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 عامةشركة مساهمة  -بنك أبوظبي التجاري 

 
 الموحد  الدخلبيان 

اا2019ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

  
 

 2019   2018   )*( 2019 إيضاحات  

        ألف دوالر أمريكي   ألف درهم   ألف درهم

 3,778,298  10,314,941  13,877,686 26 إيرادات الفوائد

 (1,732,891)  (4,202,662)  (6,364,907) 27 مصاريف الفوائد
 صافي إيرادات الفوائد

 
7,512,779  6,112,279  2,045,407 

 679,544  1,276,746  2,495,966 23 إيرادات من تمويالت إسالمية

 (208,987)  (169,901)  (767,609) 23 توزيعات أرباح إسالمية
 صافي إيرادات التمويالت اإلسالمية

 
1,728,357  1,106,845  470,557 

 2,515,964  7,219,124  9,241,136   اإلسالميةإجمالي صافي إيرادات الفوائد والتمويالت 

 494,462  1,394,576  1,816,162 28 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 125,486  431,805  460,909 29 صافي إيرادات المتاجرة
 (18,169)  (56,459)  (66,736) 12 صافي الخسائر من اإلستثمارات العقارية

 73,692  192,399  270,669 30 أخرى من العملياتإيرادات 
 3,191,435  9,181,445  11,722,140   إيرادات العمليات

 (1,229,970)  (3,083,501)  (4,517,679) 31 مصاريف العمليات
 1,961,465  6,097,944  7,204,461   أرباح العمليات قبل مخصصات انخفاض القيمة

 (640,363)  (1,265,787)  (2,352,054) 32 مخصصات إنخفاض القيمة
 1,321,102  4,832,157  4,852,407   أرباح العمليات بعد مخصصات انخفاض القيمة

 4,836  10,070  17,765 11 الحصة في ربح شركات زميلة
 1,325,938  4,842,227  4,870,172   األرباح قبل الضريبة

 الخارجيةالدخل مصروف ضريبة 
 

 (40,926)  (2,373)  (11,142) 
 1,314,796  4,839,854  4,829,246   ربح السنة من العمليات المستمرة

 (10,008)  -  (36,759) 34 المستمرةغير خسارة من العمليات 
   1,304,788  4,839,854  4,792,487   ربح السنة

     
 عائدة إلى:

 
     

 حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
 

4,789,686  4,839,854  1,304,026  

 المسيطرةحقوق الملكية غير 
 

2,801  -  762  

   1,304,788  4,839,854  4,792,487   ربح السنة
     

 0.19  0.90  0.71 33 العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد )بالدرهم(
 
 حول أساس اإلعداد 1-3راجع إيضاح ( *)
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 عامةشركة مساهمة  -بنك أبوظبي التجاري 

 بيان الدخل الشامل الموحد 
اا2019ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

  
 

 2019 )*(   2018   2019 

 دوالر أمريكيألف   درهم ألف   ألف درهم   
      

 1,304,788  4,839,854  4,792,487 ربح السنة
      

      بنود يُحتمل إعادة تصنيفها الحقاً في بيان الدخل الموحد
      

 8,954  (21,054)  32,889 (22فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية )إيضاح 

 46,693  41,592  171,505 (22النقدي )إيضاح  صافي الحركة في إحتياطي تحوط التدفق
صافي الحركة في احتياطي إعادة تقييم أدوات الدين التي تم قياسها 

  (726,006)  1,277,703 (22بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )إيضاح 
            

347,864 

 1,482,097  (705,468)  403,511 
      

      بنود ال يُحتمل إعادة تصنيفها الحقاً في بيان الدخل الموحد 
 

صافي الحركة في احتياطي إعادة تقييم أدوات حقوق الملكية التي تم      
 (13,781)  (92,693)  (50,616) (22قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )إيضاح 

 4,567  13,157  16,773 (20اكتوارية من التزامات المنافع المحددة )إيضاح مكاسب 

 (33,843)  (79,536)  (9,214) 

 394,297  (785,004)  1,448,254 الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة

      

 1,699,085  4,054,850  6,240,741 إجمالي الدخل الشامل للسنة

      

      عائد إلى:

 1,697,663  4,054,850  6,235,518 حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

 1,422  -  5,223 حقوق الملكية غير المسيطرة

 1,699,085  4,054,850  6,240,741 مجموع الدخل الشامل للسنة
 
 حول أساس اإلعداد 1-3راجع إيضاح ( *)
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
 

ابيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
ا2019اديسلاكا31ت لنتهلدافعاا لسند

 
 حقوق الملكية                  

 
  

   حقوق الملكية العائدة إلى                  

 رأس المال        
 
 

 عالوة 
 إصدار

 إحتياطيات 
 أخرى

 أرباح 
 مستبقاة

 سندات 
 المال رأس

 مساهمي 
 البنك

 غير 
 المسيطرة

 إجمالي
 حقوق الملكية

             ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم        

 2019يناير  1كما في 
 

5,198,231 2,419,999 6,859,271 14,328,042 4,000,000 32,805,543 - 32,805,543 
 (21إصدار أسهم عادية كبدل إلندماج األعمال )إيضاح 

 
1,759,148 15,458,883 - - - 17,218,031 - 17,218,031 

 (52إضافات نتيجة إندماج األعمال )إيضاح 
 

- - - - 3,836,500 3,836,500 54,783 3,891,283 
 ربح السنة

 
- - - 4,789,686 - 4,789,686 2,801 4,792,487 

 (22)إيضاح  للسنة الدخل الشامل اآلخر
 

- - 1,429,059 16,773 - 1,445,832 2,422 1,448,254 
 - - - - (957,936) 957,936 - -  (49نظامي وقانوني )إيضاح محول إلى إحتياطي 

 (22حركات أخرى )إيضاح 
 

- - 11,653 18 - 11,671 - 11,671 
مبالغ محولة ضمن حقوق الملكية عند إستبعاد استثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة 

 23,853 - 23,853 - 23,853 - - -  (22)إيضاح  الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل 
 (736) (749) 13 - 13 - - -  تعديل ناتج من التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة

 (25تسديد الشق األول لسندات رأس المال )إيضاح 
 

- - - - (1,836,500) (1,836,500) - (1,836,500) 
 (21)إيضاح  توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية العائدة للمساهمين في البنك

 
- - - (2,391,186) - (2,391,186) - (2,391,186) 

 (33قسائم مدفوعة على سندات رأس المال )إيضاح 
 

- - - (265,056) - (265,056) - (265,056) 
     55,697,644 59,257 55,638,387 6,000,000 15,544,207 9,257,919 17,878,882 6,957,379   )*( 2019 ديسمبر 31كما في 

      

  

 )كما تم بيانه سابقاً( 2018يناير  1كما في 
 

5,198,231 2,419,999 7,484,927 13,341,783 4,000,000 32,444,940 - 32,444,940 
 9في السياسة المحاسبية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تأثير التغير

 
- - 149,349 (1,510,228) - (1,360,879) - (1,360,879) 

 31,084,061 - 31,084,061 4,000,000 11,831,555 7,634,276 2,419,999 5,198,231   )معاد بيانه( 2018يناير  1كما في 
 ربح السنة

 
- - - 4,839,854 - 4,839,854 - 4,839,854 

 (22)إيضاح  للسنة الخسارة الشاملة األخرى
 

- - (798,161) 13,157 - (785,004) - (785,004) 
في أدوات حقوق الملكية المصنفة مبالغ محولة ضمن حقوق الملكية عند إستبعاد استثمارات 

 1,588 - 1,588 - 1,588 - - -  (22)إيضاح  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 (22حركات أخرى )إيضاح 

 
- - 23,156 (66) - 23,090 - 23,090 

 مدفوعة لحقوق الملكية العائدة للمساهمين في البنكتوزيعات أرباح 
 

- - - (2,183,257) - (2,183,257) - (2,183,257) 
 (33قسائم مدفوعة على سندات رأس المال )إيضاح 

 
- - - (174,789) - (174,789) - (174,789) 

 32,805,543 - 32,805,543 4,000,000 14,328,042 6,859,271 2,419,999 5,198,231   )*( 2018ديسمبر  31كما في 

 
 حول أساس اإلعداد 1-3راجع إيضاح ( *)

 
  (.21إيضاح من رأس المال المدفوع ) %38 بما يمثل 2019ديسمبر  31تهية في اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية عن السنة المن
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 الموحد  التدفقات النقديةبيان 
اا2019ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 

  
  2019 )*(   2018  2019 
 دوالر أمريكيألف   ألف درهم   ألف درهم  

       
       األنشطة التشغيلية

 1,315,942  4,842,227  4,833,454  (34بما في ذلك الخسارة من العمليات غير المستمرة )إيضاح  الضريبةالربح قبل 

       تعديالت لـ:

 99,934  175,927  367,059  استهالك ممتلكات ومعدات

 17,472  -  64,175  (15إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح 

 18,169  56,459  66,736  (12)إيضاح صافي الخسائر من إستثمارات عقارية 

 710,973  1,483,876  2,611,404  مخصصات إنخفاض القيمة

 (4,837)  (10,070)  (17,765)  (11)إيضاح  زميلة اتالحصة في ربح شرك

 (63,178)  (19,380)  (232,051)   إطفاء خصومات

 223  10,474  820  (30صافي الخسائر من استبعاد استثمار في أوراق مالية )إيضاح 

 (649,483)  (1,663,637)  (2,385,551)  إيرادات فوائد على استثمار في أوراق مالية

 (3,591)  (1,722)  (13,191)  (30إيرادات توزيعات أرباح )إيضاح 

 494,852  1,437,105  1,817,590  مصاريف فوائد على القروض واألوراق التجارية باليورو

 (222)  (11,052)  (815)  (29صافي المكاسب من أوراق مالية بغرض المتاجرة )إيضاح 

 12,696  (16,012)  46,633  (8خسائر/ )مكاسب( )إيضاح  –الجزء غير الفعال من التحوطات 

 3,178  23,090  11,671  (24مصروف خطة حوافز الموظفين )إيضاح 

 1,952,128  6,307,285  7,170,169  التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 275,297  -  1,011,166  نقص في األرصدة لدى البنوك المركزية

 (122,420)  (5,075,891)  (449,647)  زيادة في األرصدة المستحقة من البنوك

 13,784  (86,671)  50,627  المشتقةصافي الحركة في األدوات المالية 

 16,594  436,219  60,949  صافي إستبعادات أوراق مالية بغرض المتاجرة

 (436,294)  (5,724,086)  (1,602,510)  زيادة في القروض والسلفيات للعمالء

 48,640  (393,940)  178,656  في الموجودات األخرى (زيادةنقص/ )

 (533,326)  473,116  (1,958,908)  األرصدة المستحقة إلى البنوكفي (/ زيادة نقص)

 (2,652,331)  13,575,599  (9,742,010)  )نقص(/ زيادة في ودائع العمالء

 (172,808)  352,496  (634,724)  زيادة في المطلوبات األخرى)نقص(/ 

 (1,610,736)  9,864,127  (5,916,232)   من العمليات)المستخدم في(/ صافي النقد 

 (9,231)  (968)  (33,906)  مدفوعةالخارجية الدخل الضرائب 

 (1,619,967)  9,863,159  (5,950,138)   من األنشطة التشغيلية)المستخدم في(/ صافي النقد 
       األنشطة االستثمارية

 8,423,634  25,222,247  30,940,003  صافي عوائد من إسترداد/ استبعاد استثمار في أوراق مالية

 (8,096,287)  (29,504,274)  (29,737,663)  صافي شراء إستثمار في أوراق مالية

 700,801  1,785,592  2,574,043  فوائد مستلمة من إستثمار في أوراق مالية

 3,591  1,722  13,191  (30توزيعات أرباح من إستثمار في أوراق مالية )إيضاح 

 3,864  10,284  14,194  (11)إيضاح  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 3,005,007  -  11,037,392  (52إضافات من إندماج أعمال )إيضاح 

 1,709  1,650  6,276  (12إستبعاد إستثمارات عقارية )إيضاح 

 (74,420)  (198,436)  (273,344)  صافي شراء ممتلكات ومعدات

 3,967,899  (2,681,215)  14,574,092  النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة اإلستثماريةصافي 

       األنشطة التمويلية

 (342,432)  324,195  (1,257,754)  (18)إيضاح  صافي )النقص(/ الزيادة في األوراق التجارية باليورو

 4,904,071  20,109,045  18,012,653  (19)إيضاح  صافي العوائد من القروض

 (5,390,430)  (17,105,210)  (19,799,050)  تسديد قروض

 (336,667)  (868,623)  (1,236,577)  الفوائد المدفوعة على القروض واألوراق التجارية باليورو

 (24,248)  -  (89,064)  المدفوع على مطلوبات عقود اإليجار

 (651,018)  (2,183,257)  (2,391,186)  الملكية العائدة للمساهمين في البنكتوزيعات أرباح مدفوعة إلى حقوق 

 (500,000)  -  (1,836,500)  (25تسديد قسائم مدفوعة )إيضاح 

 (72,163)  (174,789)  (265,056)  (33قسائم مدفوعة على سندات رأس المال )إيضاح 

 (2,412,887)  101,361  (8,862,534)   األنشطة التمويلية (/ منالمستخدم في)صافي النقد 

       

 (64,955)  7,283,305  (238,580)  الزيادة في النقد ومرادفات النقد)النقص(/ صافي 

       

 6,287,736  15,811,548  23,094,853  (35السنة )إيضاح  النقد ومرادفات النقد في بداية

       

 6,222,781  23,094,853  22,856,273  (35السنة )إيضاح النقد ومرادفات النقد  في نهاية 

 
 حول أساس اإلعداد 1-3)*( راجع إيضاح 
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 معلومات عامة .1

 

)"بنك أبوظبي التجاري" أو "البنك"( هو شركة مساهمة عامة محدودة المسؤولية مسجلة في إمارة أبوظبي بدولة  .بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع

ً بـ "المجموعة"(  النشاط الرئيسي للبنك يتمثلاإلمارات العربية المتحدة.  في تقديم الخدمات المصرفية لألفراد وشركاته التابعة )يشار إليهما معا

 .والشركات والخدمات المصرفية اإلسالمية والخدمات المالية األخرى

( من القانون 1) 283وفقًا للمادة بنكين ال( على دمج .، وافق مساهمو بنك أبوظبي التجاري وبنك االتحاد الوطني )ش.م.ع2019مارس  21في 

من قبل  .ع.م.٪ من رأس المال المصدر لبنك الهالل ش100واالستحواذ الالحق على  2015لسنة  2االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

سهم في بنك االتحاد الوطني، وفقًا  سهم في بنك أبوظبي التجاري مقابل كل 0.5966من خالل إصدار أسهم جديدة بمعدل . تم الدمج المجمعالبنك 

، على المجمع٪ من البنك 24٪ و 76بعد عملية الدمج، يمتلك مساهمو بنك أبوظبي التجاري وبنك االتحاد الوطني حوالي  لشروط وأحكام الدمج.

بالسجالت القانونية  المجمعمالية. احتفظ البنك أسهم بنك االتحاد الوطني من سوق أبوظبي لألوراق ال تم شطبعملية الدمج، ل الفعليتاريخ الالتوالي. في 

 لبنك أبوظبي التجاري.

على رأس  اإلستحواذألف درهم لمساهمي مصرف الهالل مقابل  1.000.000"( بقيمة اتللتحويل )"السند ةقابل ةإلزامي اتسند المجمعأصدر البنك 

 سهم من بنك أبوظبي التجاري. 117.647.058 إلىمباشرةً مال المصدر لمصرف الهالل بالكامل. تم تحويل السندات ال

 .2019مايو  1التاريخ الفعلي للدمج واالستحواذ هو  كان

، 939، ص.ب. 11-، قطاع هـ      33-، قطعة جالشيخ زايد بن سلطانعنوان المقر الرئيسي المسجل للبنك هو مبنى بنك أبوظبي التجاري، شارع إن 

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.

 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةتطبيق  .2

 

لمعيار المحاسبي لمتطلبات ا وفقًاعقود اإليجار.  16، قامت المجموعة للمرة األولى، بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم الحالية السنة في

 المالية الموحدة. البيانات حول 7-3 إيضاحعن طبيعة وأثر هذه التغييرات في  اإلفصاح، تم عرض البيانات المالية 1الدولي رقم 

 

 تصبحمن قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية والتي الصادرة التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية  بتطبيق المجموعة أيًضا قامت

أي لم يكن لها لمعايير الدولية للتقارير المالية على اتطبيق هذه التعديالت إن . 2019يناير  1بدأ في أو بعد تالتي محاسبية الفترة لالة بشكل إلزامي لفعّ 

 ة أو الترتيبات المستقبلية للمجموعة.يالمحاسبالمعامالت للفترات الحالية والفترات السابقة ولكن قد تؤثر على  المدرجةتأثير مادي على المبالغ 
 
  للتقارير المالية  ةالدوليالمعايير على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تتض    من التعديالت على  2017-2015دورة التحس    ينات الس    نوية

 23و  12ة أرقام الدولي ةالمحاسبي والمعايير11و  3أرقام 

  اليقين حول معالجات ضريبة الدخلعدم  23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 

  األدوات المالية المتعلقة بخصائص التسديد المبكر مع التعويضات السلبية 9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 الموظفين منافع - 19الدولي رقم  يلمعيار المحاسبعلى ا تعديل 

  رات في ش    ركات زميلة ومش    اريع مش    تركة المتعلقة بالحص    ص طويلة األجل في اس    تثما 28تعديالت على المعيار المحاس    بي الدولي رقم

 الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

 
لسنة المالية التي لمعايير هامة أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت كانت سارية للمرة األولى  ةمما ذكر أعاله، ال توجد أيباستثناء 
 . 2019يناير  1 بعدأو  بدأت في
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 (تابع) تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة .2

 

 المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدوالتفسيرات المعايير 

 

 المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد.المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة لم تقم المجموعة بشكل مبكر بتطبيق 

 

 
 :المجموعةالمعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على 

تسري على الفترات 
 السنوية التي تبدأ في أو بعد

  

 ةالدولي المعاييرتعديالت على  -لتقارير المالية لمعايير الدولية الاإلطار المفاهيمي في  المراجع حولتعديالت على 

لجنة  اتتفسيرو 38 و 37 ،34 ، 8 ،1أرقام  والمعايير المحاسبية الدولية 14 ،6 ،3،2 أرقاملتقارير المالية ل

فيما  األحكاملتحديث تلك  32التفسير رقم ، و 22 و 20 ،19،12 أرقاملتقارير المالية لتفسيرات المعايير الدولية 

مختلف من اإلطار  إصدارإلى  ذلك عندما يتم اإلشارةمن اإلطار أو لإلشارة إلى  واإلقتباسإلى  بالمراجعيتعلق 

 المفاهيمي

 2020يناير  1

 2020يناير  1 عريف األعمالالمتعلق بت 3 المعيار الدولي للتقارير المالية رقمتعديل على 

 2020يناير  1 متعلقة بشأن تعريف األهميةال 8و  1على المعايير المحاسبية الدولية أرقام تعديالت 

لتقارير ل الدولي والمعيار 39الدولي رقم  يالمحاسب المعيار، 9ر الدولي للتقارير المالية رقم تعديالت على المعيا

 معيار سعر الفائدة تحسين - 7المالية رقم 

 2020يناير  1

يتطلب أن يتم قياس التزامات التأمين بالقيمة الجارية للوفاء الذي  عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

باإللتزامات، ويوفر نهجاً أكثر توحيداً للقياس والعرض لجميع عقود التأمين. تهدف هذه المتطلبات إلى تحقيق هدف 

ار الدولي للتقارير محل المعي 17قائم على مبدأ محاسبي متسق لعقود التأمين. يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .2022يناير  1عقود التأمين اعتبارا من  4المالية 

 2022يناير  1

 28البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي رقم  10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

أو المساهمة في األصول بين المستثمر  ( المتعلقة بمعالجة بيع2011استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة )

 والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

تأجيل سريان التطبيق إلى 

. ال يزال أجل غير مسمى

 التطبيق مسموح به.

