة ١١٫٠١٧(*) تتضمن مبلغ بقیمة 

)غیر مدققةصافي إیرادات الرسوم والعموالت (٢٣

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

والعموالتإیرادات الرسوم 
١٩٥٫٢٩٢٢٧٣٫٧٦٧٥٩٢٫٥٣٣٧٥١٫٦٤٢رسوم متعلقة بالبطاقات 
١٣٠٫٥٧٤١٦٩٫١٣٢٣٨٠٫٥١٣٤٣٦٫٣١٩رسوم معالجة القروض 
٣٧٫٩٤٩٤٧٫١٩٣١١٨٫٧٨٣١١٦٫٨٤٦رسوم متعلقة بالحسابات 

١٢٢٫٤٢٥١٣٩٫١٤٤٣٥٧٫٩٥٠٣١٥٫١٧٧معامالت مالیة عمولة 
١٤٫١٨٤٢٣٫٤٩٢٤٣٫٥٩٥٥٤٫٧٩٢عمولة تأمین 

١٤٫٥٩٤٢٢٫٤٢٠٤٢٫٤١٠٦٥٫١٩٢ستثمارات واالاألصولخدمات إدارة 
١٫٨٠٠٢٫١٧٨٥٫٥٤٤٥٫١٩٦رسوم وساطة 
٩٠٫٧٣٤٨٦٫٨٥٥٢٤٢٫٥٣٧٢٢٨٫٣٢١رسوم أخرى 

٦٠٧٫٥٥٢٧٦٤٫١٨١١٫٧٨٣٫٨٦٥١٫٩٧٣٫٤٨٥إجمالي إیرادات الرسوم والعموالت 
) ٦٢٨٫٤١٤() ٦٦٦٫٩٧٢() ٢٣٦٫٧٣٥() ٢٣٢٫٧٤٨(مصاریف الرسوم والعموالت 

٣٧٤٫٨٠٤٥٢٧٫٤٤٦١٫١١٦٫٨٩٣١٫٣٤٥٫٠٧١صافي إیرادات الرسوم والعموالت 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول المعلومات المالية 

٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

٥١

) غیر مدققة(المتاجرةصافي إیرادات ٢٤

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھم ألف درھم درھم ألف ألف درھم 

٣٣٫٢١١٣٠٫٠٠٩٨٠٫٦٩٢٦٨٫٤٣٨المشتقات بصافي األرباح من التعامل 
٩٦٫٤٧٩١١٣٫٠٠٨٣٤٧٫٨٠٩٢٨٦٫٩٨٣العمالت األجنبیة بصافي األرباح من التعامل 

االستثمارات بالقیمة العادلة من  األرباح من (الخسائر) / صافي 
٧٩٣) ٤٫٢٨٥(٣٥) ٣(خالل األرباح أو الخسائر  

١٢٩٫٦٨٧١٤٣٫٠٥٢٤٢٤٫٢١٦٣٥٦٫٢١٤لمتاجرةاصافي إیرادات 

) غیر مدققةإیرادات تشغیلیة أخرى (٢٥

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٤١٫٦١٩٣٨٫٣٧٩١٠٢٫٦٤٨١٠٢٫٤٤٤إیرادات إدارة العقارات 
٢٠٫٥٨٦٢٤٫٤٣٥٦١٫٢٠٩٥٩٫٩٥٨إیرادات إیجار 
) ٢٦٦(٤٧٫٣٠٧٤٩٢١٧٧٫٥٥٠مالیة من استبعاد استثمارات في أوراق  / (الخسائر) صافي األرباح 

٧٣٫٥٧٨٥٢٣٥٧٫٧١٢٢٫٨٨٦أرباح ناتجة عن تقاعد التحوطات صافي 
٤٫٠٧٦٣٫٨٣٦١٤٫٥١٢٧٫٤٩٤إیرادات توزیعات األرباح 

١٤٫٤٢٥١١٫١٧٦٣٢٫٤٦٦٢٤٫٣٩٧أخرى 
٢٠١٫٥٩١٧٨٫٨٤١٤٤٦٫٠٩٧١٩٦٫٩١٣إجمالي اإلیرادات التشغیلیة األخرى

) غیر مدققةمصاریف تشغیلیة (٢٦

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٦٥١٫٣١٥٧٧١٫٩١٣١٫٩٢٢٫٠٧٧١٫٩٢٠٫٠٥٥مصاریف الموظفین 
٣٢٥٫٧٣٩٤٠٥٫٨٣٢١٫١٥٩٫٠٦٠١٫٠٥٦٫٣٨٩مصاریف عمومیة وإداریة 

١٠١٫٤٨٨١٠١٫٣٧٠٣٠٠٫٥٤١٢٥٦٫١٧٦استھالك 
-٧١٫٣٨٦-٢٣٫٩٢٢) ٣٥(إیضاح إطفاء موجودات غیر ملموسة 
١٫١٠٢٫٤٦٤١٫٢٧٩٫١١٥٣٫٤٥٣٫٠٦٤٣٫٢٣٢٫٦٢٠إجمالي المصاریف التشغیلیة
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)غیر مدققةمخصصات االنخفاض في القیمة (٢٧

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٩١٢٫٧٧٥٧٧٠٫٢٤٣٣٫٦٦٩٫٤١٢١٫٨١٦٫٤٩٨المحمل (*) صافي –األدوات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة 
المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات الدین  

٤٫٤٠٨١٦٫٥٨٩٩٢٫٧٨٤٤١٫٦٣٤صافي المحمل  –
) ١٤٠٫٧٠٧() ١٠٢٫٥٢٢() ١٤٥٫٣٤٣(٦٤٫٩٩٦) المحرر (المحمل / صافي –التزامات ومطلوبات طارئة 
) ٢٧٤٫٧٤٣() ٦٠٤٫٩٥٦()٦٩٫٩٢٩() ٤٧٨٫٢٣٤(ناقصاً: مستردات / تعدیالت  

٥٠٣٫٩٤٥٥٧١٫٥٦٠٣٫٠٥٤٫٧١٨١٫٤٤٢٫٦٨٢) ١٠إجمالي مخصصات االنخفاض في القیمة (إیضاح 
األوراق المالیة بالتكلفة المطفأة االستثمارات في على  )  ال شيء :  ٢٠١٩سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعة لفترة (ألف درھم  ٧٫٦٤٢بقیمة مبالغ محملة تضمن ت(*) 

) غیر مدققةالعوائد على السھم (٢٨

العائد األساسي والمخّفض للسھم الواحد 

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

الملكیة المحتملة المحتفظ بھا في حساب خطة حوافز الموظفین.