 

تطبيق هذه المعايير والتعديالت في أول فترة يص  بح فيها الموحدة المالية  البياناتتتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة والتعديالت س  يتم تطبيقها في 
 إلزامياً. يتم حالياً تقييم تأثير هذه المعايير والتعديالت من قبل اإلدارة.

 
  )ايبور(لتغيرات المحتملة في األسعار المرجعية بين اتحديث 

 
مجال تركيز يش     كل  المجموعة وخدمات تن المخاطر على منتجابأس     عار بديلة خالية م)ايبور( ال يزال تأثير اس     تبدال أس     عار الفائدة بين البنوك 

يكون عندما  2021 س   نة، والتي تمتد إلى ما بعد ايبورو ليبور، مثل ايبورزإلى  تس   تندمن العقود التي  ومتناميكبير  حجم ى المجموعةرئيس   ي. لد
إلى تقليل حجم مثل هذه والتي تهدف االنتقالية  ة المجموعةلتنس   يق أنش   طبدأت اإلدارة في مش   روع عن النش   ر. هذه  ايبورزأن تتوقف من المحتمل 

مهم من حيث  المش    روعإن ، وبالتالي ما يرتبط بذلك من تعطيل للتدفقات المالية والخس    ائر االقتص    ادية المحتملة. ايبورزالعقود المعلقة عند توقف 
لمخاطر لأسعار مرجعية جديدة تعرض المجموعة  اعتمادملية الحجم والتعقيد وسيؤثر على العديد من المنتجات والعمالت واألنظمة والعمليات. إن ع

مع مختلف أص    حاب  العملالمجموعة واص    ل تد والتغيرات في محاس    بة التحوط. والتش    غيلية والمالية، مثل تقلب األرباح الناتجة عن تعديالت العق
 .االنتقاليةعن العملية المصلحة لدعم االنتقال المنظم والتخفيف من المخاطر الناتجة 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3

 

 أساس اإلعداد 3-1

 

معايير المحاسبة لقد تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية ووفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس 

للتقارير المالية تشمل المعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، وكذلك التفسيرات الصادرة عن الدولية. إن المعايير الدولية 

 لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية.

 

التابعة والنتائج لفترة الثمانية أشهر المنتهية  لبنك أبوظبي التجاري وشركاته 2019ديسمبر  31تشمل البيانات المالية الموحدة النتائج للسنة المنتهية في 

لبنك هي المقارنة  أرقام بينما كانت مصرف الهاللسابقًا )بما في ذلك الشركات التابعة له( ومجموعة  لبنك اإلتحاد الوطني 2019ديسمبر  31في 

 أبوظبي التجاري فقط.

 

 للسنة السابقة حتى تتوافق مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية.  للمجموعةالبيانات المالية الموحدة  فيترتيب بعض اإليضاحات  تم إعادة

 

 القياس 3-2

 

طلوبات المالية بالقيمة لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء التعديالت الناتجة عن إعادة تقييم الموجودات والم

 االستثمارات العقارية.وة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبالقيالعادلة من خالل الربح والخسارة والموجودات المالية المتاحة للبيع 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 3-3

 

. إن للمجموعةيتم إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )الدرهم اإلماراتي(، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض 

 ، إال إذا تم إيضاح غير ذلك. المعلومات المالية المعروضة بالدرهم اإلماراتي مقّربة ألقرب ألف درهم

 

اإلماراتي إلى يتم عرض المبالغ بالدوالر األمريكي في القسم األول من البيانات المالية للتيسير على القارئ وذلك بتحويل األرصدة المقّومة بالدرهم 

 درهم إماراتي(. 3.673دوالر أمريكي =  1الدوالر األمريكي باستخدام سعر صرف ثابت )

 

 التقديرات واألحكاماستخدام  3-4

 

ودات يقتضي إعداد البيانات المالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموج

 والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 

تتم فيها مراجعة  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية باستمرار. ويتم األخذ بعين االعتبار التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي

 التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بهذا التعديل. 

 

واألحكام الهامة المستخدمة أثناء تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها التأثير الجوهري إن المعلومات المتعلقة بالجوانب الهامة للتقديرات غير المؤكدة 

 .4األكبر على المبالغ المسجلة ضمن البيانات المالية الموحدة مبينة في اإليضاح رقم 
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 )تابع(.   ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3

 

 أساس التوحيد 3-5

 

 (."المجموعةشركة مساهمة عامة وشركاته التابعة )يشار إليهم جميعاً بـ " –البيانات المالية الموحدة البيانات المالية لبنك أبوظبي التجاري تتضمن 

 
 الشركات التابعة

 
 البنك. تتحقق السيطرة عندما يكون البنك: المنشآت الخاضعة لسيطرةالشركات التابعة هي إن 

 

  على الشركة المستثمر فيها.يكون لدى البنك سلطة 

  .يكون البنك معرضاً لعائدات متغيرة أو يمتلك حقوقاً فيها جّراء مشاركته في الشركة المستثمر فيها 

 .يتمكن البنك من استخدام سلطته على الشركة المستثمر فيها بما يؤثر على عائداتها 

 
كانت الوقائع والظروف تشير إلى وجود تغييرات على عنصر واحد أو أكثر من عناصر يعيد البنك تقييم مدى سيطرته على الشركة المستثمر فيها إذا 

 السيطرة الثالثة المذكورة أعاله.

 

متلك يالسلطة على الشركة المستثمر فيها عندما  ال يزال لديهأقل من حقوق األغلبية في الشركة المستثمر فيها،  البنكعندما تكون حقوق التصويت لدى 

افية تمنحه القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر فيها من جانب واحد. ينظر البنك في جميع الوقائع حقوق تصويت ك

ال، ويشمل والظروف ذات العالقة عند قيامه بتقييم ما إذا كانت حقوق التصويت التي يملكها كافية لكي تمنحه السلطة على الشركة المستثمر فيها أم 

 ذلك:

 
 .حجم ما يملكه البنك من حقوق تصويت مقابل حجم ما يملكه حملة حقوق التصويت اآلخرين وتوزيعها فيما بينهم 

 .حقوق التصويت المحتملة المملوكة للبنك 

 .الحقوق الناشئة من جّراء أي ترتيبات تعاقدية أخرى 

  الحالي على توجيه األنشطة ذات الصلة حين يقتضي األمر اتخاذ أي وقائع أو ظروف أخرى تشير إلى أن البنك قادر، أو غير قادر، في الوقت

 القرار، بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

 

التحديد، يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما يحصل البنك على حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما يفقد البنك السيطرة عليها. وعلى وجه 

يخ الذي يكتسب فإن إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة تُدرج في بيان الدخل الشامل الموحد اعتباراً من التار

 فيه البنك حق السيطرة على الشركة التابعة حتى تاريخ انتهاء سيطرة البنك عليها.

 
عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي البنك والحصص غير المسيطرة. كما يُعزى إجمالي الدخل الشامل تُعزى األرباح أو الخسائر وكل عنصر من 

 للشركات التابعة إلى مالكي البنك والحصص غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.

 
 .للمجموعة، عند الضرورة، حتى تتسق سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية تُجرى التعديالت على البيانات المالية الموحدة للشركات التابعة

 
 .للمجموعةيتم عند التوحيد استبعاد جميع األرصدة واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة من المعامالت فيما بين شركات 
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 )تابع( أساس التوحيد 3-5

 
 التغيرات في حصص ملكية البنك في شركاته التابعة الحالية

 
ويتم تُحتسب التغيرات في حصص ملكية البنك في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان البنك سيطرته على الشركات التابعة كمعامالت أسهم. 

يعكس أثر التغيرات في حصص البنك في الشركات التابعة. كما يتم إدراج أي فرق بين القيمة التي يتم من تعديل القيمة الدفترية لحصص البنك بما 

عندما يفقد  لملكية ويُنسب إلى مساهمي البنك.خاللها تعديل الحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المقبوض مباشرة في حقوق ا

( مجموع القيمة العادلة 1وتحتسب على أساس الفرق بين ) الموحد له، يتم تسجيل األرباح أو الخسائر في بيان الدخلالبنك سيطرته على شركة تابعة 

( القيمة الدفترية السابقة للموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة وأي 2) المقبوض والقيمة العادلة ألي حصة متبقية و للبدل

 حصص غير مسيطرة. 

 

شرة من الموجودات يتم احتساب جميع المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو كان البنك قد تخلّص مبا

كما هو محدد / مسموح أو المطلوبات ذات الصلة في الشركة التابعة )أي يعاد تصنيفها إلى بيان الدخل أو تحويلها إلى فئة أخرى ضمن حقوق الملكية 

ريخ فقدان السيطرة فينظر به في المعايير الدولية للتقارير المالية المعمول بها(. أما القيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به في الشركة التابعة السابقة في تا

أو، حسبما يكون مالئماً، التكلفة  9اسبي الدولي رقم لها على أنها القيمة العادلة عند التسجيل األولي لغرض المحاسبة الالحقة بموجب المعيار المح

 عند التسجيل األولي لالستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.

 

  المنشآت ذات األغراض الخاصة

 
المنشآت ذات األغراض الخاصة هي منشآت يتم تأسيسها لتحقيق هدف بسيط ومحدد بدقة مثل توريق موجودات معينة أو إبرام معاملة اقتراض أو 

نشأة إقراض محددة. يرى البنك أنه يسيطر على المنشأة ذات الغرض الخاص ويدرجها ضمن بياناته المالية الموحدة إذا كانت له سلطة على هذه الم

تأسيسها  و عندما يكون معرضاً لعوائد متغيرة منها أو له حقوق فيها نتيجة لمشاركته في هذه المنشأة ويكون قادراً على استخدام سلطته عليها منذأ

 والتأثير الحقاً على عوائدها، وذلك استناداً إلى تقييم يتم إجراؤه حول جوهر عالقة المنشأة بالبنك. 

 

على المنشأة ذات الغرض الخاص في تاريخ التأسيس؛ وعادةً ال يتم إجراء أي تقييم آخر للسيطرة في حال عدم وجود  يتم تقييم مدى سيطرة البنك

لمنشأة ذات تغييرات في هيكل المنشأة أو أحكامها أو أي معامالت إضافية بين البنك والمنشأة إال إذا طرأ أي تغيير على جوهر العالقة بين البنك وا

 الغرض الخاص.

 

 ارة الصناديقإد

 
انات المالية لهذه يقوم البنك بإدارة الموجودات المحتفظ بها في صناديق االستثمار المشتركة واإلشراف عليها بالنيابة عن المستثمرين. ال يتم إدراج البي

 لمستثمر الرئيسي لها.المنشآت ضمن البيانات المالية الموحدة إال إذا كان البنك مسيطراً على المنشأة، كما ذكر أعاله، أو كان ا

 

 استثمار في شركة زميلة

 
تأثير هام عليها. إن التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسة المالية  المجموعةإن الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي لدى 

 والتشغيلية في الشركة المستثمر فيها ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.  

 
 تكلفة اإلستثمارات تكاليفتتضمن  .تراف بها مبدئيا بالتكلفةيتم احتساب االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية ويتم االع

 المعامالت.

 
في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها المحتسبة بطريقة حقوق الملكية  المجموعةتتضمن البيانات المالية الموحدة حصة 

بية مع تلك المتبعة لدى البنك، اعتباراً من تاريخ بدء التأثير الجوهري حتى تاريخ انتهاء بعد إجراء التعديالت الالزمة حتى تتسق السياسات المحاس

 هذا التأثير. 

 
التي تتضمن أية إستثمارات  اإلستثمار،، فإن القيمة المدرجة لهذ ات المستثمر فيهافي الخسائر عن حصته في الشرك المجموعةعندما تزيد حصة 

التزامات قانونية أو  المجموعةيتم تخفيضها إلى صفر ويتوقف االعتراف بأية خسائر اضافية أخرى إلى الحد الذي يكون فيه لدى  ،طويلة األجل

 استداللية متوقعة أو قدم دفعات بالنيابة عن الشركة المستثمر فيها. 
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 )تابع( التوحيد أساس 3-5
 

 )تابع( استثمار في شركة زميلة
 

انخفاض قيمة الموجودات كأصل  36يتم اختبار المبلغ المدرج لالستثمار )بما في ذلك الشهرة( النخفاض القيمة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

معترف المبلغ الممكن تحصيله بالنسبة لها )قيمة االستخدام والقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع أيهما أعلى(. تشكل خسارة انخفاض القيمة ال معمنفصل 

الحد الذي  إلى 36بها جزءاً من المبلغ المدرج لالستثمار. يتم االعتراف بأي عكس لخسارة انخفاض القيمة هذه وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ً لم يتم فيما لو التي كان من الممكن تحديدها  المدرجة يمةالق اإلضافية المدرجةبحيث ال تتجاوز القيمة  يزيد فيه المبلغ الممكن تحصيله لالستثمار الحقا

 في السنوات السابقة . اإلستثماريمة االعتراف بخسائر انخفاض ق

بدءاً من التاريخ الذي يتوقف فيه االستثمار عن كونه شركة زميلة، أو عند  في المحاسبة الملكية تقوم المجموعة بالتوقف عن استخدام طريقة حقوق

المجموعة تصنيف االستثمار كمحتفظ به للبيع. عندما تحتفظ المجموعة بحصة في الشركة الزميلة سابقاً وتكون الحصة المستبقاة أصالً مالياً، تقوم 

عادلة في ذلك التاريخ ويتم اعتبار القيمة العادلة كقيمتها العادلة عند االعتراف األولي كأصل مالي وفقاً للمعيار الدولي بقياس الحصة المستبقاة بالقيمة ال

ة من . يتم إدراج الفرق بين المبلغ المدرج للشركة الزميلة العائد إلى الحصة المستبقاة وقيمتها العادلة عند تحديد الربح أو الخسار9للتقارير المالية رقم 

ة بتلك الشركة استبعاد الشركة الزميلة. باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة باحتساب جميع المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر المتعلق

العالقة. وعليه، لو تم الزميلة على نفس األساس الذي قد يكون مطلوباً لو تم استبعاد تلك الشركة الزميلة مباشرة من الموجودات والمطلوبات ذات 

ً في الدخل الشامل اآلخر من قبل تلك الشركة الزميلة إلى الربح أو الخسارة عند است بعاد إعادة تصنيف المكسب أو الخسارة المعترف بها سابقا

أو الخسارة )كتعديل إلعادة  الموجودات والمطلوبات ذات العالقة، تقوم المجموعة بإعادة تصنيف المكسب أو الخسارة من حقوق الملكية إلى الربح

 تصنيف( عند التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية.

 ترتيبات مشتركة
  

فيها سيطرة مشتركة، والتي تم تأسيسها بعقود تتطلب موافقة باإلجماع التخاذ القرارات  المجموعةمتلك تالترتيبات المشتركة هي الترتيبات التي 

 حول األنشطة التي يكون لها تأثير كبير على عوائد هذه الترتيبات. تصنّف الترتيبات وتحتسب على النحو التالي: 

قوم باحتساب ت المجموعةلمطلوبات المتعلقة بترتيب ما، فإن حقوق في الموجودات والتزامات في ا للمجموعةعندما يكون  –العملية المشتركة 

 في تلك المحتفظ بها أو المتكبدة بشكٍل مشترك، فيما يتعلق بالعملية المشتركة.  ا، وكذلك حصتهاومعامالته اومطلوباته اموجوداته

باستخدام طريقة حقوق الملكية  اقوم باحتساب حصتهت المجموعةعندما يكون للبنك حقوق في صافي موجودات الترتيبات، فإن  –المشروع المشترك 

 كما في الشركات الزميلة.

 الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع

 

والقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما  المدرجةغير المتداولة )ومجموعات االستبعاد( المصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة  الموجودات قياسيتم 

 .أقل

من  بدالً من خالل ص  فقة بيع  المدرجةمحتفظ بها للبيع إذا كان س  يتم اس  ترداد قيمتها ك اإلس  تبعاديتم تص  نيف الموجودات غير المتداولة ومجموعات 

ً متاح( اإلس  تبعاد للغاية ويكون األص  ل )أو مجموعة خالل االس  تخدام المس  تمر. ال يتم الوفاء بهذا الش  رط إال عندما يكون البيع محتمالً  للبيع الفوري  ا

من تاريخ  ةواحد س       نةعملية بيع مكتملة في غض       ون ك به في حالته الحالية. يجب أن تلتزم اإلدارة بالبيع الذي يتوقع أن يكون مؤهالً لالعتراف

 .التصنيف

محتفظ بها كتلك الش  ركة التابعة  ومطلوبات موجودات كافةش  ركة تابعة، يتم تص  نيف فقدان الس  يطرة على  تتض  منعندما تلتزم المجموعة بخطة بيع 

 .السيطرة على حصة الشركة التابعة السابقة بعد البيع بفقدانإذا كانت المجموعة ستحتفظ  فيما، بغض النظر عند تلبية المعيار الوارد أعالهللبيع 

أو جزء من االستثمار  ،االستثمار ،ستثمار في شركة زميلة أو جزء من استثمار في شركة زميلةال إستبعادعندما تلتزم المجموعة بخطة بيع تتضمن 

. بعد ذلك تتوقف المجموعة عن تطبيق طريقة حقوق عند تلبية المعيار الوارد أعالهمحتفظ به للبيع الذي س   وف يتم إس   تبعاده كفي الش   ركة الزميلة، 

محتفظ به كلم يتم تصنيفه يتم االستمرار في احتساب أي جزء محتفظ به الستثمار في شركة زميلة للبيع.  ظكمحتفالملكية فيما يتعلق بالجزء المصنف 

 .للبيع باستخدام طريقة حقوق الملكية
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 إندماج األعمال التي تخضع للسيطرة المشتركة 3-6
 

أو  المنشآتجميع  على السيطرةيتم فيه في نهاية المطاف الذي األعمال  إندماجلسيطرة المشتركة هو ل تخضع الذي يضم منشآتاألعمال إن إندماج 
ال يوجد حاليًا إرشادات محددة حول . األعمال، وهذه السيطرة ليست مؤقتة أندماجالشركات المجمعة من قبل نفس الطرف أو األطراف قبل وبعد 

المشتركة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وبالتالي تحتاج اإلدارة إلى استخدام الحكم لتطوير سياسة  السيطرةعلى معامالت المحاسبة 
 .8 رقم الدولي يمعيار المحاسبلمحاسبية توفر المعلومات ذات الصلة والموثوق بها وفقًا ل

 
 البدللسيطرة المشتركة باستخدام طريقة االستحواذ. بموجب طريقة االستحواذ، يتم قياس ل تخضع التياألعمال  إندماج بإحتسابتقوم المجموعة 

عمال بالقيمة العادلة، والتي يتم احتسابها كمجموع القيم العادلة في تاريخ االستحواذ لألصول المحولة من قبل المجموعة، األ إندماج منالمحول 
وحقوق الملكية التي تصدرها المجموعة في مقابل السيطرة على  المالكين السابقين للشركة المستحوذ عليهاالمطلوبات التي تكبدتها المجموعة إلى 

 الشركة المستحوذ عليها. يتم االعتراف بالتكاليف المرتبطة باالستحواذ في الربح أو الخسارة عند تكبدها.
 

 بقيمتها العادلة، باستثناء ما يلي: المقبولةلمستحوذ عليها والمطلوبات في تاريخ االستحواذ، يتم االعتراف بالموجودات القابلة للتحديد ا
 
  لمعيار لأو المطلوبات المتعلقة بترتيبات استحقاقات الموظفين وقياسها وفقًا  والموجوداتأو مطلوبات الضريبة المؤجلة  موجوداتيتم احتساب

 على التوالي؛ ومزايا الموظفين  19 رقم يالدول يمعيار المحاسبالضرائب الدخل و 12 رقم الدولي يالمحاسب
  لموجودات غير ا 5لتقارير المالية الدولية رقم ل الدوليمعيار ل( المصنفة كمحتفظ بها للبيع وفقًا لاإلستبعاديتم قياس الموجودات )أو مجموعات

 المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة وفقًا لهذا المعيار.
 

المحول، قيمة حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المشتراة والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية  البدليتم قياس الشهرة باعتبارها الفائض إلجمالي 
 المقبولةمطلوبات المحتفظ بها سابقاً من قبل المشتري في الشركة المشتراه )إن وجدت( على صافي مبالغ الموجودات المستحوذة القابلة للتحديد وال

يخ االستحواذ بتاريخ اإلستحواذ. في حالة أنه، بعد إعادة التقييم، كان صافي مبالغ الموجودات المستحوذة القابلة للتحديد والمطلوبات المتوقعة بتار
لمشتري المحتفظ بها سابقاً في الشركة المحول، وقيمة حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المشتراة والقيمة العادلة لحصة ا البدليتجاوز إجمالي 

 في الربح أو الخسارة. مباشرةً المشتراه )إن وجدت(، يتم االعتراف بالفائض كمكسب شراء 
 

إن حقوق الملكية غير المسيطرة التي تمثل حصص ملكية حالية وتؤهل مالكيها للحصول على حصة تناسبية في صافي موجودات المنشأة في حالة 
 قياسها مبدئياً إما بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية لحقوق الملكية غير المسيطرة من المبالغ المعترف بها لصافي موجودات الشركة التصفية قد يتم

 المشتراه القابلة للتحديد. يتم اختيار أساس القياس على أساس كل معاملة على حدة.
 

القيمة  عند انجاز اندماج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس حصة حقوق الملكية المحتفظ بها سابقاً من قبل المجموعة في الشركة المشتراة إلى
الحصص في أو الخسارة الناتجة، في الربح أو الخسارة. يتم إعادة تصنيف المبالغ الناتجة من  بالمكسبالعادلة بتاريخ االستحواذ ويتم االعتراف 

ملة مالئمة فيما الشركة المشتراة قبل تاريخ االستحواذ التي تم االعتراف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة حيث تكون هذه المعا
 لو تم استبعاد هذه الحصة.

 
للبنود التي  بصورة مبدئيةندماج، تقوم المجموعة بإدراج المبالغ إذا لم تكتمل المحاسبة األولية الندماج األعمال في نهاية فترة التقرير عند حدوث اال

، أو يتم االعتراف بموجودات أو مطلوبات اضافية، لتعكس المعلومات خالل فترة القياس المبدئيةالغ المحاسبة بالنسبة لها. يتم تعديل تلك المب لم تكتمل
 ستحواذ، التي لو كانت معلومة، ألثرت على المبالغ المعترف بها في ذلك التاريخ.بتاريخ اال القائمةالمحصلة حول الوقائع واألوضاع  الحديثة

 
في تاريخ االستحواذ،  القائمةفترة القياس هي الفترة من تاريخ االستحواذ إلى تاريخ حصول المجموعة على معلومات كاملة حول الحقائق والظروف إن 

 تتجاوز اثني عشر شهًرا. ولكن ال
 

 قيمة الشهرةإختبار إنخفاض 

ناقصاً خسائر انخفاض القيمة  (52)إيضاح  يتم إدراج الشهرة الناتجة من االستحواذ على األعمال بالتكلفة كما تم تحديدها بتاريخ االستحواذ لألعمال

 المتراكمة، إن وجدت.
 

المجموعة )أو مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد( التي لغايات تتعلق باختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة على كل الوحدات المنتجة للنقد لدى 

 يتوقع أن تستفيد من التآزر الناتج عن عملية االندماج.
 

انت القيمة القابلة يتم إجراء اختبار سنوي النخفاض القيمة للوحدات المنتجة للنقد أو على فترات أكثر تقارباً إذا وجد ما يشير إلى انخفاض قيمتها. إذا ك

وحدة د للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتها المدرجة، يتم تحميل خسارة انخفاض القيمة أوالً لتخفيض القيمة المدرجة للشهرة الموزعة على اللالستردا

اشرة بثم على األصول األخرى للوحدة تناسبياً على أساس القيمة المدرجة لكل أصل في الوحدة. يتم االعتراف بأية خسارة النخفاض قيمة الشهرة م

 الحقة. اتفي الربح أو الخسارة في بيان الدخل الموحد. ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المسجلة للشهرة في فتر
 

 عند استبعاد الوحدة المنتجة للنقد، يتم إدراج المبلغ العائد للشهرة لتحديد الربح أو الخسارة الناتجة من اإلستبعاد.
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 )تابع(ص السياسات المحاسبية الهامة .   ملخ3

 

 التغييرات في السياسات المحاسبية 3-7

 

 يجاراإلعقود  16 رقم لتقارير الماليةلالتأثير العام لتطبيق المعيار الدولي 

"عقود اإليجار" إلى جانب ثالثة تفسيرات )المعيار  17المعيار المحاسبي الدولي رقم "عقود اإليجار" محل  16 رقم لتقارير الماليةليحل المعيار الدولي 

 15تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم " ، و " تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار"  4لتقارير المالية رقم لالدولي 

 نتج عن(. لقد ييم جوهر المعامالت التي تتضمن الشكل القانوني لعقد اإليجارتق " 27الدولي رقم  يعيار المحاسبالتشغيلية" و اليجار اإلحوافز عقود 

اإليجار ذات الصلة فيما يتعلق بجميع عقود اإليجار  عقود والتزامات الموجوداتتطبيق هذا المعيار الجديد إلى اعتراف المجموعة بحق استخدام 

 األولي. التطبيقشهًرا من تاريخ  12 من مدتها أقلفترة تأجير متبقية  لهاضة القيمة أو منخفكالتشغيلية السابقة باستثناء العقود التي تم تحديدها 

 

إزالة التمييز بين التأجير التشغيلي والتمويلي ويتطلب االعتراف  من خاللفي محاسبة المستأجر  هامةلتقارير المالية تغييرات ليقدم المعيار الدولي 

الموجودات منخفضة  تأجيرقصيرة األجل وعقود اإليجار عند بدء جميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار  عقود والتزاماتاألصل حق استخدام ب

 .دون تغيير إلى حد كبيربمتطلبات محاسبة المؤجر  بقيتعلى عكس محاسبة المستأجر، و. القيمة

 

لتقارير ل. قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي 2019يناير  1ة هو للمجموع 16 رقم المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية التطبيقتاريخ إن 

 على البيانات المالية الموحدة 16 رقم لتقارير الماليةلالمعيار الدولي  تطبيقبتقييم أن تأثير  اإلدارةباستخدام النهج المبسط المعدل. قامت  16 رقم المالية

 جوهري. هو غيرللمجموعة 

 

 المستأجرالتأثير على محاسبة 

معيار العقود إيجار تشغيلية بموجب كعقود اإليجار المصنفة سابقًا  باحتسابكيفية قيام المجموعة بتغيير  16 رقم لتقارير الماليةلالمعيار الدولي يقوم 

 ، والتي كانت خارج الميزانية.17 رقم الدولي يالمحاسب

 

العقد هو، أو يتضمن  إذا كانعاده تقييم إبعدم  16 رقم لتقارير الماليةلإلى المعيار الدولي الوسيلة العملية المتاحة عند االنتقال  المجموعة تاستخدم

وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير  17لمعيار المحاسبي الدولي رقم لذلك، سيستمر تطبيق تعريف اإليجار وفقا  ىعل عقد إيجار. وبناءً 

التزام اإليجار المتعلق بهذه اإليجارات بالقيمة الحالية  يتم قياس. 2019يناير  1أو تعديلها قبل  إبرامهاتي تم عقود اإليجار ال على 4المالية رقم 

 .2019يناير  1كما في  اإلضافيلمدفوعات اإليجار المتبقية باستخدام معدل االقتراض 

 

في تاريخ التطبيق األولي  القائمة ةصل لعقود اإليجار التشغيلياألحق إستخدام اختارت المجموعة عدم إدراج التكاليف المباشرة األولية في قياس 

بمبلغ  الموجودات ستخدامإ. في هذا التاريخ، اختارت المجموعة أيًضا لقياس حق 2019يناير  1، اعتباًرا من 16 رقم لتقارير الماليةلالدولية  للمعيار

ً إيجار مدفوعة  عقود ، ويتم تعديله بأية مبالغاإليجارعقود التزامات  يعادل  أو المستحقة التي كانت موجودة في تاريخ االنتقال. مقدما

 

 خصائص متشابهة إلى حد معقول.  لهاعقود اإليجار، حيث ان عقود اإليجار  على محفظةمعدل خصم واحد  قامت المجموعة بتطبيق

 

وبالنسبة لعقود إيجار شهًرا  12عقود إيجار تشغيلية مع فترة إيجار متبقية تقل عن كسابقًا  إحتسابها، بالنسبة لعقود اإليجار التي تم عند االنتقال

مصاريف  إلحتسابولكن  الموجودات ستخدامإحق بعدم االعتراف باإلعفاءات االختيارية  بتطبيق المجموعة قامتمنخفضة القيمة،  الموجودات

 قية.اإليجار على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار المتب

 

في تاريخ التطبيق األولي، اعتمدت المجموعة على تقييمها التاريخي فيما يتعلق  الموجودات حق استخدامفي قيمة المراجعة انخفاض ب القيامبدالً من 

 .16 رقم لتقارير الماليةلالدولي  للمعيارمباشرةً قبل تاريخ التطبيق األولي  مثقلة باإللتزاماتإذا كانت عقود اإليجار 

 

اإليجار في تاريخ التطبيق األولي بنفس  عقود اتالتزامحق إستخدام الموجودات و، يتم قياس ةعقود إيجار تمويليكبالنسبة لعقود اإليجار المصنفة سابقًا 

 قبل تاريخ التطبيق األولي.مباشرةً  17 رقم الدولي يمعيار المحاسبالالمبالغ الموضحة بموجب 
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 )تابع( التغييرات في السياسات المحاسبية 3-7

 

 :2019يناير  1كما في  16لتقارير المالية رقم ل الدوليمعيار الإلى  17المالية من المعيار المحاسبي الدولي رقم  البياناتفيما يلي تسوية لبنود 

 

              
 المعيار الدولي 

 16للتقارير المالية رقم 

 القيمة المدرجة      القيمة المدرجة        

 2019يناير  1   إعادة القياس   2018ديسمبر  31        

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم        
         

 1,124,327  141,722  982,605    ممتلكات ومعدات

ً  –موجودات أخرى   67,550  (10,764)  78,314    مصاريف مدفوعة مقدما

   130,958         التأثير على إجمالي الموجودات

  130,958  130,958  -    إلتزامات عقود اإليجار –مطلوبات أخرى 

   130,958         المطلوباتالتأثير على إجمالي 
 

( مع 2018ديسمبر  31 في)كما هو موضح في البيانات المالية  2018ديسمبر  31في كما فيما يلي تسوية إلجمالي التزامات عقود اإليجار التشغيلية 

 :2019يناير  1التزامات اإليجار المعترف بها في 

 
  

  
 ألف درهم       

      

 152,170     2018ديسمبر  31في كما إجمالي التزامات عقود اإليجار التشغيلية 

      إستثناءات اإلعتراف:

 -     منخفضة القيمة الموجوداتعقود إيجار 

 (9,825)     شهرا 12قل من ألإيجار متبقية  فترةعقد اإليجار مع 
      

 142,345     مقبل الخص ةاإليجار التشغيلي عقود  مطلوبات

 سنوياً   %3.5       باستخدام معدل االقتراض اإلضافي مخصومة
 1كما في  16 رقم اإليجار المعترف بها بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية إلتزامات عقودإجمالي 

 130,958       2019يناير 

 

 التأثير على محاسبة المؤجر

، 16لتقارير المالية رقم لعقود اإليجار. بموجب المعيار الدولي  بإحتسابإلى حد كبير كيفية قيام المؤجر  16لتقارير المالية لال يغير المعيار الدولي 

. ةمختلف بطريقةهذين النوعين من عقود اإليجار  وإحتسابتصنيف عقود اإليجار على أنها إما عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي بالمؤجر  يستمر

فيما يتعلق بكيفية قيام المؤجر بإدارة  وبشكل خاصتوسيع نطاق اإلفصاحات المطلوبة، بتغيير و 16 رقم لتقارير الماليةلومع ذلك، قام المعيار الدولي 

 عن حصته المتبقية في األصول المؤجرة. الناتجةالمخاطر 

 

 2018ديسمبر  31اإليجار حتى عقود السياسات المحاسبية لمحاسبة 

ى على جوهر الترتيب ويتطلب تقييم ما إذا كان الوفاء بالترتيب يعتمد عل ، يعتمدعقد إيجار أو يتضمنعقد إيجار  هوإن تحديد ما إذا كان الترتيب 

 .األصلنقل الترتيب الحق في استخدام استخدام أصل محدد أو موجودات و

 

عقود هي لبنود المؤجرة ل بشكل جوهري كافة مخاطر ومنافع الملكية بتحويلالمجموعة فيها ال تقوم  التيعقود اإليجار إن  – كمستأجرالمجموعة 

كمصروف في بيان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.  ةاإليجار التشغيليعقود مدفوعات ب اإلعترافإيجار تشغيلية. يتم 

 يتم االعتراف باإليجارات الطارئة المستحقة الدفع كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

 

كعقود إيجار  لألصل بشكل جوهريكافة مخاطر ومنافع الملكية  بتحويلالمجموعة فيها ال تقوم  التياإليجار ود يتم تصنيف عق -المجموعة كمؤجر 

 الطارئةاإليجارات ب اإلعترافيتم  على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.الموحد إيرادات اإليجار في بيان الدخل ب اإلعترافيتم  تشغيلية.

 كإيرادات في الفترة التي يتم اكتسابها.
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 )تابع( التغييرات في السياسات المحاسبية 3-7

 

 )تابع( 2018ديسمبر  31اإليجار حتى عقود السياسات المحاسبية لمحاسبة 

 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم السياسات المحاسبية المقدمة عند تطبيق 

 جرأالمجموعة كمست

اإليجار  واإللتزاماتصل األ باإلعتراف بحق إستخدام المجموعة تقوم بداية العقد. عندإيجار،  عقد يتضمنأو  هو تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد

لمدة لها فترة إيجار إيجار  المحددة كعقود) ة األجلقصير الفترةالمستأجر، باستثناء هي  تكون فيهاالمقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات عقد اإليجار الذي 

عقد إيجار تشغيلي كاإليجار  باإلعتراف بمدفوعات المجموعة تقومالعقود، بالنسبة لهذه  األصول ذات القيمة المنخفضة. وعقود إيجارشهرا أو أقل(  12

اإلستفادة من فيه  تتمالزمني الذي  للمخططأكثر تمثيال آخر هو د اإليجار ما لم يكن هناك أساس منهجي عق فترةعلى أساس القسط الثابت على مدى 

 .الموحدضمن مصاريف أخرى في بيان الدخل  المصاريفهذه  عرضيتم  المنافع االقتصادية من األصول المؤجرة.

 

اإليجار التي لم يتم تسديدها في تاريخ البدء، ويتم خصمها باستخدام سعر الفائدة الضمني في يتم قياس التزام اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات 

يتم قياس التزام اإليجار الحقًا  عقد اإليجار أو، إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة، سوف يستخدم معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة.

لتعكس مدفوعات اإليجار  المدرجةالفائدة على التزام اإليجار )باستخدام طريقة الفائدة الفعلية( وبتخفيض القيمة لتعكس  المدرجةزيادة القيمة  من خالل

 المدفوعة.

 

تكاليف مباشرة  ةاللتزامات اإليجار المقابلة، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل يوم البدء وأي المبدئيالقياس على صول حق إستخدام األمل تشي

ً ة. يتم قياسها أولي فترة اإليجار أو العمر  مدىصول على إستخدام األهالك سالمتراكم وخسائر انخفاض القيمة. يتم إ اإلستهالكبالتكلفة ناقًصا  الحقا

صل قد انخفضت حق إستخدام األلتحديد ما إذا كان  36المعيار المحاسبي الدولي رقم  بتطبيق المجموعة تقومأيهما أقصر.  ذات العالقةاإلنتاجي لألصل 

 أي خسائر انخفاض قيمة محددة وفقًا لسياسة انخفاض القيمة للمجموعة للموجودات غير المالية. وتسجيلقيمته 

 

ساب أي تحإ ذلك يتم ، وبدال منالمؤجرةمكونات غير بين الفصل ال بعدملمستأجر ل 16يسمح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  عملية، وكوسيلة

 .إستخدمت المجموعة هذه الوسيلة العملية كترتيب واحد. المؤجرةغير  المكوناتيرتبط به من إيجار وما 

 

 .المركز المالي الموحدفي بيان  "مطلوبات أخرى" اإليجار ضمن إلتزاماتو "ألصول ضمن "ممتلكات ومعداتإستخدام احق بعرض مجموعة ال قامت

 

 مؤجرك مجموعةال

 اإلعترافكعقود إيجار تشغيلية.يتم  لألصل بشكل جوهري منافع التملكجميع المخاطر  بتحويلالمجموعة فيها ال تقوم  التياإليجار يتم تصنيف عقود 

كإيرادات في الفترة التي  الطارئةاإليجارات ب اإلعترافيتم  على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.الموحد إيرادات اإليجار في بيان الدخل ب

 .يتم اكتسابها

 

  األدوات المالية 3-8

 
 الموجودات المالية

الموجودات المالية على أساس تاريخ التسوية )بخالف عقود المشتقات التي يتم اإلعتراف بها وإلغاء اإلعتراف  اإلعتراف وإلغاء اإلعتراف بكافةيتم 

الزمني المحدد  خالل اإلطارشروطه تسليم األصل المالي  تتطلببها على أساس تاريخ المعاملة( عندما يكون شراء أو بيع أصل مالي بموجب عقد 

ً بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة، باستثناء تلك الم ً في اللوائح أو المتعارف عليه في السوق ويتم قياسه مبدئيا وجودات المالية عموما

فعليًا. يتم  تقوم بتحويلهاية هو التاريخ الذي تستلم فيه المجموعة األصول أو تاريخ التسوإن المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 .الخسارةأو  الربحفي  الربح أو الخسارة مباشرةً  خاللالمتعلقة مباشرة باقتناء موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من  المعامالتتكاليف اإلعتراف ب

 

ً  9 رقم لتقارير الماليةلف بها والتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي قياس جميع الموجودات المالية المعتر يتطلب بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة  الحقا

 على وجه التحديد:والمالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.  الموجوداتعلى أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة 
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 )تابع(الموجودات المالية 

أصل فقط هي التدفقات النقدية التعاقدية، والتي يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون  تحصيلأدوات الدين المحتفظ بها في نموذج أعمال هدفها  (1)

 ؛بالتكلفة المطفأةالحقا  يتم قياسهاعلى المبلغ األصلي القائم،  الدين والفائدة

التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين، والتي يكون لها  كالً من تحصيلنموذج األعمال التي يكون هدفها  ضمنأدوات الدين المحتفظ بها  (2)

ً ى المبلغ األصلي القائم، يتم قياسها فائدة علمدفوعات أصل الدين والفقط هي تدفقات نقدية تعاقدية تكون  بالقيمة العادلة من خالل الدخل  الحقا

 الشامل اآلخر؛

لملكية يتم قياس جميع أدوات الدين األخرى )مثل أدوات الدين المدارة على أساس القيمة العادلة، أو محتفظ بها للبيع( واإلستثمارات في حقوق ا (3)

ً بالقيمة العادلة من خالل الربح أ عند االعتراف المبدئي  للمجموعة أن تقوم باختيار/ تحديد بدون رجوع يجوزو الخسارة. ومع ذلك، الحقا

 :9ما يلي عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  باألصل المالي على أساس كل أصل على حدة

 

 للمتاجرة  امحتفظ بهالغير  حقوق الملكيةالستثمار في لالحقة في القيمة العادلة التغييرات القيام باختيار بدون رجوع إدراج الللمجموعة  يمكن

، في الدخل 3الدولي للتقارير المالية رقم  معيارضمن إندماج األعمال التي ينطبق عليها البه من قبل المشتري  المعترفمحتمل البدل الأو 

 الخسارة؛ ورباح في الربح أو اإلعتراف بتوزيعات األ الشامل اآلخر مع

 كما تم  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالتكلفة المطفأة أو معايير التي تستوفي دين الأداة بدون رجوع  تحديدللمجموعة  يمكن

 ار إليهاالمشالمحاسبة )في تطابق البشكل كبير عدم  يخفضإلغاء أو يقوم بذلك  إذا كانقياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 

 بخيار القيمة العادلة(.

 
هذه بدون رجوع قياس ستثمارات إستراتيجية، وبالتالي، فقد اختارت المجموعة إك اإلستثماروصناديق  حقوق الملكيةفي  باإلستثمار اإلحتفاظيتم 

 .اآلخردخل الشامل ال خاللالقيمة العادلة من بتغيرات المع  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر اإلستثمارات

 

 )أ( أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

ارة تقوم المجموعة بتقييم تصنيف وقياس الموجودات المالية بناًء على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل ونموذج أعمال المجموعة إلد

 األصول.
 

أن تؤدي إلى  بالنسبة لألصل الذي تم تصنيفه وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن شروطه التعاقدية ينبغي

 .مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائمالتدفقات النقدية التي هي فقط 
 

، فإن األصل هو القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. قد يتغير ئدة على المبلغ األصلي القائممدفوعات أصل الدين والفالغرض اختبار 

لزمنية للنقود، هذا المبلغ األساسي على مدى عمر األصل المالي )على سبيل المثال، إذا كان هناك تسديد ألصل الدين(. تتكون الفائدة من البدل للقيمة ا

المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من الوقت وخيارات ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى، باإلضافة إلى هامش مخاطر االئتمان 

 على المبلغ األصلي القائم بالعملة المقوم بها األصل المالي. مدفوعات أصل الدين والفائدةالربح. يتم إجراء تقييم ل
 

إن الشروط . ألساسيا اضإلقرا مع ترتيبتتوافق مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم تي هي اللتعاقدية ا لنقديةا تلتدفقااإن 

تعرض التعاقدية التي تنطوي على التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة بترتيب اإلقراض األساسي، مثل ال

أسعار السلع، ال تؤدي إلى تدفقات نقدية تعاقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة. يمكن أن يكون األصل المالي  أو سهمللتغيرات في أسعار األ

 األعمالقرًضا في شكله القانوني. يعتبر تقييم نماذج  يمثل المنشأ أو المستحوذ عليه عبارة عن ترتيب أساسي لإلقراض بغض النظر عما إذا كان

على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات األصول  األعمالأمًرا أساسيًا لتصنيف األصل المالي. تحدد المجموعة نماذج  ماليةال الموجوداتإلدارة 

الخاص بالمجموعة على نوايا اإلدارة فيما يتعلق بأداة فردية، وبالتالي يتم تقييم نموذج  األعمالالمالية معًا لتحقيق هدف أعمال معين. ال يعتمد نموذج 

 أعلى وليس على أساس كل أداة على حدة. تجميعيمستوى  عنداألعمال 
 

فقات النقدية. لدى المجموعة أكثر من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواتها المالية التي تعكس كيفية إدارة المجموعة ألصولها المالية من أجل توليد التد

 ة سوف تنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول المالية أو كليهما.تحدد نماذج أعمال المجموعة فيما إذا كانت التدفقات النقدي
 

أعمال قائم  عند اإلعتراف المبدئي باألصل المالي، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية المعترف بها حديثًا يمثل جزًءا من نموذج

جديد. تقوم المجموعة بإعادة تقييم نماذج أعمالها في كل فترة تقرير لتحديد ما إذا كانت نماذج األعمال قد أو ما إذا كانت تعكس بداية نموذج أعمال 

 تغيرت عن الفترة السابقة.
 

 تخضع أدوات الدين التي تم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلنخفاض القيمة.
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة)ب( 
 

 هي:الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  إن

 
 و أو/ذات تدفقات نقدية تعاقدية التي ليست مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم؛  موجودات (1)
 التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتفظ بها للتحصيل والبيع؛ أو لتحصيلعمال غير تلك المحتفظ بها األنموذج  ضمنموجودات محتفظ بها  (2)
 الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة. موجودات محددة بالقيمة العادلة من خالل (3)

 
 .رةلخساأو ا بحرلا في سلقياا دةعاإ نناتجة ع رخسائأو  حباأر بأية رافالعتا مع، لةدلعاا بالقيمة وداتجولمهذه ا سقيا ميت

 
 )ج( إعادة التصنيف

 

التي تأثرت. تسري متطلبات التصنيف لمالية ودات اجولمف اتصنيدة عاإم يت، ماليةبموجودات عة ولمجمذي تحتفظ بموجبه الل األعماوذج انمر تغيإذا 

ي ينتج عنه إعادة والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر مستقبلي اعتباًرا من اليوم األول من فترة التقرير األولى بعد التغيير في نموذج األعمال والذ

ر التغيرات في التدفقات النقدية التعاقدية ضمن السياسة المحاسبية المتعلقة بتعديل وإلغاء تصنيف الموجودات المالية للمجموعة. تم األخذ باإلعتبا

 اإلعتراف بالموجودات المالية المبينة أدناه.

 
 )د( انخفاض القيمة

 
يمة العادلة من خالل الربح أو على األدوات المالية التالية التي لم يتم قياس   ها بالقالئتمان المتوقعة تقوم المجموعة باإلعتراف بمخص   ص   ات خس   ائر ا

 الخسارة:

 أرصدة لدى البنوك المركزية؛ 

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك؛ 

 إيداعات الشراء العكسي؛ 

 استثمارات في أدوات الدين؛ 
 القروض والسلفيات المقدمة للعمالء؛ 

 التزامات القروض الصادرة؛ و 

 .عقود الضمان المالي الصادرة 
 

 بخسارة انخفاض القيمة على استثمارات حقوق الملكية.لم يتم اإلعتراف 

 ب قياس خسائرباستثناء الموجودات المالية المشتراة أو الناشئة ذات القيمة اإلئتمانية المنخفضة )والتي تم أخذها باإلعتبار بشكل منفصل أدناه(، يج

 من خالل مخصص خسارة بمبلغ يعادل: االئتمان المتوقعة

 شهراً من تاريخ التقرير،  12شهراً، ناتجة عن أحداث التخلف عن السداد في األداة المالية المتوقعة خالل  12عة خالل فترة خسائر ائتمانية متوق

 ؛ أو(األولى بالمرحلة)يشار إليها 

  لسداد المتوقعة على ناتجة عن جميع أحداث التخلف عن ا الحياة، أي خسائر ائتمانية متوقعة على مدى الحياةخسائر ائتمانية متوقعة على مدى

 الثالثة(. والمرحلةالثانية  بالمرحلةمدى عمر األداة المالية )يشار إليها 

 

 منذمطلوب ألداة مالية إذا زادت مخاطر االئتمان على تلك األداة المالية بشكل كبير يكون  الحياةإن مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 12دوات المالية األخرى، يتم قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة بمبلغ يعادل خسائر خسائر اإلئتمان المتوقعة خالل االعتراف األولي. بالنسبة لجميع ااأل

 .)ح( 8-3تم إدراج مزيد من التفاصيل حول تحديد الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان في إيضاح رقم  شهًرا.
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 )تابع()د( انخفاض القيمة 
 

 تفقادلتا نبي رقلحالية للفا لقيمةبأنها ا لقيمةهذه ا سقيا ميتإن خس    ائر االئتمان المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للقيمة الحالية للخس    ائر االئتمانية. 

المتعددة المس   تقبلية  يةدقتصاالس   يناريوهات اال نتيجةأن تس   تلمها  عةولمجما قعولتي تتا يةدلنقا تفقادلتوا دلعقا بجوعة بمولمستحقة للمجما يةدلنقا

ساس مالمرجحة،  صومة على أ سائر االئتمان المتوقعة  .للفعلي لألصا دةلفائا رسعخ ضات غير الممولة، يتم قياس خ سبة إلى التعر كما ومع ذلك، بالن

 :يلي

 فإن خسائر االئتمان المتوقعة هي الفرق بين القيمة الحالية للفرق بين التدفقات وغير القابلة لإللغاء إلى التزامات القروض غير المسحوبة بالنسبة ،

 ب القرض؛ والنقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة إذا قام حامل االلتزام بسحب القرض والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها إذا تم سح

  ًا أي مبالغ بالنسبة لعقود الضمان المالي، فإن خسائر االئتمان المتوقعة هي الفرق بين المدفوعات المتوقعة لتسديد حامل أداة الدين المضمونة ناقص

 تتوقع المجموعة استالمها من حاملها أو من المدين أو أي طرف آخر.

 
 خسارة اإلئتمانية المتوقعة.لتفاصيل أخرى حول قياس ال 42يرجى مراجعة إيضاح 

 
 منخفضة ذات قيمة إئتمانية موجودات مالية )ه( 

 
" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي. يشار ذات قيمة إئتمانية منخفضةاألصل المالي "يعتبر 

بيانات يمكن مالحظتها  ةالثالثة. تشمل األدلة على اإلنخفاض في القيمة االئتماني المرحلةمنخفضة كموجودات ذات قيمة إئتمانية إلى الموجودات المالية 
 حول األحداث التالية:

 
 المصدر؛  المقترض أو صعوبات مالية هامة يواجهها 

  تسديد؛ أوالتأخير في العجز أو الإخالل في العقد، على سبيل المثال 

 والتي لم يكن ليأخذها المقرض باإلعتبار، منح المقترض امتياز ب، يواجهها المقترضلصعوبات مالية ألسباب اقتصادية أو  نتيجةالمقرض، يقوم  أن

 ؛ أوبخالف ذلك

 .إختفاء سوق نشطة لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية 

 .شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس الخسائر االئتمانية المتكبدة 

 
ذات قيمة إئتمانية تسبب في تحول الموجودات المالية يالتأثير المشترك لعدة أحداث قد  فإنبدالً من ذلك،  -قد ال يكون من الممكن تحديد حدث واحد 

الدخل  لخال نلة مدلعاا ةأو بالقيم ةفأطلما بالتکلفةقياسها  ملتي تا مالية وداتجومتعتبر  لتيا نيدلأدوات ا تکانإذا  ما معة بتقييولمجما ومتق. منخفضة
فإن  ،القيمة اإلئتمانيةمنخفضة  تکارلشوا يةدلسياا نيدلأدوات ا تکانإذا  ما ملتقيي. ريرتق ليخ کرفي تاذات قيمة إئتمانية منخفضة الشامل اآلخر هي 

 .ليولتما الحصول علىعلی  رضلمقتا درةقو الئتمانيةا تلتصنيفاوا داتلسنا داتعائ لمثالعوامل  تأخذ باإلعتبارالمجموعة 
 

عند منح االمتياز للمقترض بسبب تدهور الوضع المالي للمقترض، ما لم يكن هناك دليل على أنه نتيجة لمنح ذات قيمة إئتمانية منخفضة القرض  يعتبر
بشكل هام وال توجد مؤشرات أخرى إلنخفاض القيمة. بالنسبة للموجودات  قد إنخفض خطر عدم الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية فإناالمتياز، 

ظة على التي يتم النظر فيها إلى اإلمتيازات ولكن ال يتم منحها، يتم اعتبار الموجودات اإلئتمانية منخفضة القيمة عندما يكون هناك أدله ملحو ةالمالي
 يدالتسدمؤشرات ف عن السداد. يشمل تعريف التخلف عن السداد )انظر أدناه( عدم وضوح في يمة االئتمان بما في ذلك الوفاء بتعريف التخلقإنخفاض 

 أكثر. يوًما أو 90إذا كانت المبالغ مستحقة الدفع لمدة 
 

 منخفضةذات قيمة إئتمانية المالية المشتراة أو الناشئة  )و( الموجودات
 

عمر األداة.  مدىعلى  قيمة إئتمانية منخفضة ذاتالمشتراة أو الناشئة  لألدواتالمتوقعة على مدى الحياة  اإلئتمانيةتقوم المجموعة بقياس الخسارة 
قيمة  ذاتالمشتراة أو الناشئة  لألدوات األوليمنفصل عند االعتراف  خسارة ومع ذلك، ال يتم االعتراف بخسارة االئتمان المتوقعة في مخصص