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٫٣٦١٫٢١٥١٫٤١٢٫٠٧٢٢٫٧٩٧٫٠٤٢٣٫٧٤١٫٥٤٥العائد إلى حاملي أسھم البنك الربح للفترة 
) ٢٦٥٫٠٥٦() ٢٧٧٫٢٩٤() ١٤٣٫٨١٥() ١٢٩٫٩٧٧() ٢٠مدفوعة على سندات رأس المال (إیضاح قسائم ناقصاً: 

١٫٢٣١٫٢٣٨١٫٢٦٨٫٢٥٧٢٫٥١٩٫٧٤٨٣٫٤٧٦٫٤٨٩صافي األرباح المعدلة للفترة العائدة إلى حاملي أسھم البنك (أ) 

عدد األسھم باآلالف عدد األسھم باآلالف 

٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫١٨٤٫١٢٧المتوسط المرجح لعدد األسھم قید اإلصدار خالل الفترة 
)٩٫٠٣٩() ٦٫٣٢٩()٩٫٠٣٩() ٦٫٣٢٩(الموظفین ناقصاً: المتوسط المرجح لعدد األسھم الناتجة عن أسھم خطة حوافز 

المتوسط المرجح لعدد أسھم حقوق الملكیة قید اإلصدار خالل الفترة  
٦٫٩٥١٫٠٥٠٦٫٩٤٨٫٣٤٠٦٫٩٥١٫٠٥٠٦٫١٧٥٫٠٨٨على السھم الواحد (ب) والمستخدمة في احتساب العائد األساسي 

٦٫٣٢٩٩٫٠٣٩٦٫٣٢٩٩٫٠٣٩أسھم خطة حوافز الموظفین زائدًا: المتوسط المرجح لعدد األسھم الناتجة عن 
المتوسط المرجح لعدد أسھم حقوق الملكیة قید اإلصدار خالل الفترة  

٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫١٨٤٫١٢٧والمستخدمة في احتساب العائد المخّفض على السھم الواحد (ج) 

٠٫١٨٠٫١٨٠٫٣٦٠٫٥٦(درھم) (أ) / (ب) العوائد األساسیة للسھم الواحد 

٠٫١٨٠٫١٨٠٫٣٦٠٫٥٦العوائد المخّفضة للسھم الواحد (درھم) (أ) / (ج) 
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التزامات ومطلوبات طارئة ٢٩

لدى المجموعة االلتزامات والمطلوبات الطارئة التالیة:

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

مدققةمدققة غیر 
ألف درھمألف درھم

٥٫٦١٨٫٣٨٦٧٫٢٣٩٫٠٧٨خطابات اعتماد
٥٦٫٦١٩٫٢٨٨٦٠٫٢٦١٫٦٦٧ضمانات

١٤٫٤٦٨٫٨٨٠٢٠٫٩٣٢٫٠١٠قابلة لإللغاء (*)–التزامات لتقدیم تسھیالت ائتمانیة 
١٥٫٧٤٠٫٨٢٧٢٠٫٢١٤٫٩٤٠غیر قابلة لإللغاء–التزامات لتقدیم تسھیالت ائتمانیة 

٩٢٫٤٤٧٫٣٨١١٠٨٫٦٤٧٫٦٩٥عن العمالءةً إجمالي االلتزامات نیاب
٤٠٧٫٨٦٢٤٨٦٫٩٤١التزامات نفقات رأسمالیة مستقبلیة

٣١٧٫٠٠٥١٫٧٥٧التزامات استثمارات في أوراق مالیة
٩٣٫١٧٢٫٢٤٨١٠٩٫١٣٦٫٣٩٣إجمالي االلتزامات والمطلوبات الطارئة 

ألف درھم) یتعلق بحدود البطاقات االئتمانیة غیر المسحوبة.٧٫٩٠٧٫١٣٩: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (٧٫٦٦٦٫٣٩٦(*) تتضمن مبلغ بقیمة 

القطاعات التشغیلیة ٣٠

مختلفة وتُدار بشكٍل ، كما ھو موضح أدناه. تقدم ھذه القطاعات منتجات وخدمات  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

حیات الممنوحة لھا توزیع الموارد على ھذه القطاعات، بینما تقوم لجنة إدارة األداء لدى المجموعة، بناًء على الصالمسؤولیة الرئیسي)
بصورة منتظمة. أداء ھذه القطاعات، بمراجعة متخذ القرار التشغیلي الرئیسيمن قبل 

عملیات كل قطاع تشغیلي لدى المجموعة:فیما یلي ملخص

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

األفراد وأنشطة إدارة الصنادیق.

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

العمالء من الشركات.معاألرصدة األخرى كما یشمل القروض والودائع والمعامالت و.ومؤسسات القطاع العام

الفائدة معدالتیتألف من عملیات الخزینة المركزیة وإدارة المحفظة االستثماریة للمجموعة ومحفظة -والخزینةات قطاع االستثمار
رة المخاطر المركزیة للمجموعة  والعمالت ومشتقات السلع والتمویل اإلسالمي. یتولى قطاع االستثمارات والخزینة تنفیذ أنشطة التمویل وإدا

قوم بتنفیذ أنشطة التمویل التجاري وتمویل یمن خالل القروض وإصدار سندات الدین واستخدام المشتقات المالیة في إدارة المخاطر، كما 
.النقدیة السائلة مثل اإلیداعات قصیرة األجل وسندات الدین للشركات والحكوماتالموجوداتالشركات واالستثمار في 
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) تتمةالقطاعات التشغیلیة (٣٠

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

استنادًا إلى أرباح القطاع قبل ضریبة الدخل وفقًا لما یتم . یتم قیاس األداء موضحة أدناهالمعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغیليإن 
إلدارة بیانھ في التقاریر اإلداریة الداخلیة التي تتم مراجعتھا من قبل لجنة إدارة األداء. ُتستخدم أرباح القطاع في قیاس األداء حیث ترى ا

عاملة في نفس قطاع العمل. یتم تحدید األسعار ة بشركات أخرىبعض القطاعات المتعلقلتقییم نتائجأن ھذه المعلومات ھي األكثر مالءمةً 
فیما بین القطاعات على أساس تجاري بحت.

(غیر مدققة):٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةفیما یلي تحلیل إلیرادات ونتائج المجموعة من حیث القطاع التشغیلي لفترة 

الخدمات المصرفیة 
لألفراد

الخدمات المصرفیة 
للشركات

ات  االستثمار
اإلجماليإدارة العقاراتوالخزینة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٢٫٥٠٣٫٥٩٦١٫٧٣٦٫٠٩٢١٫٧٣٠٫٦٧٧٢١٫٢٥٢٥٫٩٩١٫٦١٧صافي إیرادات الفوائد

والمنتجات االستثماریةصافي إیرادات من التمویل اإلسالمي
٨٠١٫٧٤١٢٨٢٫٨٣٥٣٣٩٫٢٥١٥٫١٦٤١٫٤٢٨٫٩٩١اإلسالمیة

الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي إیرادات إجمالي صافي
٣٫٣٠٥٫٣٣٧٢٫٠١٨٫٩٢٧٢٫٠٦٩٫٩٢٨٢٦٫٤١٦٧٫٤٢٠٫٦٠٨والمنتجات االستثماریة االسالمیة 

٥٣٥٫٥٦٢٦٩٤٫٢٦١٥٧١٫٢٨٢١٨٦٫١٠١١٫٩٨٧٫٢٠٦إیرادات ال تحمل فوائد
) ٣٫٤٥٣٫٠٦٤() ١٣٥٫٣٤٣() ٢١٨٫٤٧٩() ٨٩١٫٥٧١() ٢٫٢٠٧٫٦٧١(مصاریف تشغیلیة 

١٫٦٣٣٫٢٢٨١٫٨٢١٫٦١٧٢٫٤٢٢٫٧٣١٧٧٫١٧٤٥٫٩٥٤٫٧٥٠أرباح تشغیلیة قبل مخصصات االنخفاض في القیمة
) ٣٫٠٥٤٫٧١٨(-) ٧٦٫١٩٠() ٢٫٠٥٢٫١٥٦() ٩٢٦٫٣٧٢(االنخفاض في القیمةمخصصات

٢٫٣٤٦٫٥٤١٧٧٫١٧٤٢٫٩٠٠٫٠٣٢) ٢٣٠٫٥٣٩(٧٠٦٫٨٥٦التشغیلي بعد مخصصات االنخفاض في القیمة/ (الخسارة)الربح
١٤٫١٨٣---١٤٫١٨٣شركات زمیلةربحالحصة من 

٢٫٣٤٦٫٥٤١٧٧٫١٧٤٢٫٩١٤٫٢١٥) ٢٣٠٫٥٣٩(٧٢١٫٠٣٩قبل الضریبة الربح / (الخسارة)
) ٨٨٫٥٧٥(-) ٧٠٫٤٢٠() ١٣٫٣٨٨() ٤٫٧٦٧(الخارجیة الدخل ضریبةرسوم

) ٢٣٫٧٣٧(--) ١٥٫٩٥٠() ٧٫٧٨٧(غیر المستمرةخسارة من العملیات 
٢٫٢٧٦٫١٢١٧٧٫١٧٤٢٫٨٠١٫٩٠٣) ٢٥٩٫٨٧٧(٧٠٨٫٤٨٥للفترة/ (الخسارة)الربح

١٦٦٫٣١٥نفقات رأسمالیة

)مدققةغیر (٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 
١٠٩٫٦٢٩٫٩٢٢١٧٣٫٤٥٥٫٦٩٠١٢٤٫٤٠٣٫٧٨٤١٫٧٧٢٫٩٣٧٤٠٩٫٢٦٢٫٣٣٣إجمالي الموجودات

٨٨٫٩٨٧٫٤٣٤١١٧٫١٣٦٫٨٧٤١٤٧٫٤٦٣٫٠٤٨٦٤٩٫٤٤٧٣٥٤٫٢٣٦٫٨٠٣إجمالي المطلوبات



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول المعلومات المالية 

٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

٥٥

) تتمةالقطاعات التشغیلیة (٣٠

(غیر مدققة):٢٠١٩سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةفیما یلي تحلیل إلیرادات ونتائج المجموعة من حیث القطاع التشغیلي لفترة 

الخدمات المصرفیة 
لألفراد

الخدمات المصرفیة 
للشركات

اتاالستثمار
اإلجماليإدارة العقاراتوالخزینة

ألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھمألف درھم
٢٫٢٢٩٫٥٨٩١٫٦٢٣٫٢١٦١٫٤٣٩٫٥٢٥٣٢٫٢٨٢٥٫٣٢٤٫٦١٢صافي إیرادات الفوائد

والمنتجات االستثماریةصافي إیرادات من التمویل اإلسالمي
إلسالمیةا

٥٧٨٫٤١١٣٥٧٫٢٣٤٢٦٤٫١٧٧٦٫١٧١١٫٢٠٥٫٩٩٣

الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي إیرادات إجمالي صافي
والمنتجات االستثماریة اإلسالمیة 

٢٫٨٠٨٫٠٠٠١٫٩٨٠٫٤٥٠١٫٧٠٣٫٧٠٢٣٨٫٤٥٣٦٫٥٣٠٫٦٠٥

٧٨٦٫٢١٥٦٦٣٫٩٦٣٢٦٢٫٠٠٣١٨٦٫٠١٧١٫٨٩٨٫١٩٨إیرادات ال تحمل فوائد
)٣٫٢٣٢٫٦٢٠()١٢٢٫١٦٣()٢٣٩٫١٣٩()٩٣٣٫٤٢٢()١٫٩٣٧٫٨٩٦(مصاریف تشغیلیة 

١٫٦٥٦٫٣١٩١٫٧١٠٫٩٩١١٫٧٢٦٫٥٦٦١٠٢٫٣٠٧٥٫١٩٦٫١٨٣أرباح تشغیلیة قبل مخصصات االنخفاض في القیمة
)١٫٤٤٢٫٦٨٢(-)٤١٫٢٧٢()٧٢٦٫٨٤٩()٦٧٤٫٥٦١(مخصصات االنخفاض في القیمة

٩٨١٫٧٥٨٩٨٤٫١٤٢١٫٦٨٥٫٢٩٤١٠٢٫٣٠٧٣٫٧٥٣٫٥٠١الربح التشغیلي بعد مخصصات االنخفاض في القیمة
٧٫٤٣٩---٧٫٤٣٩الحصة من أرباح شركات زمیلة

٩٨٩٫١٩٧٩٨٤٫١٤٢١٫٦٨٥٫٢٩٤١٠٢٫٣٠٧٣٫٧٦٠٫٩٤٠األرباح قبل الضریبة 
)١٠٫٨٥٩(-١٫١٢٦)٥٫١٧٠()٦٫٨١٥(الخارجیة ضریبة الدخل تحریر) / رسوم(

)٥٫٩٩٩(--)٨٥٤()٥٫١٤٥(الخسارة من العملیات غیر المستمرة 
٩٧٧٫٢٣٧٩٧٨٫١١٨١٫٦٨٦٫٤٢٠١٠٢٫٣٠٧٣٫٧٤٤٫٠٨٢الربح للفترة

١٧٢٫٥٥٩نفقات رأسمالیة

)٣٥إیضاح) (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

(غیر مدققة):٢٠٢٠سبتمبر٣٠فیما یلي تحلیل إلیرادات ونتائج المجموعة من حیث القطاع التشغیلي لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

الخدمات المصرفیة 
لألفراد

الخدمات المصرفیة 
للشركات

اتاالستثمار
اإلجماليإدارة العقاراتوالخزینة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٨١٣٫٥٩٥٥٤٠٫٥١٤٤٦٣٫٤٦٧٦٫٣١٠١٫٨٢٣٫٨٨٦صافي إیرادات الفوائد

والمنتجات االستثماریةصافي إیرادات من التمویل اإلسالمي
٢٢٦٫٢٥٣٩٠٫٦٩٣١٤٢٫٣٢٥١٫٥٦٦٤٦٠٫٨٣٧إلسالمیةا

الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي إیرادات إجمالي صافي
١٫٠٣٩٫٨٤٨٦٣١٫٢٠٧٦٠٥٫٧٩٢٧٫٨٧٦٢٫٢٨٤٫٧٢٣والمنتجات االستثماریة اإلسالمیة 

١٧٣٫٥٢١٢٣٩٫٣٩٠٢١٩٫٧٢٠٧٣٫٤٥١٧٠٦٫٠٨٢إیرادات ال تحمل فوائد
) ١٫١٠٢٫٤٦٤() ٤١٫٤٠٨() ٧١٫٤٩٩() ٢٩٥٫٢٣٨() ٦٩٤٫٣١٩(مصاریف تشغیلیة 

٥١٩٫٠٥٠٥٧٥٫٣٥٩٧٥٤٫٠١٣٣٩٫٩١٩١٫٨٨٨٫٣٤١أرباح تشغیلیة قبل مخصصات االنخفاض في القیمة
) ٥٠٣٫٩٤٥(-) ٩٫٤٦٧() ٢٦٤٫٩٥٣() ٢٢٩٫٥٢٥(مخصصات االنخفاض في القیمة

٢٨٩٫٥٢٥٣١٠٫٤٠٦٧٤٤٫٥٤٦٣٩٫٩١٩١٫٣٨٤٫٣٩٦الربح التشغیلي بعد مخصصات االنخفاض في القیمة
١٣٫٥٧٣---١٣٫٥٧٣الحصة من أرباح شركات زمیلة