باإلعتراف المجموعة  تقوملألدوات.  المدرجةفي إجمالي القيمة  متضمنةمدى الحياة على االئتمانية المتوقعة  ، حيث إن الخسارةإئتمانية منخفضة
ً  الناتجةالحياة مدى على التغير في خسائر االئتمان المتوقعة ب العتراف األولي في بيان الدخل والتغيرات المتراكمة كمخصص خسائر. عندما ل الحقا

االعتراف  عندالتي كانت أقل من تلك  قيمة إئتمانية منخفضة ذاتالمشتراة أو الناشئة  لألدوات مدى الحياةعلى ية المتوقعة تكون الخسائر االئتمان
انخفاض القيمة في بيان الدخل )وخسارة انخفاض القيمة عندما تكون خسائر االئتمان  كمكاسب اإليجابية اتاالعتراف بالفروقعندها ، يتم األولي

 المتوقعة أكبر(.
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3

 

  )تابع(األدوات المالية  3-8

 
 )تابع(الموجودات المالية 

 )ز( تعريف التخلف عن السداد
 

. يستخدم تعريف التخلف عن السداد في قياس مبلغ خسائر االئتمان هو أمر جوهري في تحديد خسائر اإلئتمان المتوقعة السدادتعريف التخلف عن إن 
، ألن التخلف عن السداد هو الحياةمدى  على شهراً أو 12 لمدةالمتوقعة وفي تحديد ما إذا كان مخصص الخسارة يستند إلى خسائر ائتمانية متوقعة 

 .في مخاطر االئتمان الهامةزيادة المن قياس خسائر االئتمان المتوقعة وتحديد  حتمال التخلف عن السداد الذي يؤثر على كلٍ أحد مكونات ا
 

 لتخلف عن السداد:لتعتبر المجموعة ما يلي بمثابة حدث 
 
 أويوًما على أي التزام ائتماني مادي إلى المجموعة؛  90كثر من تجاوز المقترض إستحقاق السداد أل 

 .من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتسديد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل 
 

التخلف يستند القرار المتعلق باستخدام  تم تصميم تعريف التخلف عن السداد بشكل مناسب ليعكس الخصائص المختلفة ألنواع مختلفة من الموجودات.
 مثل الضمان والطابع المادي للتعرض. المقترض والتسهيللحالة تقييم كل حالة على حدة إلى  عن السداد

 
ة. تعتمد عند تقييم ما إذا كان من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتسديد التزامه االئتماني، تأخذ المجموعة باإلعتبار المؤشرات النوعية والكمي

، فإن المؤشر النوعي المستخدم هو اإلخالل بالعهود، وهو أمر شركاتللالمعلومات التي تم تقييمها على نوع األصل، على سبيل المثال في اإلقراض 
لتزام آخر من نفس الطرف المقابل، هي مدخالت رئيسية في ل. إن المؤشرات الكمية، مثل التأخر في السداد وعدم السداد األفرادغير مناسب إلقراض 

لتقييم التخلف عن السداد والتي يتم تطويرها داخليًا أو الحصول عليها من هذا التحليل. تستخدم المجموعة مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات 
 مصادر خارجية.

 
 زيادة هامة في مخاطر االئتمان)ح( 

 
قييم ما تقوم المجموعة بمراقبة جميع الموجودات المالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان المالي التي تخضع لمتطلبات انخفاض القيمة لت

بقياس إذا كانت هناك زيادة هامة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي. إذا كانت هناك زيادة هامة في مخاطر االئتمان، ستقوم المجموعة 
 شهراً. 12اإلئتمانية المتوقعة لمدة  ةبدالً الخسار مدى الحياةمخصصات الخسارة على أساس 

 
المالية قد ارتفعت بشكل هام منذ االعتراف األولي، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر حدوث التخلف  اةعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األد

كان متوقعًا لفترة االستحقاق المتبقية  تخلففي تاريخ التقرير استناداً إلى اإلستحقاق المتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث عن السداد على األداة المالية 
المجموعة باالعتبار كٍل من المعلومات الكمية  تأخذفي تاريخ التقرير الحالي عندما تم االعتراف باألداة المالية ألول مرة. عند إجراء هذا التقييم، 

ًء على الخبرة نوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات التطلعية المتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر له، بناوال
لشركات، تشمل المعلومات المستقبلية التوقعات لبالنسبة لإلقراض المقدم  .المستقبليةالتاريخية للمجموعة وتقييم الخبير اإلئتماني بما في ذلك المعلومات 

يئات الحكومية، المستقبلية للصناعات التي تعمل فيها األطراف المقابلة للمجموعة، والمستمدة من تقارير الخبراء االقتصاديين، المحللين الماليين، اله
خلية والخارجية للمعلومات االقتصادية الفعلية والمتوقعة. بالنسبة مماثلة، باإلضافة إلى النظر في مختلف المصادر الدااألبحاث والهيئات المراكز 

نفس التوقعات االقتصادية مثل إقراض الشركات مع توقعات إضافية للمؤشرات االقتصادية  المستقبلية، تشمل المعلومات لإلقراض المقدم لألفراد
لمزيد من التفاصيل حول المعلومات  علومات داخلية عن سلوك دفع العمالء. المحلية، خاصة للمناطق التي تركز على صناعات معينة، باإلضافة إلى م

 .42راجع إيضاح رقم  نالئتماا طرمخا في الهامة دةيازلا ديدلتح مةدلمستخا رلمعاييواالمستقبلية 
 

المعايير المستخدمة هي إن تستخدم المجموعة معايير مختلفة لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل ملحوظ لكل محفظة من األصول. 
 .42 إيضاح، راجع الزيادة الهامة في مخاطر اإلئتمانتدهور في التصنيفات الداخلية / الخارجية وكذلك التقييم النوعي. لمزيد من التفاصيل حول 

 
كثر من إستحقاق السداد التعاقدي أل قد تجاوز وجود زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان إذا كان العميل يتم افتراضبغض النظر عن التحليل أعاله، 

  .يوما 30
 

 ب.في الوقت المناس إحتمال اإلخالل باإللتزامالعوامل النوعية التي تشير إلى زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان في نماذج  إداجتم 
 

بشكل منفصل في بعض العوامل النوعية لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل كبير.  أخذ بعين اإلعتبارمع ذلك، ال تزال المجموعة ت
على قائمة المراقبة عندما  في "قائمة المراقبة" بالنظر إلى أن التعرض يتم الموجودات المدرجةبالنسبة إلقراض الشركات، هناك تركيز خاص على 

 من تدهور الجدارة االئتمانية للطرف المقابل. مخاوفيكون هناك 
  

 30 يتجاوز إستحقاق السداداإلفالس أو الوفاة. عندما  ،، تأخذ المجموعة بعين االعتبار درجات االئتمان واألحداث مثل البطالةاألفرادبالنسبة إلقراض 
يتم قياس أنه في مخاطر االئتمان ويكون األصل في المرحلة الثانية من نموذج انخفاض القيمة، أي  هامة حدوث زيادة باإلعتبار المجموعة تأخذيوًما، 

 الحياة.مدى على مخصص الخسارة كخسائر ائتمانية متوقعة 
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 المالية )ط( تعديل وإلغاء اإلعتراف بالموجودات

 
التدفقات النقدية ألصل مالي أو يتم تعديلها بطريقة أخرى  تنظميحدث التعديل في األصل المالي عندما يتم إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية التي 

أو في تاريخ مستقبلي.  إما فوراً بين االعتراف األولي واستحقاق األصل المالي. يؤثر التعديل على مبلغ و / أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية 
الجديدة أو المعدلة على التدفقات النقدية على العهود تعديالً حتى إذا لم تؤثر هذه باإلضافة إلى ذلك، سيشكل إدخال أو تعديل العهود القائمة لقرض قائم 

عهد مستوفياً أم ال )على سبيل المثال تغيير في الزيادة في معدل الفائدة الذي ينشأ تعلى ما إذا كان ال بناءً الفور ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية 
 عندما يتم خرق العهود(.

 
. يتم دادلسا نع فلتخلا طرمخا لتقليو للتحصيا ميظلتع مالية تباوصعالذين واجهون  ءلعمالا مع روضلقا علی وضلتفاا دةبإعا عةولمجموم اتق

خطر أن يكون قرض في الحاالت التي يكون فيها المقترض قد بذل كل الجهود المعقولة للدفع بموجب الشروط التعاقدية األصلية، تيسير شروط سداد ال
قد حدث بالفعل ومن المتوقع أن يتمكن المقترض من الوفاء بالشروط المعدلة. تشمل الشروط المعدلة في معظم  التقصيرأو  ادمن التخلف عن السد هام

 قةالمستح صل والفائدة(، تخفيض مبلغ التدفقات النقديةتسديد األالحاالت تمديد فترة استحقاق القرض، التغييرات في توقيت التدفقات النقدية للقرض )
 صل واالعفاء من الفائدة( وتعديالت العهود.األ)

 
يؤدي إلى فإن التعديل ف. وفقًا لسياسة المجموعة، إلعتراندما يتم تعديل أصل مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هذا التعديل يؤدي إلى إلغاء اع

مختلفة بشكل جوهري، تأخذ المجموعة في االعتبار العوامل النوعية ال شروطاللتحديد  .شروطاالعتراف عندما يؤدي إلى اختالف كبير في ال إلغاء
المستحقات والعهود( والتقييم الكمي )أي مقارنة القيمة  ،أسعار الفائدة ،التغير في العملة أو الطرف المقابل ،)أي التدفقات النقدية التعاقدية بعد التعديل

 الفائدة أساس ة علىمخصوملشروط المعدلة، ا بموجبلتدفقات النقدية التعاقدية ا مع الشروط األصلية بموجبقية الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المتب
 الفعلية األصلية(.

 
لتحديد صافي القيمة  إلغاء اإلعتراف خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ لخسارة القياس مخصص  يتم إعادة األصل المالي،ب إلغاء اإلعتراففي حالة 
والقيمة العادلة للموجودات المالية الجديدة مع الشروط الجديدة سوف يؤدي  المدرجة المعدلةلألصل في ذلك التاريخ. إن الفرق بين هذه القيمة  المدرجة

شهًرا  12 لمدةعة . سيكون لألصل المالي الجديد مخصص خسارة يتم قياسه بناًء على خسائر ائتمانية متوقإلغاء اإلعترافإلى الربح أو الخسارة عند 
للقرض حالة التي يتم فيها االعتراف بالقيمة العادلة ال. ينطبق هذا فقط في ناشئاً بخسارة إئتمانباستثناء الحاالت النادرة التي يعتبر فيها القرض الجديد 

التعديل. تقوم المجموعة بمراقبة  نتيجةم تخفيضه ألنه ال يزال هناك خطر كبير للتخلف عن السداد ولم يت المعدللمبلغ القيمة االسمية  هام بخصمالجديد 
الشروط  تخلف سابقة بموجبمخاطر االئتمان للموجودات المالية المعدلة من خالل تقييم المعلومات النوعية والكمية، مثل ما إذا كان المقترض في حالة 

 الجديدة.
 

إلغاء اإلعتراف، تحدد المجموعة ما إذا كانت المخاطر اإلئتمانية للموجودات  عندما يتم تعديل الشروط التعاقدية ألصل مالي وال يؤدي التعديل إلى
مع التصنيف  األصلية؛والشروط التعاقدية  األولي اإلعترافعند  اإلئتمانيالمالية قد زادت بشكل هام منذ االعتراف األولي من خالل مقارنة التصنيف 

 لمعدلة.االئتماني في تاريخ التقرير استناداً إلى الشروط ا
 

قبل التعديل وبعده )باستثناء  المدرجةمقارنة إجمالي القيمة ب، تقوم المجموعة باحتساب ربح / خسارة التعديل إلغاء اإلعترافعندما ال يؤدي التعديل إلى 
التدفقات النقدية المتوقعة  إدراج يتمخسائر االئتمان المتوقعة لألصل المعدل، حيث  بقياس المجموعة تقوم(. بعد ذلك، ةمخصص خسائر االئتمان المتوقع

 .مبدئيعجز المتوقع من األصل الالساب تحإعن األصل المالي المعدل في  تجةالنا

 إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية

)بما في ذلك انتهاء الصالحية المتعلقة باستالم التدفقات النقدية لألصل الحقوق التعاقدية عند إنتهاء  لماليا لباألص رافالعتا ءبإلغا عةولمجما ومتق
أما . رخطرف آ لیإاألصل  ملکية دئواعو المخاطر کافةو لماليا لألصا تقوم بتحويل مادعنالناتجة عن التعديل مع شروط مختلفة إلى حد كبير( أو 

ة على األصل المحول، تقوم المجموعة في حالة عدم قيام المجموعة بالتحويل أو اإلحتفاظ بمخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري واستمرارها بالسيطر
افة مخاطر باإلعتراف بحصتها المستبقاة في األصل المحول واإللتزام المتعلق به في حدود المبالغ المتوقع دفعها. أما في حالة إحتفاظ المجموعة بك

 .لي وبأية إقتراضات مرهونة للعوائد المستلمةومنافع الملكية لألصل المالي المحول بشكل جوهري، فإن المجموعة تستمر باإلعتراف باألصل الما
 

كاسب أو عند إلغاء اإلعتراف بأصل مالي بالكامل، يتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة المدرجة لألصل ومجموع كٍل من المبلغ المستلم والمستحق والم
مع استثناء االستثمار في ق الملكية في الربح أو الخسارة، الخسائر المتراكمة والتي تم اإلعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقو

، حيث ال يتم إعادة تصنيف الربح / الخسارة المتراكمة المعترف بها من خالل الدخل الشامل اآلخرالقيمة العادلة ب الذي تم قياسه حقوق الملكية المحدد
ً  إلى الربح أو الخسارة الدخل الشامل اآلخرسابقًا في   .الحقا
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 )تابع(الموجودات المالية 

 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة )ك( 
 

 المالية الموحدة كما يلي: البياناتيتم عرض مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في 
 
 القروض والسلف، األرصدة المستحقة من البنوك المركزية والبنوك األخرى، عمليات  بالتكلفة المطفأة التي تم قياسهاللموجودات المالية  بالنسبة(

 للموجودات؛ لمدرحةالقيمة ا إجمالي من تنزيلإعادة الشراء العكسي والموجودات المالية األخرى(: ك

 كجزء من مبلغ إعادة التقييم في احتياطي إعادة التقييم : الدخل الشامل اآلخرألدوات الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل  بالنسبة

 في االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والمعترف بها في الدخل الشامل اآلخر؛ و

 كمخصص.روض وعقود الضمان المالي: لتزامات القال بالنسبة 

 
 المطلوبات المالية

 
المالية عند  المطلوباتتصنيف  يعتمد يتم تصنيف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية "بالقيمة العادلة من خالل الربح" أو "مطلوبات مالية أخرى".

 المالية وخصائصها. المطلوباتتكبد فيها التي تم  اإلدارةنية وغرض  على األولياالعتراف 
 

مطلوبات المالية يتم إدراج المطلوبات المالية في الميزانية العمومية للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة. يتم قياس ال
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة  بخالفالمالية ) أو إصدار المطلوبات باإلستحواذالمتعلقة مباشرة  المعامالتمبدئيًا بالقيمة العادلة. يتم خصم تكاليف 

تكاليف المعاملة المتعلقة ب اإلعترافالمبدئي. يتم  اإلعتراف، عند  اإلقتصاءالربح أو الخسارة( من القيمة العادلة للمطلوبات المالية، عند  خاللمن 
. إذا كان سعر المعاملة يختلف عن الربح أو الخسارةبح أو الخسارة مباشرة في الر خاللعلى المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من  باإلستحواذمباشرة 

 :كما يليهذا الفرق  بمحاسبةتقوم المجموعة وف القيمة العادلة عند االعتراف األولي، س
 
  ستخدم البيانات فقط من األسواق التي القيمة العادلة بالسعر المدرج في سوق نشط مقابل التزام مماثل أو بناًء على أسلوب تقييم يب اإلعترافإذا تم

 خسارة(؛اليمكن مالحظتها، فيتم االعتراف بالفرق في الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي )أي ربح اليوم األول أو 

  ربح أو خسارة بإدراجها في القيمة  1يوم  تأجيلفي جميع الحاالت األخرى، سيتم تعديل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر المعاملة )أي سيتم

 المبدئية لاللتزام(. المدرجة

 

ً  تم قياس المطلوبات الماليةي والخسائر  المكاسبيتم عرض  .الربح أو الخسارة خاللالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من  بالتكلفة المطفأة، باستثناء الحقا

قة، المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بشكل جزئي في الدخل الشامل اآلخر )مبلغ على المطلوبات المالية، بخالف األدوات المشت

 يعود، والتي يتم تحديدها على أنها المبلغ الذي ال اإللتزامإلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك  عودالتغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية والذي ي

ف السوق التي تؤدي إلى مخاطر السوق( وجزئيا في الربح أو الخسارة )المبلغ المتبقي من التغيير في القيمة العادلة لاللتزام(. إلى تغييرات في ظرو

، وفي هذه الحالة يتم عرض المكاسب أو الخسائر المتعلقة بالتغيرات في يتطابق المحاسبال، عدم يزيد، أو سوف ينشيءمثل هذا العرض  إال إذا كان

 في الربح أو الخسارة.لإللتزام ر االئتمانية المخاط

 بالمطلوبات المالية إلغاء اإلعتراف
 

 )أي عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته(. إنقضاؤهاالمطلوبات المالية عند ب لغاء اإلعترافتم اي
 

تعديالت جوهرية من حيث االلتزامات  باإلضافة إلىدوات الدين بشروط مختلفة بشكل كبير، أليتم احتساب التبادل بين المجموعة ومقرضيها األصليين  

للتدفقات  مخصومةالإذا كانت القيمة الحالية  جوهري إختالفشروط تختلف الالتزام مالي جديد. ب واإلعترافالمالي األصلي لإللتزام  كإلنقضاءالقائمة، 

باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي،  مقبوضة ومخصومةرسوم  ةأيمدفوعة صافية من النقدية بموجب الشروط الجديدة ، بما في ذلك أية رسوم 

يتم األخذ باإلعتبار ة إلى ذلك، المتبقية من االلتزام المالي األصلي. باإلضاف المخصومة لتدفقات النقديةل٪ من القيمة الحالية 10يختلف على األقل بنسبة 

تغيير في العهود. الو الملحقة باألداةالتحويل الجديدة  خصائصالتغيرات في نوع سعر الفائدة،  بها األداة، العوامل النوعية األخرى مثل العملة المقومة

بها كجزء من الربح أو يتم اإلعتراف  تم تكبدهاسوم أي تكلفة أو رفإن ، منقضيةشروط باعتبارها الإذا تم احتساب تبادل ألدوات الدين أو تعديل 

، المدرجة لإللتزامالقيمة تقوم بتعديل  تم تكبدهاأي تكلفة أو رسوم فإن ، كإنقضاءأو التعديل   التبادل . إذا لم يتم احتسابعن اإلنقضاءالخسارة الناتجة 

 .اإللتزام المعدلباستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي على مدى الفترة المتبقية من  ويتم إطفاؤها
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 العمالت األجنبية 3-9
 

باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل المنشأة ضمنها  المجموعةيتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل منشأة من منشآت 

 .للمجموعة)"العملة الوظيفية"(. إن البيانات المالية الموحدة للبنك معروضة بالدرهم اإلماراتي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض 
 

المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت. يتم تحويل الموجودات  يتم تحويل

تنشأ  روقاتوالمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف السائد بتاريخ بيان المركز المالي. ويتم تضمين أي ف

في  عن صرف العمالت في بيان الدخل الموحد. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بأسعار الصرف التاريخية أو أسعار الصرف السائدة

ل الموحد أو في بيان نهاية السنة إذا كانت مقتناة بالقيمة العادلة، عند االقتضاء. يتم تسجيل أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية إما في بيان الدخ

 .اإللتزامالدخل الشامل اآلخر الموحد تبعاً لطبيعة األصل أو 

 

البيانات في  للمجموعةإلى عملة العرض  ملة وظيفية غير الدرهم اإلماراتيالتي لها عالمالية للفروع والشركات التابعة  واألوضاعالنتائج  يتم تحويل

 :كما يلي المالية الموحدة
 

 ؛تاريخ بيان المركز الماليبسعر الصرف السائد بالموجودات والمطلوبات  (أ)

ً  الدخل والمصاريف (ب)  و ؛لمتوسط أسعار الصرف لفترة التقرير وفقا

وفروقات الصرف الناشئة عن  للموجودات والمطلوباتفروقات الصرف الناشئة عن إعادة تحويل الرصيد االفتتاحي  يتم اإلعتراف بكافة (ج)

ائج األعمال للفترة المشمولة بالتقرير من متوسط السعر إلى سعر الصرف السائد في نهاية الفترة، في الدخل الشامل اآلخر إعادة تحويل نت

 (. 22وتُدرج ضمن حقوق الملكية تحت بند "احتياطي تحويل عمالت أجنبية" )إيضاح 
 

للسيطرة المشتركة التي لم يطرأ على أساسها المحاسبي أي تغيير( لعملية عند االستبعاد الكلي أو الجزئي )أي الشركات الزميلة والمنشآت الخاضعة 

بي، إال أجنبية، فإن فروق أسعار الصرف المتعلقة بها والمعترف بها سابقاً في االحتياطيات يتم احتسابها ضمن بيان الدخل الموحد على أساس تناس

يلة تنطوي على عملية أجنبية حيث يُعاد توزيع نسبة الحصة من فروق أسعار الصرف في حالة االستبعاد الجزئي )أي عدم فقدان السيطرة( لشركة زم

 المتراكمة إلى الحصص غير المسيطرة وال يتم احتسابها في بيان الدخل الموحد.

 

 المقاصة 3-10

 

حق قانوني واجب  المجموعةعندما يكون لدى  فقطتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد ي

النية لتسوية المعامالت على أساس صافي المبلغ أو بيع األصل وتسوية االلتزام بشكل متزامن. كما ال يتم  االنفاذ بمقاصة المبالغ المسجلة ويكون لديه

ة، أو عندما تكون هناك أرباح وخسائر ناشئة عن مجموعة عرض اإليرادات والمصاريف على أساس الصافي إال عندما تسمح بذلك المعايير المحاسبي

 .المجموعةمن المعامالت المماثلة مثل نشاط التداول لدى 
 

الحق في مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ولكن،  اطرفاً في عدد من الترتيبات، تشمل اتفاقات المقاصة الرئيسية التي تعطيه المجموعةعد ت

 النية في تسوية المبالغ على أساس الصافي أو في وقت متزامن، يتم عرض الموجودات والمطلوبات المعنية على أساس اإلجمالي. اتكون لديهال عندما 

 

 اتفاقات البيع والشراء 3-11
 

(، يتم االستمرار في إن األوراق المالية المبيعة التي تخضع اللتزام بإعادة الشراء بسعر محدد سلفاً في تاريخ مستقبلي محدد )اتفاقيات إعادة الشراء

راء يُعامل تسجيلها ضمن بيان المركز المالي الموحد مع تسجيل االلتزام المتعلق بالمبلغ المقبوض ضمن القروض. إن الفرق بين سعر البيع وإعادة الش

ت المشتراة المصحوبة بالتزام بإعادة كمصروف فائدة باستخدام طريقة العائد لمعدل الفائدة الفعلي على مدى فترة االتفاق. وال يتم تسجيل الموجودا

ه االتفاقات بيعها في تاريخ مستقبلي محدد )اتفاقيات إعادة الشراء العكسي( ضمن بيان المركز المالي الموحد. يتم إدراج المبالغ المدفوعة بموجب هذ

البيع كإيراد فائدة باستخدام طريقة العائد الفعلي على  ضمن بند الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك. ويُعامل الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة

 مدى فترة االتفاق.
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 سندات االقتراض واإلقراض  3-12
 

المقترض مقدماً. ال يتم إدراج سندات االقتراض ضمن بيان إن معامالت سندات االقتراض واإلقراض عادةً ما يتم تأمينها نقداً أو بأوراق مالية يدفعها 

ة. ومع ذلك، المركز المالي وال يتم إلغاء تسجيل سندات اإلقراض. يتم التعامل مع الضمانات النقدية الواردة أو الصادرة كموجودات أو كمطلوبات مالي

إعادة السندات إلى الطرف المقرض. إن ترتيبات أنشطة اقتراض وإقراض متى تم تحويل سندات االقتراض ألطراف أخرى، فإنه يتم تسجيل االلتزام ب

 السندات يتم إدراجها بوجٍه عام ضمن اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسية.

 

 النقد ومرادفات النقد 3-13
 

ئع واألرصدة المستحقة من وإلى البنوك والبنود قيد النقد في الصندوق واألرصدة المحتفظ بها لدى البنوك المركزية والودا النقد ومرادفات النقد،يشمل 

والتي  التحصيل من أو التحويل إلى بنوك أخرى والموجودات ذات السيولة العالية بتواريخ استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ

في إدارة االلتزامات قصيرة األجل. يتم عرض النقد  ةالمجموعتخضع لمخاطر غير هامة من حيث التغير في قيمتها العادلة، وتستخدم من قبل 

 بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي. ومرادفات النقد

 

 قياس التكلفة المطفأة  3-14
 

التسجيل د إن التكلفة المطفأة للموجودات أو المطلوبات المالية هي عبارة عن المبلغ الذي يتم من خالله قياس الموجودات أو المطلوبات المالية عن

األولي المسجل ومبلغ  األولي، ناقصاً مبالغ السداد الرئيسية، زائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين المبلغ

دقة الدفعات النقدية المستقبلية المقدرة االستحقاق، مطروحاً منه أي تخفيض نتيجة االنخفاض في القيمة. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم ب

 .خالل العمر المتوقع للمطلوبات المالية أو، عند االقتضاء، خالل فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية

 

 قياس القيمة العادلة  3-15
 

المالية بسعر السوق الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة  اومطلوباته ابقياس موجوداته المجموعةقوم ت

بالنسبة  للمجموعةبين المشاركين في السوق في تاريخ القياس داخل السوق الرئيسية أو، في حالة عدم توفر سوق رئيسية، في السوق األكثر نفعاً 

السوق سوقاً رئيسية إذا كان حجم ومستوى نشاط الموجودات والمطلوبات المالية هو األكبر في السوق  جموعةالمعتبر تللموجودات أو المطلوبات. 

 مقارنة بغيرها.  
 

غير المالية بالسعر الذي يتماشى مع قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام الموجودات  ابقياس موجوداته المجموعةقوم ت

 لتها المثلى.    وهي في حا
 

وق في القيمة العادلة هي عبارة عن المبلغ الذي يمكن قبضه نظير بيع أصل أو دفعه نظير تحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في الس

في ذلك التاريخ في ظل ظروف السوق  للمجموعةتاريخ القياس في السوق الرئيسية أو، في حالة عدم توفر سوق رئيسية، في السوق األكثر نفعاً 

تعكس مخاطر  الحالية بغض النظر عن إمكانية مالحظة السعر مباشرة أو تقديره باستخدام أسلوب آخر من أساليب التقييم. إن القيمة العادلة ألي التزام

 عدم الوفاء بهذا االلتزام.
 

باستخدام السعر المعلن في السوق النشطة لتلك األداة. تعتبر السوق سوقاً نشطة عندما  ،ذلك قعندما ينطببقياس القيمة العادلة لألداة،  المجموعةقوم ت

 تكون المعامالت المتعلقة باألصل أو االلتزام منتظمة ومالئمة من حيث الحجم بما يكفي لتحديد بيانات األسعار على أساس مستمر.
 

ا بتحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم التي تعمل على تحقيق االستفادة حينه المجموعةقوم تفي حال عدم وجود سعر معلن في سوق نشطة، 

لمختار القصوى من معطيات التقييم ذات الصلة الجديرة بالمالحظة مع الحد من استخدام المعطيات غير الجديرة بالمالحظة. يتضمن أسلوب التقييم ا

 ي تحديد سعر المعاملة. جميع العوامل التي يمكن أن يستخدمها المشاركون ف
 

الممنوح أو المقبوض. إذا  للبدلإن أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة المالية عند التسجيل األولي يتمثل عادةً في سعر المعاملة، أي القيمة العادلة 

ل موضوعي على القيمة العادلة إما من خالل سعر أن القيمة العادلة بتاريخ التسجيل األولي تختلف عن سعر المعاملة ولم يتوفر دلي المجموعة تقرر

واق الجديرة معلن في سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل أو استناداً إلى أي أسلوب من أساليب التقييم التي ال تستخدم إال البيانات المستمدة من األس

رق بين القيمة العادلة بتاريخ التسجيل األولي وسعر المعاملة. ويتم تسجيل بالمالحظة، يتم مبدئياً قياس األداة بالقيمة العادلة، ويتم تعديلها لتأجيل الف

يةً ببيانات الفرق الحقاً في حساب الربح أو الخسارة على أساس مالئم على مدى عمر األداة ولكن ليس بعد التاريخ الذي يكون فيه التقييم مدعوماً كل

 .سوقية جديرة بالمالحظة أو بعد تاريخ إقفال المعاملة
 

بقياس الموجودات والمراكز طويلة األجل بسعر  المجموعةقوم تإذا كان لألصل أو االلتزام الذي تم قياسه بالقيمة العادلة سعر عرض أو سعر طلب، 

 العرض بينما يتم قياس المطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب.
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على أساس صافي التعرض إما  المجموعةإن محفظة الموجودات والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان المدارة من قبل 

مركز صافي مركز طويل األجل )أو دفعه لتحويل صافي لمخاطر السوق أو لمخاطر االئتمان، يتم قياسها على أساس السعر الذي يمكن قبضه من بيع 

دات والمطلوبات على أساس قصير األجل( ألي تعرض لمخاطر محددة. يتم إجراء تلك التسويات التي تتم على مستوى المحفظة لكل بند من الموجو

 التسوية المتعلقة بالخطر وذلك لكل أداة من األدوات المشمولة بالمحفظة.
 

 .40تم شرح مختلف مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بناًء على مدخالت أساليب التقييم في اإليضاح رقم 
 

القيمة العادلة في التاريخ الذي تظهر فيه األحداث أو تتغير فيه الظروف التي على تسجيل التحويالت من وإلى مستويات قياس  المجموعةتنص سياسة 

 تسببت في عملية التحويل.

 

 المشتقات  3-16
 

عر مرجعي األداة المالية المشتقة هي عبارة عن عقد مالي بين طرفين وتعتمد مدفوعاته على الحركات في سعر أداة مالية أساسية واحدة أو أكثر أو س

 أو مؤشر.  
 

لمشتقات بقيمها العادلة كموجودات تقاس األدوات المالية المشتقة مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ المتاجرة، ويعاد قياسها الحقاً بالقيمة العادلة. يتم تسجيل جميع ا

وبات المشتقة الناشئة عن المعامالت المختلفة إال متى كانت القيم العادلة موجبة وكمطلوبات متى كانت القيمة العادلة سالبة. ال تتم مقاصة الموجودات والمطل

قدية على إذا كانت المعامالت مبرمة مع نفس الطرف المقابل مع وجود حق قانوني بإجراء المقاصة ويكون هناك نية لدى األطراف بتسوية التدفقات الن

 أساس الصافي.
 

اق النشطة متى كان ذلك متاحاً. وإذا لم تتوفر سوق نشطة لألداة، فإن القيمة العادلة تشتق من يتم تحديد القيم العادلة المشتقة من األسعار المتداولة في األسو

 أسعار عناصر األداة المشتقة باستخدام نماذج تسعير أو تقييم مناسبة. 
 

صة كأدوات تحوط، فإذا كانت يعتمد أسلوب تسجيل أرباح وخسائر القيمة العادلة على ما إذا كانت المشتقات محتفظ بها بغرض المتاجرة أو مخص

مشتقات الخيار الثاني فإن ذلك يتوقف على طبيعة المخاطر التي يتم التحوط ضدها. يتم تسجيل جميع أرباح وخسائر التغيرات في القيمة العادلة لل

 (. 29ضاح المحتفظ بها للمتاجرة ضمن بيان الدخل الموحد تحت بند صافي األرباح الناتجة عن التعامل في المشتقات )إي
 
 محاسبة التحّوط 3-17
 

( كتحوطات ضد التغيّر في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات أو المطلوبات المسجلة أو التعهدات 1إن المشتقات المصنفة كتحوطات تصنّف إما: )

التي تُعزى إلى مخاطر معينة مرتبطة بالموجودات أو ( كتحوطات ضد التقلب في التدفقات النقدية المستقبلية 2الثابتة )"تحوطات القيمة العادلة"(؛ أو )

 المطلوبات المسجلة، أو إلى معاملة متوقعة تتزايد فرص حدوثها بحيث يمكن أن تؤثر على صافي الدخل المستقبلي المعلن )"تحوطات التدفقات

(. يتم تطبيق محاسبة التحوط على المشتقات المصنفة ( كتحوط ضد صافي االستثمار في عملية أجنبية )"تحوطات صافي االستثمار"3النقدية"(؛ أو )

 بهذه الطريقة بشرط استيفاء معايير معينة.
 

 المجموعةهدف  عند بدء عالقة التحوط، من أجل تصنيفها طبقاً لمحاسبة التحوط، يقوم البنك بتوثيق العالقة بين أدوات التحوط والبنود المتحوطة، وكذلك

أيضا تقييماً موثقاً، في بداية التحوط وعلى أساس مستمر، حول ما إذا كانت أدوات  المجموعةطلب تفي تنفيذ التحوط.  امن إدارة المخاطر واستراتيجيته

وطة في القيم العادلة أو التحوط، وبشكٍل أساسي المشتقات، المستخدمة في معامالت التحوط تتسم بفعالية كبيرة في مقاصة التغيرات العائدة للمخاطر المتح

 لفوائد".التدفقات النقدية للبنود المتحوطة. يتم تضمين إيرادات ومصاريف الفوائد المستحقة على بعض أدوات التحوط المؤهلة ضمن "صافي إيرادات ا
 

 تحوطات القيمة العادلة
 

ند المتحوط حتى يعكس التغير في القيمة العادلة فيما يتعلق بالمخاطر المتحوطة. متى تم تصنيف عالقة التحوط على أنها تحوط للقيمة العادلة، فإنه يتم تعديل الب

ي بيان الدخل الموحد، ويتم يتم تسجيل األرباح أو الخسائر المتعلقة بالتغيرات في القيمة العادلة لكل من األداة المشتقة والبند المتحوط العائد لمخاطر التحوط ف

 متحوط وفقاً لذلك. إذا انقضى أجل األداة المشتقة، أو تم بيعها أو إنهاؤها أو لم تعد تفي بمعايير القيمة العادلة لمحاسبة التحوط أوتعديل القيمة الدفترية للبند ال

له طريقة معدل تخدم تم إلغاء التصنيف، فإنه يتم إيقاف محاسبة التحوط. ويتم إطفاء أي تعديل يطرأ حتى اللحظة على القيمة الدفترية للبند المتحوط الذي تس

 ء التسجيل.الفائدة الفعلي، في بيان الدخل الموحد كجزء من معدل الفائدة الفعلي المعاد حسابه وذلك على مدى الفترة حتى تاريخ االستحقاق أو إلغا
 

 تحوطات التدفقات النقدية
 

التدفقات كتحوطات  والمؤهلةوالتي يتم تصنيفها يتم اإلعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى المؤهلة 

 کمةرالمتا رةلخساأو ا بحرلا نم لقأ لیإ يةدلنقا تفقادلتا وطتح يطحتياا ليدتع ميت. التدفقات النقديةاحتياطي  ضمن والمتراكمة الدخل الشامل اآلخرفي النقدية 

الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة في بيان الدخل ب اإلعتراف. للبند المتحوط بشأنه لةدلعاا لقيمةا في التراكمي رلتغيوا وطلتحأداة ا علی

 الموحد.
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 )تابع(محاسبة التحوط  3-17

 

 )تابع( تحوطات التدفقات النقدية

في الفترات التي يؤثر فيها البند إلى بيان الدخل الموحد يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية 

ذلك، عندما تؤدي المعاملة المتوقعة التي تم التحوط ضدها إلى . ومع البند المتحوط بشأنه المعترف بهالمتحوط بشأنه في الربح أو الخسارة، في نفس فئة 

فإن األرباح والخسائر المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق المساهمين تسجيل موجودات غير مالية أو مطلوبات غير مالية، 

هذا التحويل ال يؤثر على الدخل الشامل إن . وتُدرج مبدئياً ضمن القياس األولي لتكلفة الموجودات أو المطلوبات غير الماليةية تتم إزالتها من حقوق الملك

 دةعاإ ميت، للمستقبا في اردادهستا ميت نل رآلخا للشاما لخدلا في کمةرالمتا رلخسائا جميعأو  ضبعأن  عةولمجما تقعوت، إذا كلذ إلى باإلضافةاآلخر. 