٣٠٣٫٠٩٨٣١٠٫٤٠٦٧٤٤٫٥٤٦٣٩٫٩١٩١٫٣٩٧٫٩٦٩األرباح قبل الضریبة 
) ٢٨٫٠٨٩(-) ٢٣٫٠٣٠() ٤٫٠٥٦() ١٫٠٠٣(الخارجیةضریبة الدخل رسوم

) ٤٫٠٥٠(--٧٨٣) ٤٫٨٣٣((الخسارة) / الربح من العملیات غیر المستمرة 
٢٩٧٫٢٦٢٣٠٧٫١٣٣٧٢١٫٥١٦٣٩٫٩١٩١٫٣٦٥٫٨٣٠الربح للفترة

٥١٫٧٨٨نفقات رأسمالیة



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول المعلومات المالية 

٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

٥٦

) تتمةالقطاعات التشغیلیة (٣٠

(غیر مدققة):٢٠١٩سبتمبر٣٠فیما یلي تحلیل إلیرادات ونتائج المجموعة من حیث القطاع التشغیلي لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

الخدمات المصرفیة 
لألفراد

الخدمات المصرفیة 
للشركات

اتاالستثمار
اإلجماليإدارة العقاراتوالخزینة

ألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھمألف درھم
٢٫٠١٦٫٠٣١)٦٫٢٢٣(٨٣٢٫٦٣٨٦٦٥٫٣٥٣٥٢٤٫٢٦٣صافي إیرادات الفوائد

والمنتجات االستثماریةصافي إیرادات من التمویل اإلسالمي
٢٧٠٫٣١٧١٢٤٫٣٤٩١١١٫٤١١٣١٧٥٠٦٫٣٩٤إلسالمیةا

الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي إیرادات إجمالي صافي
٢٫٥٢٢٫٤٢٥)٥٫٩٠٦(١٫١٠٢٫٩٥٥٧٨٩٫٧٠٢٦٣٥٫٦٧٤والمنتجات االستثماریة اإلسالمیة 

٢٩٠٫٤٠٤٢٧٧٫١٨٠١١١٫٢٨١٧٠٫٤٧٤٧٤٩٫٣٣٩إیرادات ال تحمل فوائد
)١٫٢٧٩٫١١٥()٥١٫١٣١()٨٧٫٩٢٧()٣٧٥٫٤٧٠()٧٦٤٫٥٨٧(مصاریف تشغیلیة 

٦٢٨٫٧٧٢٦٩١٫٤١٢٦٥٩٫٠٢٨١٣٫٤٣٧١٫٩٩٢٫٦٤٩أرباح تشغیلیة قبل مخصصات االنخفاض في القیمة
)٥٧١٫٥٦٠(٢١)٢٤٫٦٦٢()٣٣٣٫٠٠٩()٢١٣٫٩١٠(االنخفاض في القیمةمن ) / مبالغ مستردةمخصصات(

٤١٤٫٨٦٢٣٥٨٫٤٠٣٦٣٤٫٣٦٦١٣٫٤٥٨١٫٤٢١٫٠٨٩الربح التشغیلي بعد مخصصات االنخفاض في القیمة
٢٫٣٨٢---٢٫٣٨٢الحصة من أرباح شركات زمیلة

٤١٧٫٢٤٤٣٥٨٫٤٠٣٦٣٤٫٣٦٦١٣٫٤٥٨١٫٤٢٣٫٤٧١األرباح قبل الضریبة 
)٦٫٦٩٣(-١٫٠٠٢)٢٫٥٤٦()٥٫١٤٩(الخارجیة ضریبة الدخل تحریر) / رسوم(

)٣٫٣٠٨(--)٨٥٤()٢٫٤٥٤(الخسارة من العملیات غیر المستمرة
٤٠٩٫٦٤١٣٥٥٫٠٠٣٦٣٥٫٣٦٨١٣٫٤٥٨١٫٤١٣٫٤٧٠للفترةالربح 

٧٦٫٤١٤نفقات رأسمالیة

إفصاحات أخرى 

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

مدققة) (غیر بین القطاعات (غیر مدققة) خارجیة 
سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعة سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعة 

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

) ١٫١١٣٫٨٨٤() ٨٩٧٫٣٣١(٤٫٧٣٨٫٢٣٠٤٫٧٠٨٫٠٩٩الخدمات المصرفیة لألفراد 
) ١٫١٩٣٫٥١٣() ١٫١٠٨٫٥٧١(٣٫٨٢١٫٧٥٩٣٫٨٣٧٫٩٢٦الخدمات المصرفیة للشركات 

١٫٩٧٦٫٨٥٩٢٫٢٣٨٫٦٥٨) ٢٧٢٫٩٥٣(٦٦٤٫٣٥١االستثمارات والخزینة  
١٨٣٫٤٧٤١٥٥٫٧٣١٢٩٫٠٤٣٦٨٫٧٣٩إدارة عقارات 

- - ٩٫٤٠٧٫٨١٤٨٫٤٢٨٫٨٠٣إجمالي اإلیرادات التشغیلیة 

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

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

) ٤٠٤٫٦٣٧() ٢١٠٫٣٧٨(١٫٤٢٣٫٧٤٧١٫٧٩٧٫٩٩٦الخدمات المصرفیة لألفراد 
) ٤١٢٫١٣٢() ٢٧٣٫٣٩٣(١٫١٤٣٫٩٩٠١٫٤٧٩٫٠١٤الخدمات المصرفیة للشركات 

٤٧٥٫٧٠٤٨١٤٫٤٨٨) ٦٧٫٥٣٣(٣٤٩٫٨٠٨االستثمارات والخزینة  
٧٣٫٢٦٠٦٢٫٢٨٧٨٫٠٦٧٢٫٢٨١إدارة عقارات 

- - ٢٫٩٩٠٫٨٠٥٣٫٢٧١٫٧٦٤إجمالي اإلیرادات التشغیلیة 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول المعلومات المالية 

٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

٥٧

) تتمةالقطاعات التشغیلیة (٣٠

المعلومات الجغرافیة 
تعمل المجموعة ضمن قطاعین جغرافیین رئیسیین ھما السوق المحلي والسوق الدولي. تم تصنیف دولة اإلمارات العربیة المتحدة كقطاع 
محلي یمثل عملیات المجموعة التي تنشأ من الفروع والشركات التابعة للمجموعة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، بینما یمثل السوق  

شركاتھا التابعة التي تقع خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة. إن المعلومات المتعلقة والمجموعة التي تنشأ من فروعھا الدولي عملیات 
وموجوداتھا غیر المتداولة بحسب الموقع الجغرافي مفّصلة كما یلي:من العملیات المستمرة بإیرادات المجموعة 

(غیر مدققة) دولي  (غیر مدققة) محلي 
سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعة سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعة 

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

اإلیرادات
والمنتجات  من التمویل اإلسالمي الفوائد واإلیرادات صافي إیرادات 
إلسالمیة ا االستثماریة

٧٫٢١١٫١٥٨٦٫٤٥٢٫٠٣٢٢٠٩٫٤٥٠٧٨٫٥٧٣

١٫٩٣٤٫٦٢٥١٫٨٦٤٫١٤٨٥٢٫٥٨١٣٤٫٠٥٠إیرادات ال تحمل فوائد 

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

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

اإلیرادات
صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات  

االستثماریة اإلسالمیة 
٢٫٢٠٩٫٣٤١٢٫٤٧١٫٢٢٠٧٥٫٣٨٢٥١٫٢٠٥

٦٨٢٫٣٣٠٧٢٦٫٧٤٩٢٣٫٧٥٢٢٢٫٥٩٠إیرادات ال تحمل فوائد 

دولي محلي 
سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠١٩

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠١٩

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

موجودات غیر متداولة 
٣٨٧٫٢٣٧٣٨٧٫٦٢٧٢٥٫١٤٧٢٠٫١٤١استثمار في شركات زمیلة 

١٫٦٨٤٫٤٤٨١٫٦٨٤٫٤٤٨١٢٫٥٩٠٩٫٢٥٩استثمارات عقاریة 
١٫٩٣٩٫٢١٢٢٫٠٢٣٫٠٢٩١٦٦٫٩٧٠١٧٤٫٥٤٢ممتلكات ومعدات، صافي 

٧٫٢٨١٫٩٥٥٧٫٣٥٣٫٣٤٢١٣١٫٧١٣١٢١٫٠٠٠) ٣٥(ُمعاد إدراجھا) (إیضاح  موجودات غیر ملموسة، صافي  



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول المعلومات المالية 
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نسبة كفایة رأس المال ٣١

ھي كما یلي:٣إن النسب المحتسبة وفقاً لتوجیھات بازل 

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

ُمعاد إدراجھا (*)غیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

رأس مال الشق األول لألسھم العادیة 
٦٫٩٥٧٫٣٧٩٦٫٩٥٧٫٣٧٩)١٨رأس المال (إیضاح 

١٧٫٨٧٨٫٨٨٢١٧٫٨٧٨٫٨٨٢عالوة إصدار
٨٫٦٣٦٫٧٦٨٨٫٦٤٩٫٠١٣)١٩احتیاطیات أخرى (إیضاح 

١٥٫٣٥٥٫٢٠١١٥٫٤٠٣٫٠٤٩أرباح محتجزة
٦٫٠٣٨١٩٫٤٠٥الحقوق غیر المسیطرة

ةالخصومات والتعدیالت التنظیمی
)٧٫٤٧٤٫٣٤٢()٧٫٤١٣٫٦٦٨()٣٥(إیضاح ، صافيموجودات غیر ملموسة

٤٫٩٧٠١٠٫٢٢٧)١٩احتیاطي تحوط التدفقات النقدیة (إیضاح 
)٣٠٫١٠٥()٢٧٫٢٦٦()١٩(إیضاح أسھم خطة حوافز الموظفین، صافي 

احتیاطي إعادة تقییم استثمارات مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل
٥٦٫٤٨٤٢٧٧٫٣٢٨)١٩(إیضاح الشامل اآلخر

٤١٫٤٥٤٫٧٨٨٤١٫٦٩٠٫٨٣٦لألسھم العادیة إجمالي رأس مال الشق األول
رأس مال الشق األول اإلضافي 

٦٫٠٠٠٫٠٠٠٦٫٠٠٠٫٠٠٠)٢٠(إیضاح سندات رأس المال 
٦٫٠٠٠٫٠٠٠٦٫٠٠٠٫٠٠٠إجمالي رأس مال الشق األول اإلضافي 

٤٧٫٤٥٤٫٧٨٨٤٧٫٦٩٠٫٨٣٦إجمالي رأس مال الشق األول 
رأس مال الشق الثاني 
٣٫٤٧٣٫١٨٤٣٫٦٢٧٫٠١٩مخصص عام مؤھل

٨٣٦٫٣٤٤١٫٢٢٦٫٠٦٠)١٦سندات ثانویة (إیضاح 
٤٫٣٠٩٫٥٢٨٤٫٨٥٣٫٠٧٩الشق الثاني إجمالي رأس مال 

٥١٫٧٦٤٫٣١٦٥٢٫٥٤٣٫٩١٥إجمالي رأس المال التنظیمي 

الموجودات المرّجحة للمخاطر 
٢٧٧٫٨٥٤٫٧٣٠٢٩٠٫١٦١٫٤٩٢مخاطر االئتمان
٩٫١٤٥٫٧٠٣٨٫١٧٠٫٢١٣مخاطر السوق
٢٣٫٢١٩٫٠٧٢٢٤٫٠٢٧٫٥٢٣مخاطر تشغیلیة

٣١٠٫٢١٩٫٥٠٥٣٢٢٫٣٥٩٫٢٢٨المرّجحة للمخاطر إجمالي الموجودات 

٪١٢٫٩٣٪١٣٫٣٦نسبة رأس مال الشق األول لألسھم العادیة 
٪١٫٨٦٪١٫٩٤نسبة رأس مال الشق األول اإلضافي

٪١٤٫٧٩٪١٥٫٣٠نسبة الشق األول 
٪١٫٥١٪١٫٣٩نسبة الشق الثاني 

٪١٦٫٣٠٪١٦٫٦٩نسبة كفایة رأس المال 
)٣٥رقمیضاحیرجى الرجوع إلى اإلتعدیالت دمج األعمال (-٣رقملتقاریر المالیةعداد التعكس تأثیر المعیار الدولي إلإدراجھا(*) معاد 
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) تتمة نسبة كفایة رأس المال (٣١

\ CBUAE \ BSD \ Nرقماإلشعارمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي أصدر  ٢٠٢٠ \ ، ٢٠٢٠مارس ١٨بتاریخ ١٤٧٩
اإلمارات دولة في ١٩وباء كوفید یھدف اإلشعار إلى احتواء تداعیات . الموجھةإرشادات لخطة الدعم االقتصادي من خاللھیقدموالذي 

مارس ١٥من اً بدءسنة واحدةتستمر لمدة وسوفعلى الفور الموجھةخطة الدعم االقتصادي إرشاداتفاعلیةتسري. العربیة المتحدة
الموجھة:خطة الدعم االقتصادي باإلعفاءات التالیة بموجب ُیسمح للبنوك . ٢٠٢٠

ویمكن للبنوك المحلیة ذات األھمیة ٪ ٦٠یبلغبحد أقصىرأس المال الوقائي اإلضافي الخاص بھا یمكن للبنوك االستفادة من◄
.إشرافیةتبعاتدون من رأس المال الوقائي٪١٠٠النظامیة استخدام ما یصل إلى 

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

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

األطراف ذات العالقة معمعامالت ٣٢

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

التجاریة للفوائد والعموالت.بالمعدالت

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

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

الشركة األم والطرف الُمسیطر النھائي 
والمدفوع الصادر) من رأس مال البنك  ٪٦٠٫٢٠–٢٠١٩دیسمبر  ٣١(٪٦٠٫٢٠ما نسبتھ  ش.م.عمجلس أبوظبي لالستثمارشركة  لك  تمت

، ٢٠٠٦لسنة ١٦من قبل حكومة أبوظبي بموجب القانون رقم ش.م.ع مجلس أبوظبي لالستثمار شركة ). تم إنشاء ١٨بالكامل (إیضاح 
ولذلك فإن الطرف المسیطر النھائي ھو حكومة أبوظبي. 