 .رةلخساأو ا بحرلا لیإ وراً ف لمبلغهذا ا فتصني
 
يشمل ذلك الحاالت التي تنتهي فيها صالحية أداة . عن الوفاء بالمعايير المؤهلة( منها زءج)أو  وطلتحا عالقة فقوتت مادعن طفق وطلتحا محاسبة فيقاإ ميت

إن أي ربح أو خسارة معترف بها في الدخل الشامل اآلخر ومتراكمة ضمن . مستقبلييتم المحاسبة على االستبعاد بأثر . التحوط أو بيعها، إلغاؤها أو تنفيذها

 وعندمافي النهاية في الربح أو الخسارة.  حقوق الملكية في ذلك الوقت تبقى ضمن حقوق الملكية ويتم االعتراف بها عندما يتم االعتراف بالمعاملة المتوقعة

 أو الخسارة. حفي الرب األرباح أو الخسائر المتراكمة في حقوق الملكية مباشرةً ب ترافاإلع، يتم ال يكون من المتوقع حدوث معاملة

 

 تحوط صافي االستثمار

 

للجزء الفعال إن تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية تحتسب بنفس طريقة تحوطات مخاطر التدفقات النقدية. يتم تسجيل األرباح أو الخسائر 

في الدخل الشامل اآلخر ويحتفظ بها ضمن احتياطي تحوط صافي االستثمار، بينما يتم تسجيل األرباح أو الخسائر للجزء غير الفعال على من أداة التحوط 

وحد الدخل المالفور في بيان الدخل الموحد. إن األرباح والخسائر المتراكمة ضمن حقوق الملكية يعاد تصنيفها من الدخل الشامل اآلخر وتدرج ضمن بيان 

 عند استبعاد العملية األجنبية.

 

 اختبار فعالية التحوط

 

في بداية عملية التحوط وخالل دورة حياتها ضرورة وجود توقعات بفعالية مرتفعة في كل عملية  المجموعةشترط تالستيفاء شروط محاسبة التحوط، 

 اٍس مستمر.تحوط )فعالية متوقعة( وثبوت فعاليتها الحقيقية )فعالية بأثر رجعي( على أس

 

 لتقييم فعالية التحوط على استراتيجية إدارة المخاطر. المجموعةستخدمه تتحدد وثائق عالقة التحوط كيفية تقييم فعالية التحوط. يعتمد األسلوب الذي 

 

مة العادلة أو التدفقات النقدية المرتبطة ولتحقيق الفعالية المتوقعة، البد أن تكون هناك توقعات بفعالية مرتفعة ألداة التحوط في تعويض التغيرات في القي

فقات النقدية يجب أن بالمخاطر المتحوط ضدها في الفترة التي يتم فيها تحديد التحوط. ولتحقيق الفعالية الحقيقية، فإن التغيرات في القيمة العادلة أو التد

 التحوط في بيان الدخل الموحد.بالمئة. يتم تسجيل عدم فعالية  125إلى  80تقابل كٍل منهما األخرى في حدود 

 

 المشتقات التي ال تخضع لمحاسبة التحوط

 

الدخل الموحد يتم تسجيل جميع األرباح والخسائر الناجمة عن التغيرات في القيم العادلة للمشتقات التي ال تخضع لمحاسبة التحوط على الفور ضمن بيان 

 (.29التعامل في المشتقات" ضمن بند "صافي إيرادات المتاجرة" )إيضاح  منفي "صافي األرباح الناتجة 

 

 الخزينة والعقود بشأن أسهم البنك  أسهم 3-18

  

التابعة )أسهم الخزينة( يتم خصمها من االحتياطيات األخرى واحتسابها على  اأو ألي من شركاته للمجموعةإن أدوات حقوق الملكية الخاصة المملوكة 

 بالمجموعةصة أساس المتوسط المرجح للتكلفة. يتم تسجيل المبالغ المدفوعة أو المقبوضة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخا

 مباشرة في حقوق الملكية.

 

 خسارة في بيان الدخل الموحد عند شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة أو بيعها أو إصدارها أو إلغائها. ال يتم تسجيل أي ربح أو 

 

ثابت يتم تصنيفها كحقوق مساهمين وتُضاف إلى حقوق  بدلمادية لعدد محدد من األسهم الخاصة مقابل  تسديداتإن عقود األسهم الخاصة التي تتطلب 

اول ويتم الملكية أو تُخصم منها. كما أّن عقود األسهم الخاصة التي تتطلب تسوية نقدية على أساس الصافي أو توفر خيار التسوية تصنّف كأدوات تد

 تسجيل التغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان الدخل الموحد.
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 الضمانات المالية 3-19
 

دفع مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها بسبب إخفاق  المجموعةإن الضمانات المالية هي عبارة عن عقود تتطلب من 

 طرف معين في الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها وفقاً لشروط التعاقد.
 

اء العالوة المستلمة على يتم تسجيل عقود الضمانات المالية مبدئياً بقيمتها العادلة، والتي من المرجح أن تعادل العالوة المستلمة عند اإلصدار. يتم إطف

وقعة، أيهما أعلى مدى أعمار الضمانات المالية. ويتم الحقاً تسجيل التزام الضمان )القيمة االسمية( بقيمته المطفأة أو بالقيمة الحالية ألي مدفوعات مت

 المالية في المطلوبات األخرى.العالوة المستلمة على هذه الضمانات  إدراج)عند وجود احتمال بسداد أي مبلغ بموجب الضمان(. يتم 

 

 تالقبوال 3-20
 

مبلغ المال، التاريخ  تالقبوالتحدد التزام بدفع مبالغ مقابل المستندات المسحوبة بموجب خطابات اعتماد.  المجموعةتنشأ القبوالت عندما يكون لدى 

ضمن بيان المركز المالي  مالي كإلتزامتصبح األداة التزام غير مشروط للبنك وبالتالي يتم االعتراف بها  بعد القبول،. المستحق الدفع لهوالشخص 

 مالية. لسداد من قبل العميل والتي يتم االعتراف بها كموجوداتاحق تعاقدي مقابل  مع الموحد
 
 مستردةضمانات  3-21
 

ويتم  في تاريخ االستحواذ القابلة للتحققهذه الضمانات بصافي القيمة ب اإلعترافيتم بعض القروض والسلفيات.  لتسديديستحوذ البنك على ضمانات 

هذه . يتم الحقاً تحديد القيمة العادلة بصورةٍ منتظمة من قبل خبراء تقييم مستقلين. ويتم إدراج تعديالت القيمة العادلة على تصنيفها كإستثمارات عقارية

 ة التي تنشأ فيها هذه األرباح أو الخسائر.في بيان الدخل الموحد في الفتر الضمانات

 

 االستثمارات العقارية 3-22
 

للبيع  االستثمارات العقارية هي عبارة عن عقارات محتفظ بها إما لجني إيرادات من تأجيرها أو لزيادة رأس المال أو لكليهما، وتكون غير مخصصة

ند التقييم على في سياق العمل االعتيادي، وتستخدم في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو في األغراض اإلدارية. يتم إدراج االستثمارات العقارية ع

 لالطالع على السياسة المتعلقة بالتقييم العادل. 15-3أساس القيمة العادلة في تاريخ بيان المركز المالي. راجع اإليضاح 
 

ي بيان الدخل ف يتم تحديد القيمة العادلة بصورةٍ منتظمة من قبل خبراء تقييم مستقلين. ويتم إدراج تعديالت القيمة العادلة على االستثمارات العقارية

 الموحد في الفترة التي تنشأ فيها هذه األرباح أو الخسائر. 
 

التكلفة، بما في إن االستثمارات العقارية قيد التطوير التي يجري بناؤها أو تطويرها الستخدامها في المستقبل كاستثمارات عقارية يتم قياسها مبدئياً ب

ميم وبناء العقار شاملة تكاليف الموظفين ذات الصلة. وبعد التسجيل األولي، يتم قياس االستثمارات ذلك جميع التكاليف المباشرة التي تُعزى إلى تص

قيد التطوير ضمن العقارية قيد التطوير بالقيمة العادلة. ويتم إدراج األرباح والخسائر الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

 الفترة التي تنشأ فيها. بيان الدخل الموحد خالل 

 

عند استبعاده أو سحبه نهائياً من الخدمة وعندما ال يكون من المتوقع أن تنتج منافع اقتصادية مستقبلية من  العقاري يتم إلغاء االعتراف باالستثمار

لقيمة المدرجة اإلستبعاد. يتم إدراج أية أرباح أو خسائر ناتجة من إلغاء االعتراف بالعقار )التي يتم احتسابها كالفرق بين صافي عوائد االستبعاد وا

 أو الخسارة في الفترة التي يتم فيها إلغاء االعتراف بالعقار.لألصل( في الربح 
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 الممتلكات والمعدات 3-23
 

رة الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. تشمل التكلفة النفقات التي تُعزى مباش إدراجيتم 

، اءإلى االستحواذ على األصل. يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع من خالل تغيير فترة أو طريقة حساب االستهالك، حسب االقتض

 وتُعامل معاملة التغيرات في التقديرات المحاسبية.
 

رة باستخدام يُحّمل االستهالك على بيان الدخل الموحد لحذف المبلغ القابل لالستهالك الخاص بالممتلكات والمعدات على مدى أعمارها اإلنتاجية المقد

 قيمته المتبقية. ال يتم حساب استهالك على األرض.  طريقة القسط الثابت. إن المبلغ القابل لالستهالك هو تكلفة األصل ناقصةً 
 

 األعمار اإلنتاجية المقدرة كالتالي:
 

 سنة 40إلى  15 عقارات بنظام التملّك الُحر

 سنوات 10إلى  7 تحسينات على عقارات مستأجرة وبنظام التملّك الحر

 سنوات 5إلى  3 أثاث ومعدات ومركبات

 سنوات 10إلى  4 حاسوب وملحقات وبرامج أجهزة 
 

ات في يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع من خالل تغيير فترة أو طريقة حساب االستهالك، حسب االقتضاء، وتُعامل معاملة التغير

 التقديرات المحاسبية.

 

الخسائر الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يكون من المتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها. يتم تحديد األرباح أو  يتم إلغاء

 ان الدخل الموحد.الناتجة عن استبعاد أو تقاعد األصل على أساس الفرق بين عوائد البيع والقيمة الدفترية لألصل في ذلك التاريخ، ويتم تسجيلها في بي

 

 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 3-24
 

ذ إلى فئة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بسعر التكلفة. حينما يُصبح األصل جاهزاً لالستخدام، فإنه يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفي يتم إدراج

 .المجموعةالممتلكات والمعدات المناسبة ويتم استهالكها وفقاً لسياسات 

 

 الموجودات غير الملموسة  3-25
 

لية مرتبطة ال يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة إال عندما يمكن قياس تكلفتها بشكٍل موثوق به ويكون من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية مستقب

عند التسجيل األولي، (رةلشها فبخال) لعماألا من إندماجأو . يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكٍل منفصل المجموعةبها إلى 

 بالقيمة العادلة ثم الحقاً بالتكلفة ناقصةً اإلطفاء المتراكم وخسارة انخفاض القيمة.
 

حددة على يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما كمحددة أو كغير محددة. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار الم

على األقل في مدى عمرها االقتصادي اإلنتاجي. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة 

تضمنة في الموجودات نهاية كل سنة مالية. يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية الم

المحاسبية وتحتسب على أساس مستقبلي.  من خالل تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، عند االقتضاء، ويتم التعامل معها باعتبارها تغييرات في التقديرات

 يتم تسجيل مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة ضمن بيان الدخل الموحد. 

 

أو  بالمكاسبعتراف يتم إلغاء االعتراف بالموجودات غير الملموسة عند االستبعاد أو عند عدم توقع مزايا اقتصادية مستقبلية من االستخدام. يتم اال

الربح  الخسائر الناتجة من إلغاء االعتراف بأصل غير ملموس، التي يتم قياسها كالفرق بين صافي تحصيالت االستبعاد والقيمة المدرجة لألصل، في

 أو الخسارة عند إلغاء االعتراف باألصل.
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 تكاليف االقتراض 3-26
 

تصبح  إن تكاليف االقتراض التي تتعلق مباشرة بشراء أو إنشاء الموجودات المؤهلة، وهي الموجودات التي تستغرق عادة فترة طويلة من الوقت لكي

اهزة تماماً لالستخدام المقصود جاهزة لالستخدام المقصود منها، تُضاف إلى تكلفة تلك الموجودات حتى يأتي الوقت الذي تصبح فيه الموجودات ج

 منها.
 

 تدرج كافة تكاليف االقتراض األخرى في بيان الدخل الموحد في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3-27
 

غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه  الموجوداته المدرجةبمراجعة القيم  المجموعةقوم تريخ بيان المركز المالي الموحد، في تا

، فإنه يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد للموجودات من أجل يدل على ذلكالموجودات قد تعرضت لخسائر انخفاض القيمة. إذا كان هناك أي مؤشر 

بتقدير  المجموعةقوم تبلغ القابل لالسترداد لكل أصل من الموجودات، تعذر تقدير الم وعندتحديد مدى الخسارة من االنخفاض في القيمة )إن وجدت(. 

 المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.
 

قيد االستخدام، فإنه يتم إن المبلغ القابل لالسترداد هو عبارة عن القيمة العادلة ناقصة تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى. ولتقدير القيمة 

زمنية للنقود خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل قبل خصم الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة ال

 .لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية بخصوصهاوالتي  والمخاطر المصاحبة لألصل

 

لألصل )أو وحدة توليد النقد(  المدرجةإذا تم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل )أو وحدة توليد النقد( بأقل من قيمته الدفترية، فإنه يتم تخفيض القيمة 

لصلة بقيمة إعادة التقييم، وفي هذه األصل ذي اتم إدراج إال إذا القيمة في بيان الدخل الموحد، إلى القيمة القابلة لالسترداد. يتم تسجيل خسارة انخفاض 

 في إعادة التقييم. كتخفيضخسارة انخفاض القيمة  يتم إدراجالحالة 
  

لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى التقدير المعدل للقيمة القابلة لالسترداد بحيث ال  المدرجةتم زيادة القيمة يعكس خسارة انخفاض القيمة الحقاً،  عند

( فترية الزائدة القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها فيما لو لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في قيمة األصل )أو وحدة توليد النقدتتجاوز القيمة الد

، وفي األصل ذي الصلة بقيمة إعادة التقييم إال إذا تم إدراجخالل السنوات السابقة. يتم تسجيل عكس خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد، 

 عكس خسارة انخفاض القيمة كزيادة في إعادة التقييم. يتم إدراجهذه الحالة 

 

 منافع الموظفين  3-28

 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (1)

 

 المحددة المنافعخطة  (أ)

 

وتختلف عن خطة المساهمات المحددة. إّن االلتزام المسجل في بيان المركز المالي  ما بعد التوظيفخطة المنافع المحددة هي عبارة عن خطة منافع 

ى تكاليف الخدمة فيما يتعلق بخطط المنافع المحددة يمثل القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير، باإلضافة إلى أي تعديالت عل

يتم تحديد  .افع المحددة سنوياً من قبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة الوحدة االئتمانية المتوقعةالسابقة غير المسجلة. يُحتسب التزام المن

عالية الجودة المقومة القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشركات 

 والتي لها شروط استحقاق تقارب شروط التزام التقاعد ذي الصلة.  المنافعالتي ستدفع بها  بالعملة

 

، ما لم تكن التغييرات في خطة مكافآت التقاعد مشروطة باستمرار الموظفين على رأس بيان الدخلتحتسب تكاليف الخدمة السابقة مباشرةً ضمن 

 ي هذه الحالة يتم إطفاء تكاليف الخدمة السابقة بطريقة القسط الثابت طوال فترة االستحقاق.عملهم لفترة زمنية محددة )فترة االستحقاق(، وف

 

من الدخل الشامل يتم تسجيل صافي التزامات المنافع المحددة المعاد قياسها، التي تشمل األرباح والخسائر االكتوارية الناتجة عن إعادة القياس، فوراً ض

االكتوارية تسويات التجربة )أي آثار االختالفات بين االفتراضات االكتوارية السابقة والوقائع الفعلية(، وكذلك آثار  اآلخر. تشمل األرباح والخسائر

 التغيرات في االفتراضات االكتوارية.