البیانات حول٣٦رقمیضاحلى اإلیرجى الرجوع إ، ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في لالطالع على تفاصیل أرصدة األطراف ذات العالقة
سبتمبر ٣٠بالنسبة لمعامالت األطراف ذات العالقة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في . ٢٠١٩دیسمبر ٣١المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

.٢٠١٩سبتمبر ٣٠یة في  حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للفترة المنتھ٣٣، یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم  ٢٠١٩
متشابھة في ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةوالمعامالت لفترة ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠إن أرصدة األطراف ذات العالقة كما في 

.وحجمھا طبیعتھا 
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) تتمة (األطراف ذات العالقةمعمعامالت ٣٢

) تتمة(الشركة األم والطرف الُمسیطر النھائي

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

الطرف المسیطر 
النھائي وأطرافھ  

ذات العالقة 

أعضاء مجلس 
اإلدارة وأطرافھم 

العالقة ذات 
موظفي اإلدارة 

العلیا
الزمیلة اتالشرك

اإلجماليوالصنادیق المدارة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

)غیر مدققة(٢٠٢٠سبتمبر٣٠األرصدة كما في 
٥٧٦٫٩٦٦---٥٧٦٫٩٦٦ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

١٫٥٩٩٫٥٤٩---١٫٥٩٩٫٥٤٩موجودات– أدوات مالیة مشتقة 
١٣٨٫٨٠٣٢٥٫٣٥٨٫٤٩٤--٢٥٫٢١٩٫٦٩١استثمارات في أوراق مالیة

٤٠٫٣٨٨٫٤٧٠٦٤٠٫٢٠٤١٧٫٧١٦١٧٩٫٢١٧٤١٫٢٢٥٫٦٠٧إلى العمالءقروض وسلفیات
٤٣٣٫٥٦٤٣٫٣٧٩٢١٢٫٤٥٧٤٣٩٫٤٢١موجودات أخرى

١٫١٧١٫٩٦٧---١٫١٧١٫٩٦٧مطلوبات– أدوات مالیة مشتقة 
٨١٫٩٩٦٫٦١٧٧٨٫٥٧٨٤٦٫٥٣٣٤١٫٨٦٣٨٢٫١٦٣٫٥٩١ودائع من العمالء

٥٫٤١٤---٥٫٤١٤قروض
٣٥٨٫٩٢٨٧٩٤١٥٫٩٨٥١٩٩٣٧٥٫٩٠٦مطلوبات أخرى

٦٫٠٠٠٫٠٠٠---٦٫٠٠٠٫٠٠٠سندات رأس المال
٩٫٠٠٩٫٤٩٩٧٫٨٢٢١٫٤٠٠٥٫٦٤٦٩٫٠٢٤٫٣٦٧التزامات ومطلوبات طارئة

٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةالمعامالت لفترة 
)غیر مدققة(

١٫٠٣٦٫٨٠٠١٧٫٩٤٤٤٨١١٧٫٧٦٢١٫٠٧٢٫٩٨٧فوائد، إیرادات التمویل اإلسالمي، رسوم وإیرادات أخرى
٩٣٩٫٨٦٢-٩٣٩٫٠١٤٦٥٤١٩٤مصاریف فوائد وتوزیعات أرباح إسالمیة

٢٥١٫١٧٤---٢٥١٫١٧٤إیرادات المشتقات
١٤٫١٨٣١٤٫١٨٣---شركات زمیلةأرباحالحصة من 

٢٧٧٫٢٩٤---٢٧٧٫٢٩٤مدفوعة على سندات رأس المالقسائم

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة ٣٣

المرحلیة الموحدة المختصرة في المعلومات المالیة 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 للمالحظةقابلة یتم 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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) تتمةھرمي للقیمة العادلة (التسلسل ال ٣٣

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 

الیة مشتقة مثل بعض المشتقات المتداولة خارج السوق ومشتقات السلع وعقود الصرف األجنبي الفوریة واآلجلة أدوات متتضمن ھذه الفئة
. والقروضوبعض االستثمارات في األوراق المالیة

خالل مدة  لتطبیقالقابل لتقییم 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.  

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

من خالل قابلة للمالحظة إذا كان من الممكن مالحظتھا مباشرةً المدخالتغیر قابلة للمالحظة). تعتبر مدخالتللمالحظة في السوق (
مالت التي تتم في سوق نشطة.  المعا 

المالحظات الطبیعة أوالتي لھا نفسالقابلة للمالحظة  المدخالتاستنادًا إلى  بشكٍل عام  غیر القابلة للمالحظة  المدخالتیتم تحدید مستویات  
التاریخیة أو األسالیب التحلیلیة األخرى.  

لھذه االستثمارات الدفتریةأدوات حقوق الملكیة الخاصة والصنادیق. یتم تعدیل القیم بشكل رئیسيھذه الفئةاألدوات المالیة ضمن تتضمن
یلي:كما 

متاحة؛ وباستخدام 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 لھرمي ایتطلب ھذا التسلسل 
. كلما أمكنلمالحظة عند تنفیذ عملیات التقییملوالقابلةالصلة 

فیما یتعلق بمنھجیة التقییم المستخدمة لالستثمارات العقاریة.١١رقمیضاحاإلیرجى الرجوع إلى
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) تتمةالتسلسل الھرمي للقیمة العادلة (٣٣

یة باستثناء ما ھو مبین في الجدول التالي، تعتبر اإلدارة أن القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة في المعلومات المال
المرحلیة الموحدة المختصرة ال تختلف جوھریاً عن قیمھا العادلة.

المستوى الثالثالمستوى الثاني المستوى األول 
األسعار المدرجة في 

السوق
القابلة المدخالت
للمالحظة

الھامة غیر المدخالت
القابلة للمالحظة

إجمالي القیمة 
الدفتریة  القیمة العادلة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمإیضاحات

)ةمدققغیر (٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 
موجودات بالقیمة العادلة

١٣٫١٩٨٫٨٧٨١٣٫١٩٨٫٨٧٨-١٣٫١٩٨٫٨٧٨-٧أدوات مالیة مشتقة
٨استثمارات في أوراق مالیة

٦٦٫٠٢٠٫٧٩١٣٫٩٩٩٫٤٩٩٢٠٦٫٧٣٥٧٠٫٢٢٧٫٠٢٥٧٠٫٢٢٧٫٠٢٥بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر-
١٣٫٩٢٩٫٩٤٥١٣٫٦٣٧٫٧١٦--١٣٫٩٢٩٫٩٤٥المطفأةبالتكلفة -

١٫٦٩٧٫٠٣٨١٫٦٩٧٫٠٣٨١٫٦٩٧٫٠٣٨--١١استثمارات عقاریة
٧٩٫٩٥٠٫٧٣٦١٧٫١٩٨٫٣٧٧١٫٩٠٣٫٧٧٣٩٩٫٠٥٢٫٨٨٦٩٨٫٧٦٠٫٦٥٧اإلجمالي

مطلوبات بالقیمة العادلة
١٣٫٤١٧٫٢٥٤١٣٫٤١٧٫٢٥٤-١٣٫٤١٧٫٢٥٤-٧أدوات مالیة مشتقة

مطلوبات بالتكلفة المطفأة
٤٫٩٥٣٫٩٦٦٤٫٩٥٠٫٩٢٧-٤٫٩٥٣٫٩٦٦-١٥بالیوروتجاریةأوراق 
٦٢٫٦٦٦٫٧٨٢٦١٫٢٢٧٫٧٥٦-١٦١٧٫٤٠٢٫٥٣٧٤٥٫٢٦٤٫٢٤٥قروض
٨١٫٠٣٨٫٠٠٢٧٩٫٥٩٥٫٩٣٧-١٧٫٤٠٢٫٥٣٧٦٣٫٦٣٥٫٤٦٥اإلجمالي
)  إدراجھاُمعاد(٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

)٣٥إیضاح(
موجودات بالقیمة العادلة

٦٫٧٨٩٫٧١٧٦٫٧٨٩٫٧١٧-٧١٥٦٫٧٨٩٫٧٠٢مالیة مشتقةأدوات
٨استثمارات في أوراق مالیة

٦٥٫٩٠٩٫٧٤٦٧٫٣٠٩٫٩٨٩٢٢٢٫٩٢٧٧٣٫٤٤٢٫٦٦٢٧٣٫٤٤٢٫٦٦٢بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر-
١٫٦٩٣٫٧٠٧١٫٦٩٣٫٧٠٧١٫٦٩٣٫٧٠٧--١١عقاریةاستثمارات 
٦٥٫٩٠٩٫٧٦١١٤٫٠٩٩٫٦٩١١٫٩١٦٫٦٣٤٨١٫٩٢٦٫٠٨٦٨١٫٩٢٦٫٠٨٦اإلجمالي

مطلوبات بالقیمة العادلة
٦٫٩٤٩٫٨٩١٦٫٩٤٩٫٨٩١-٦٫٩٤٩٫٨٩١-٧أدوات مالیة مشتقة

مطلوبات بالتكلفة المطفأة
٢٫٠٧٤٫٦٠٥٢٫٠٧٤٫٦٠٥٢٫٠٦٢٫٣٣٨-١٥بالیوروتجاریةأوراق 
٥٠٫٩٧٢٫٧٩٩٥١٫٨٨٢٫٠٥٤-١٦١٨٫٧٢٨٫٤٨٩٣٢٫٢٤٤٫٣١٠قروض
٥٩٫٩٩٧٫٢٩٥٦٠٫٨٩٤٫٢٨٣-١٨٫٧٢٨٫٤٨٩٤١٫٢٦٨٫٨٠٦اإلجمالي
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٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

٦٣

) تتمةالتسلسل الھرمي للقیمة العادلة (٣٣

لالستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المدرجة ضمن فیما یلي التسویة التي تظھر الحركة في القیم العادلة 
المستوى الثالث:

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٩

)ُمعاد إدراجھا (*غیر مدققة 
ألف درھمألف درھم

٢٢٢٫٩٢٧٢٥١٫٨٤٣الرصید االفتتاحي 
٣٧٫٥٥٤-دمج األعمالعندمستحوذ علیھ

١٨٫١١٩-السنة/مشتریات، بالصافي خالل الفترة
)٣٩٫٦٢٠()٢٫٨٥٧(السنة /استبعادات تتضمن مبالغ مستردة من رأس المال خالل الفترة

)٤٤٫٩٦٩()١٣٫٣٣٥(السنة/تعدیل من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة
٢٠٦٫٧٣٥٢٢٢٫٩٢٧الرصید الختامي 

٣٥(*) یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 

) من استبعاد ألف درھم٢٣٫٨٥٢ربح بقیمة –٢٠١٩سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةألف درھم (لفترة ١بقیمة كبد خسائر تم ت
وتم تحویلھا إلى األرباح استثمارات حقوق ملكیة مدرجة ضمن المستوى الثالث والمصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

المحتجزة.

دعاوى قضائیة ٣٤

نھ ال یمكن التنبؤ بنتائج ھذه  أ. وحیث أعمالھا االعتیادیةسیاق ضمنالمجموعة طرفًا في إجراءات ودعاوى قانونیة مختلفة ناشئة تعتبر
یر سلبي جوھري على المعلومات المالیة المرحلیة إدارة المجموعة بأنھ سیكون لھذه الدعاوى أي تأثال تعتقدالدعاوى على وجھ التأكید، 

الموحدة المختصرة للمجموعة إذا لم یتم الفصل فیھا لصالح المجموعة.  

دمج األعمال ٣٥

، اندمج بنك االتحاد الوطني مع بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع في صفقة ٢٠١٩مایو ١في -االندماج مع بنك االتحاد الوطني ش.م.ع 
ك االتحاد الوطني مؤسسة مصرفیة مقرھا في أبوظبي ولھ عملیات في اإلمارات العربیة المتحدة ومصر والكویت وقطر أسھم. كان بن

سھم عادي من بنك أبوظبي التجاري لكل سھم عادي ٠٫٥٩٦٦والصین. بموجب شروط االتفاقیة، حصل مساھمو بنك االتحاد الوطني على  
ألف درھم  ١٦٫٢١٨٫٠٣١بقیمة عادلة إجمالیة بلغتسھم عادي  ١٫٦٤١٫٥٠١٫٠٨٧التجاري  في بنك االتحاد الوطني. أصدر بنك أبوظبي

. تم إلغاء إدراج أسھم بنك االتحاد الوطني من سوق  ٢٠١٩بریل إ٣٠درھم للسھم الواحد في ٩٫٨٨بناًء على سعر إغالق السوق البالغ 
أبوظبي لألوراق المالیة بعد عملیة الدمج.
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٦٤

) تتمة(األعمالدمج ٣٥

، 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 مصرفیة ١٫٠٠٠٫٠٠٠اعتبار تبلغ قیمتھ٪ على بنك الھالل ش.م.ع مقابل  ١٠٠االستحواذ بنسبة  

أبوظبي ولھ عملیات في اإلمارات العربیة المتحدة وكازاخستان.مقرھا في

من من بنكین استثماریین  عادلةآراء  للحصول علىسعت المجموعة  .تحت سیطرة مشتركةدمجاً ألعمالشكّلت عملیتي الدمج واالستحواذ
أثناءواالعتبار المستلممع بنك االتحاد الوطني للدمجسابقاً المذكور معدل الصرفرأوا أن وقد حصلت علیھا، حیثدولیةالسمعة الذوي 

.مساھمي البنوكل، من وجھة نظر مالیة، ینعادلمصرف الھاللاالستحواذ على 

المستحوذ علیھا الموجوداتإدراجباستخدام طریقة االستحواذ المحاسبیة، وبناًء على ذلك، تم تم احتساب عملیتي الدمج واالستحواذ
تحدید القیم العادلة المقدرة من اإلدارة وضع  تطّلبالمقابل بالقیمة العادلة المقدرة في تاریخ االستحواذ. واالعتبارالمفترضةوالمطلوبات 

السوق وغیرھا من األحداث المستقبلیة التي تتسم بطابع وأوضاعات النقدیة المستقبلیة المتوقعة  تقدیرات معینة حول معدالت الخصم والتدفق
الدمج واالستحواذ.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 جوداتموالشراء وتخصیصھ لصافي اعتبارتم عرض عملیة احتسابباستخدام قیمھا العادلة في تاریخ االستحواذ. المفترضة
والشھرة الناتجة أدناه. -٢٠١٩مایو ١إلى القیم العادلة لكل منھما كما في اً استناد-الوطني ومصرف الھالل 
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٦٥

) تتمة(دمج األعمال٣٥

) تتمة (اعتبار الشراء وصافي الموجودات القابلة للتحدید المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة 

مصرف الھالل تحاد الوطني بنك االالدراھم، باستثناء مبالغ األسھم) (بآالف 
الشراء اعتبار

٢٫٧٥١٫٤٢٧)١(باأللف) (ش.م.عتحاد الوطنياألسھم العادیة لبنك اال
٠٫٥٩٦٦)٢معدل الصرف (

تحادالتجاري إلى مساھمي بنك االاألسھم العادیة الصادرة من بنك أبوظبي
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
٢٫٢٥٣٫٦٤٠٣٫١٧٤٫٩٨١واألرصدة المستحقة من البنوكالودائع 

٢١٣٫٢٤٠٥٫١٩٨األدوات المالیة المشتقة
١٧٫١٤٧٫٦٩٢٣٫٣٠٣٫٣٩١استثمارات في أوراق مالیة

٦٣٫٩٩٤٫٣٨٨١٨٫٤٣٤٫٤٦١للعمالءوسلفیاتقروض 
١٠٣٫٩٦٩٩٣٫٨٨٦استثمار في شركات زمیلة

١٫١١٩٫٤٤٩٦١٫٣٥٠استثمارات عقاریة
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 
-١٤٫٩٣١المسیطرةالحقوق غیر 

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 

تقییم مؤقت لقیمتھا العادلة في على٢٠١٩دیسمبر ٣١الموحدة للسنة المنتھیة فيالبیانات المالیة الموجودات المدرجة فيصافي اعتمد
التي تم الحصول علیھا من بنك األفرادخاص بقروض  لٍ المتعلقة بشكإلى العمالء  یاتلقروض والسلفاحین واصلت المجموعة عملیة تقییم  

.ھذه البیانات المالیة من قبل مجلس اإلدارةإصدار عملیة التقییم حتى تاریخ اعتماد اء مناالنتھلم یتم .ومصرف الھاللاالتحاد الوطني 
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٦٦

) تتمة(دمج األعمال٣٥

) تتمة (اعتبار الشراء وصافي الموجودات القابلة للتحدید المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة 

إلى تاریخ االستحواذ للقروض والسلفیات في تم االنتھاء من عملیة التقییم وتم تغییر القیمة العادلة ، ٢٠٢٠سنةخالل الربع األول من 
بمبلغونتیجة لذلك، حدثت زیادة في الشھرة .المؤقتةمبالغھا عنحقوق غیر المسیطرة الالمالیة واألوراق االستثمارات في والعمالء 

تعود الشھرة بشكل رئیسي إلى االندماج المتوقع تحقیقھ من خالل دمج بنك االتحاد الوطني .ألف درھم عن المبلغ المؤقت٢٫١٤١٫٨٤٥
.ومصرف الھالل في المجموعة

٢٠١٩دیسمبر ٣١كز المالي كما في إعادة إدراج بیان المر

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) 
درهم ألف درهم ألف درهم ألف 

٧٣.٤٤٠.١١٣٢.٥٤٩٧٣.٤٤٢.٦٦٢االستثمار في األوراق المالية 
٢٤٧.٨٣٣.٠٨٠) ٢.١٨٤.٢٤٦(٢٥٠.٠١٧.٣٢٦القروض والسلفيات إلى العمالء، صافي 

٥.٣٣٢.٤٩٧٢.١٤١.٨٤٥٧.٤٧٤.٣٤٢، صافي الموجودات غير الملموسة
١٩.٤٠٥) ٣٩.٨٥٢(٥٩.٢٥٧الحقوق غير المسيطرة  

ھو كما یلي:٢٠٢٠سبتمبر ٣٠إن إجمالي الموجودات غیر الملموسة كما في 

الموجودات غير الملموسة األخرى 

الشهرة 
العالمة التجارية  

اإلجمالي عالقات العمالء الودائع األساسية  والرخصة 
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

التكلفة أو التقييم  
١٨.٨٠٠---٢٠١٩١٨.٨٠٠يناير ١كما في 

٤.٥٩٢.٨٧٢٢٤٤.٠٠٠٤٥٧.٠٠٠٨٤.٠٠٠٥.٣٧٧.٨٧٢مدرج عند دمج األعمال 
٤.٦١١.٦٧٢٢٤٤.٠٠٠٤٥٧.٠٠٠٨٤.٠٠٠٥.٣٩٦.٦٧٢(كما تم إدراجه سابقًا) ٢٠١٩ديسمبر ٣١كما في 

٢.١٤١.٨٤٥---٣٢.١٤١.٨٤٥تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تأثير 
٦.٧٥٣.٥١٧٢٤٤.٠٠٠٤٥٧.٠٠٠٨٤.٠٠٠٧.٥٣٨.٥١٧) إدراجهُمعاد(٢٠١٩ديسمبر ٣١كما في 

١٠.٧١٢--١٠.٧١٢-تأثير تحويل العمالت  
٦.٧٥٣.٥١٧٢٥٤.٧١٢٤٥٧.٠٠٠٨٤.٠٠٠٧.٥٤٩.٢٢٩) مدققةغير (٢٠٢٠سبتمبر٣٠فيكما

اإلطفاء المتراكم 
-----٢٠١٩يناير ١كما في 

٥٤.٠٠٤١٠.١٧١٦٤.١٧٥--اإلطفاء خالل الفترة  
٥٤.٠٠٤١٠.١٧١٦٤.١٧٥--٢٠١٩ديسمبر ٣١كما في 

٦٠.٠٧١١١.٣١٥٧١.٣٨٦--اإلطفاء خالل الفترة 
١١٤.٠٧٥٢١.٤٨٦١٣٥.٥٦١--) مدققةغير (٢٠٢٠سبتمبر٣٠فيكما

القيمة الدفترية 
٦.٧٥٣.٥١٧٢٥٤.٧١٢٣٤٢.٩٢٥٦٢.٥١٤٧.٤١٣.٦٦٨) مدققةغير (٢٠٢٠سبتمبر٣٠فيكما

٦.٧٥٣.٥١٧٢٤٤.٠٠٠٤٠٢.٩٩٦٧٣.٨٢٩٧.٤٧٤.٣٤٢(ُمعاد إدراجها) ٢٠١٩ديسمبر ٣١كما في 

.واالستثمار والخزینةللشركاتوالخدمات المصرفیة لألفرادوھي الخدمات المصرفیة مولدة للنقدتم تخصیص الشھرة لثالث وحدات 



شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول المعلومات المالية 

٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

٦٧

) تتمة(دمج األعمال٣٥

لمجموعة ل المرحلي الموحد المختصردخلالتأثیر دمج األعمال على بیان 

الربح قبل الضریة من واإلیرادات التشغیلیةیكون إجمالي وف ، فس٢٠١٩ینایر ١في سابقًا إذا حدثت عملیات دمج األعمال المذكورة
ألف درھم على التوالي لفترة التسعة أشھر المنتھیة في ٤٫٢٣٥٫٨٠٤ألف درھم و٩٫٩١٨٫٦٢٤ما قیمتھ العملیات المستمرة للمجموعة 

.٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

األعمال بدمجالتكالیف المتعلقة 
–٢٠١٩سبتمبر ٣٠ألف درھم (لفترة التسعة أشھر المنتھیة في ٢٢٦٫٩٦٤قیمتھا تكبدت المجموعة تكالیف دمج ومعامالت بلغت

.المرحلي الموحد المختصر" في بیان الدخل المصاریف التشغیلیة"ضمن. تم إدراج ھذه التكالیف ألف درھم) خالل الفترة١٦٥٫١٥٢