 

وفاء بالحد األدنى لفترة الوافدين. يعتمد استحقاق هذه المكافآت على طول فترة خدمة الموظف وال امكافآت نهاية الخدمة لموظفيه المجموعةقّدم ت

 الخدمة. يتم إدراج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة العمل.
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 )تابع(منافع الموظفين  3-28

 

 )تابع( مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (1)

 

 خطة المساهمات المحددة (ب)

 

تدفع بموجبها منشأة ما مساهمات محددة إلى منشأة مستقلة دون أن يترتب عليها  التوظيف ما بعدمحددة هي عبارة عن خطة منافع المساهمات الخطة 

 أي التزام قانوني أو ضمني بدفع مبالغ إضافية. تدرج التزامات خطط مساهمات التقاعد المحددة ضمن مصاريف منافع الموظفين في بيان الدخل

 وحد في الفترات التي يتم فيها تقديم الخدمات من قبل الموظفين. الم

 

لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقاً إلى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة  أبوظبي يتم تقديم اشتراكات التقاعد من قبل المجموعة 

مواطني دول  بالموظفين اآلخرين بما في ذلك ذات العالقةولسلطات التقاعد  1999لعام  7للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

 وفقًا للقوانين المعمول بها. الخليجي مجلس التعاون

 

 استحقاقات إنهاء الخدمة (2)

 

التزام واضح، دون وجود إمكانية واقعية لالنسحاب منه، تجاه خطة  المجموعةيتم تسجيل استحقاقات إنهاء الخدمة كمصروف عندما يترتب على 

على ترك  رسمية مفصلة إما إلنهاء عقد العمل قبل تاريخ التقاعد االعتيادي أو لتقديم استحقاقات إنهاء الخدمة نتيجة لعرض مقدم لتشجيع الموظفين

عرضاً بذلك، ويكون من المحتمل قبول هذا العرض،  تقد قدم المجموعة تإذا كانالعمل طوعاً. يتم تسجيل استحقاقات إنهاء الخدمة للتسريح الطوعي 

شهراً من تاريخ التقرير، فعندئٍذ يتم خصمها إلى  12ويمكن تقدير عدد القابلين بذلك بشكٍل موثوق به. إذا كانت االستحقاقات واجبة الدفع ألكثر من 

 قيمتها الحالية. 

 

 منافع الموظفين قصيرة األجل  (3)

 

ب ن التزامات منافع الموظفين على المدى القصير تقاس على أساس غير مخصوم ويتم احتسابها كمصروف عند تقديم الخدمة ذات الصلة. يتم احتساإ

أو ضمني التزام قانوني  المجموعةااللتزام المتعلق بالمبلغ المتوقع دفعه بموجب الحوافز النقدية قصيرة األجل أو خطط تقاسم األرباح إذا ترتب على 

 بدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة سابقة قُدمت من قبل الموظف وكان باإلمكان تقدير االلتزام على نحٍو موثوق به.

 

 أسهم خطة حوافز الموظفين  (4)
 

 المجموعة إن تكلفة المدفوعات المبنية على األسهم والمسددة بأدوات حقوق الملكية يتم إدراجها كمصروف على مدى فترة االستحقاق، بناًء على تقدير

حقوق الملكية لعدد أدوات  افي نهاية كل فترة تقرير بمراجعة تقديراته المجموعةقوم تقوم بمنحها في نهاية المطاف. تألدوات حقوق الملكية التي س

ء التعديل المتوقع منحها. يتم تسجيل أثر مراجعة التقديرات األصلية، إن وجد، ضمن بيان الدخل الموحد على مدى فترة االستحقاق المتبقية، مع إجرا

 المقابل لذلك على احتياطي خطة حوافز الموظفين.
 

األدنى للمصروف يمثل المصروف القائم فيما لو لم يتم تعديل أي بنود. يتم تسجيل عند تعديل بنود المكافآت المسددة بأدوات حقوق الملكية، فإن الحد 

رى من مصروف إضافي عن أي تعديل يتسبب في زيادة القيمة العادلة اإلجمالية لترتيبات المدفوعات المبنية على األسهم أو أن يكون بأي طريقة أخ

 حق الموظف وفقاً للتقييم في تاريخ التعديل.
 

صروف اء المكافآت المسددة بأدوات حقوق الملكية، فإنه يتم التعامل معها كما لو كانت ممنوحة في تاريخ اإللغاء، ويتم على الفور تسجيل أي معند إلغ

أو الطرف  ةلم يتم تسجيله مسبقاً عن المكافآت، ويشمل ذلك أي مكافآت لم يتم الوفاء بها فيما يتعلق بشروط عدم االستحقاق تقع ضمن مسؤولية المنشأ

كمكافآت بديلة في تاريخ المنح، فإن المكافآت الملغاة والمكافآت  وتم تصنيفهاعن المكافآت الملغاة بمكافآت جديدة  تم اإلستعاضةالمقابل. ولكن، إذا 

 الجديدة تُعامل كما لو كانت مجرد تعديل على المكافآت األصلية، كما هو موضح في الفقرة السابقة.
 

 (.33ألسهم خطة الحوافز القائمة يتم بيانه في حساب العائد المخفض للسهم )إيضاح  إن األثر المخفض
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 مخصصات ومطلوبات طارئة 3-29

 

التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المحتمل أن يقتضي األمر إجراء  المجموعةتُحتسب المخصصات عندما يكون لدى 

استخدام تدفق خارجي لموارد تتضمن منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ويكون باإلمكان وضع تقدير موثوق لمبلغ االلتزام. عندما يتم قياس المخصص ب

 ام الحالي، فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتز

 

عليها من العقد أقل من التكلفة اإلجبارية  المجموعةتُحتسب المخصصات المتعلقة بالعقود المثقلة بااللتزامات عندما تكون المنافع المتوقع حصول 

صص بالقيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلنهاء العقد أو بصافي التكلفة المتوقعة لالستمرار في العقد، الالزمة لتلبية التزاماته بموجب العقد. يُقاس المخ

 أي خسارة انخفاض في قيمة الموجودات المرتبطة بذلك العقد.ب باإلعترافأي مخصص  تكوينقبل  المجموعةقوم تأيهما أقل. 

 

القتصادية المطلوبة لتسوية المخصص من طرف ثالث، فإنه ال يتم تسجيل الذمة المدينة عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو جميع المنافع ا

 كأصل إال إذا كان في حكم المؤكد استرداد هذه الذمة وكان باإلمكان قياس مبلغ الذمة على نحٍو موثوق به.

 

التزامات محتملة ناشئة عن أحداث سابقة ويتأكد وجودها  إن المطلوبات الطارئة، التي تشمل بعض الضمانات واالعتمادات المستندية، هي عبارة عن

؛ أو عبارة عن التزامات حالية المجموعةبظهور أو عدم وظهور حدث واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية غير المؤكدة التي ال تخضع كلياً لسيطرة 

ويتها تدفقاً للمنافع االقتصادية، أو ألن قيمة االلتزامات ال يمكن قياسها نشأت عن أحداث سابقة ولكن ال يتم تسجيلها ألنه ليس من المحتمل أن تتطلب تس

مالية الموحدة، بشكٍل موثوق به. ال يتم تسجيل المطلوبات الطارئة في البيانات المالية الموحدة، بل يتم اإلفصاح عنها ضمن اإليضاحات حول البيانات ال

 إال إذا كانت غير ذات صلة.

 

 التقارير القطاعية 3-30

 

تمييزه ويكون مشتركاً إما في مجال توفير المنتجات أو الخدمات )قطاع األعمال(، أو توفير المنتجات  للمجموعةالقطاع هو عبارة عن عنصر يمكن 

 أو الخدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة )القطاع الجغرافي(، ويخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات األخرى.

 

 حول تقارير قطاع األعمال. 38رقم راجع إيضاح 

 

 الضرائب 3-31
 

مخصص للضرائب وفقاً للمعدالت المطبقة أو الصادرة فعلياً كما في تاريخ بيان المركز المالي على أرباح الفروع الخارجية والشركات  تكوينيتم 

 . المجموعةعمل فيها تالتابعة الخاضعة للضريبة وفقاً للوائح المالية للبلدان ذات الصلة التي 
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 اإليرادات والمصاريفب اإلعتراف 3-32
 

منافع اقتصادية ويكون باإلمكان قياس قيمة اإليرادات بشكٍل موثوق به مع  المجموعةاإليرادات عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى ب اإلعترافيتم 

 الوفاء بالمعايير المحددة التالية قبل تسجيل اإليرادات.

 

 إيرادات ومصاريف الفائدة (1)
 

بالقيمة العادلة  المصنفةالمقاسة أو  الفوائد لجميع األدوات المالية باستثناء تلك المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو تلك ومصاريفإيرادات ب اإلعترافيتم 

" في حساب الربح أو الخسارة باستخدام طريقة الفائدة فوائد مصاريفإيرادات فوائد" و "ك" "الفوائدمن خالل الربح أو الخسارة في "صافي دخل 

 الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل  المصنفةو ألدوات المالية المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو تلك المقاسة ألالفوائد ب اإلعترافالفعلية. يتم 

 ".المتاجرة إيرادات"صافي  ضمن" للمتاجرةاألوراق المالية صافي المكاسب من " في

 

ً الذي  المعدلمعدل الفائدة الفعلي هو إن  مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو على  علىالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألداة المالية  يخصم تماما

األخذ أو المطلوبات المالية. يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية مع  يالمالي للموجودات، إلى صافي القيمة الدفترية أيهما انسبمدى فترة أقصر، 

الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة بين أطراف العقد والتي  الفائدة الفعلي جميع معدلجميع الشروط التعاقدية لألداة. يتضمن احتساب  باإلعتبار

. بالنسبة للموجودات األخرى أو الخصومات العالوات، تكاليف المعاملة، وجميع شرة إلى ترتيبات اإلقراض المحددةمبا تعودتكون بشكل متزايد والتي 

 المبدئي. اإلعتراففي الربح أو الخسارة عند  المعامالتتكاليف ب اإلعترافيتم  أو الخسارة، خالل الربحالمالية بالقيمة العادلة من 

 

 إيرادات توزيعات األرباح (2)
 

 في قبض الدفعات.   المجموعةاإليرادات من توزيعات األرباح عندما يتقرر حق ب يتم اإلعتراف

 

 إيرادات الرسوم والعموالت (3)
 

. يمكن تقسيم اإليرادات من الرسوم اقدمها لعمالئهتمن الرسوم والعموالت من خالل مجموعة متنوعة من الخدمات التي  اإيراداته المجموعةحقق ت

 إلى فئتين كما يلي:

 

 إيرادات رسوم محققة من الخدمات التي يتم تقديمها على مدى فترة زمنية معينة  (أ)
 

رة زمنية خالل تلك الفترة. تتضمن هذه الرسوم إيرادات العموالت وإدارة الموجودات تُستحق الرسوم المكتسبة من الخدمات المقدمة على مدى أي فت

 والحفظ ورسوم الخدمات اإلدارية واالستشارية األخرى.
 

افية( إن رسوم التزامات االقتراض للقروض التي يُرّجح سحبها والرسوم المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية األخرى يتم تأجيلها )مع أي تكاليف إض

ت كتعديل لمعدل الفائدة الفعلي على القرض. عندما يكون من غير المرّجح أن يتم سحب أي قرض، فإنه يتم تسجيل رسوم التزاما واإلعتراف بها

 االقتراض على مدى فترة االلتزام على أساس القسط الثابت.

 

 إيرادات رسوم من تقديم خدمات المعامالت (ب)
 

راء إن الرسوم الناشئة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض عن معاملة ما لصالح طرف ثالث، مثل ترتيب شراء أسهم أو أوراق مالية أخرى أو ش

. يتم تسجيل الرسوم أو مكوناتها التي ترتبط بأداء معين بعد استيفاء معايير ذات العالقةعند االنتهاء من المعاملة  اإلعتراف بهاأو بيع شركات، يتم 

 المعاملة. 

 

 التمويل اإلسالمي 3-33
 

والمشاركة أنشطة مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل األدوات اإلسالمية المختلفة مثل المرابحة واإلجارة  المجموعةمارس ت

 والسلَم والمضاربة والصكوك والوكالة. 
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 )تابع( التمويل اإلسالمي 3-33
 

 المرابحةتمويل 
 

قوم ت. الهامشية على التكلفةبموجبه ببيع سلع وموجودات أخرى إلى أحد العمالء بنسبة متفق عليها من األرباح  المجموعةقوم تالمرابحة هي عقد بيع 

رباح المرابحات في بشراء الموجودات بناًء على وعد من العميل بشراء الصنف الذي تم شراؤه وفقاً لشروط وظروف معينة. يمكن قياس أ المجموعة

 .  القائمبداية المعامالت ويتم تسجيل هذه اإليرادات عند استحقاقها على مدى فترة العقد باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي على الرصيد 

 

 تمويل اإلجارة 
 

)المؤجر( بموجبها بتأجير أو بناء أصٍل ما بناًء على طلب العميل )المستأجر( ووعد منه باستئجار  المجموعةقوم تاإلجارة هي عبارة عن اتفاقية 

إضافة إلى  .نقل ملكية األصل إلى المستأجر في نهاية مدة اإليجارباإلجارة  أن تنتهيالموجودات لفترة زمنية محددة مقابل أقساط إيجار محددة. يمكن 

مخاطر والعوائد المتعلقة بملكية األصل المؤّجر بشكٍل كامل إلى المستأجر. تُحتسب إيرادات اإلجارة على أساس معدل بتحويل جميع ال المجموعةقيام 

 الربح الفعلي على مدى فترة اإليجار.

 

 المشاركة

 

يشارك في المشاركة، أموالهما لتكوين شراكة. بتجميع فيه طرفان )المؤسسة المالية اإلسالمية وعميلها(  يقومعقد إسالمي عبارة عن المشاركة هي 

همة رأس المال. كال الطرفين في إدارة األعمال / الشراكة. يتم تقاسم األرباح على أساس النسبة المتفق عليها مسبقًا، ويتم تقاسم الخسارة في نسبة مسا

ً ليس  المؤسسة ، يتم استخدام هذا النوع من االستثمار من قبل ية العمليةمن الناحفي إدارة األعمال.  المشاركة في المشاركة لجميع األطراف إلزاميا

 .المالية اإلسالمية لتمويل عمالئها

 

 المضاربة
 

قوم بموجبه أحد األطراف بتوفير المال )رب المال( ويقوم الطرف اآلخر )المضارب( باستثمار يوالعميل  المجموعةالمضاربة هي عبارة عن عقد بين 

مل المضارب المال في مشروع أو نشاط معين مع توزيع أي أرباح محققة بين الطرفين وفقاً لحصص األرباح التي تم االتفاق عليها مسبقاً في العقد. يتح

اإليرادات ب اإلعترافو مخالفة أياً من شروط وأحكام عقد المضاربة، وإال فإن الخسائر يتحملها رب المال. يتم الخسارة في حالة اإلهمال أو التقصير أ

رب المال يتم تحميل الخسائر إلى  يه المجموعة تبناًء على النتائج المتوقعة المعدلة بالنتائج الفعلية عند التوزيع بواسطة المضارب، وفي حال كان

 عند تكبدها. المجموعةببيان الدخل الخاص 

 

 السلَم
 

)المشتري( في موعد الحق يتفق عليه  للمجموعةبيع السلَم هو عبارة عن عقد بيع يتعهد العميل )البائع( بموجبه بتسليم/ توريد أصل ملموس محدد 

 الطرفان مقابل قيام المشتري بدفع الثمن مقدماً بالكامل وعلى الفور.
 

 .القائماإليرادات من تمويل بيع السلَم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي على مدى فترة العقد على أساس رأس مال السلَم ب اإلعترافيتم 

 

 الوكالة 
 

تثمره والعميل يقوم بموجبه أحد الطرفان )رب المال( بتقديم مبلغ معين من المال للوسيط )الوكيل( الذي يس المجموعةالوكالة هي عبارة عن اتفاق بين 

في حالة  وفقاً لشروط محددة مقابل رسوم معينة )مبلغ مقطوع من المال أو نسبة مئوية من المبلغ المستثمر(. يلتزم الوسيط بضمان المبلغ المستثمر

 عاملة.الوكيل أو رب المال حسب طبيعة الم المجموعةكون تاإلهمال أو التقصير أو مخالفة أياً من أحكام وشروط عقد الوكالة. يمكن أن 
 

ر اإليرادات المقدرة من عقد الوكالة على أساس معدل الربح الفعلي طوال الفترة، وتعّدل باإليرادات الفعلية عند تحصيلها. تُحتسب الخسائب اإلعترافيتم 

 عند تكبدها.

 

 الصكوك
 

سة وحقوق االنتفاع والخدمات أو )في ملكية( الصكوك هي عبارة عن شهادات متساوية القيمة تمثل أسهم غير مجزأة في ملكية الموجودات الملمو

صل موجودات مشاريع معينة أو نشاط استثماري خاص. كما أنها عبارة عن شهادات مدعومة بموجودات يحتفظ بها على سبيل األمانة وتثبت ملكية األ

 أو حق االنتفاع به )األرباح أو المنافع( وتتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة .4
 

المعلنة بالسياسات واالفتراضات والتقديرات المحاسبية التي يقوم عليها إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. تتطلب المعايير  المجموعةتتأثر نتائج 

منتظم  أن تختار السياسات المحاسبية المناسبة وتقوم بتطبيقها بشكلٍ  للمجموعةالدولية للتقارير المالية من اإلدارة عند إعداد البيانات المالية الموحدة 

"السياسات المحاسبية  8واتخاذ تقديرات وافتراضات معقولة ومتوازنة. وفي غياب المعيار أو التفسير ذي الصلة، يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

في ضوء المتطلبات والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" من اإلدارة تطوير وتطبيق سياسة محاسبية ينتج عنها معلومات موثوقة وصادقة 

دولية المتعلق والتوجيهات الخاصة بالمعايير الدولية للتقارير المالية والتي تتعامل مع أمور مشابهة وذات عالقة وضمن إطار مجلس معايير المحاسبة ال

تعتبر األكثر أهمية من وجهة نظر  والتي  للمجموعةبإعداد وعرض البيانات المالية. إن التقديرات واالفتراضات المدرجة في السياسات المحاسبية 

مبينة أدناه. إن استخدام أي تقديرات أو افتراضات أو نماذج مختلفة عن تلك المطبقة من  للمجموعةفي تصوير الوضع المالي  المجموعةمجلس إدارة 

 قد تؤثر على النتائج المعلنة. المجموعةقبل 

 
 تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة عندالقرارات الحساسة  4-1
 

عة والتي فيما يلي القرارات الحساسة، عدا تلك التي تتضمن تقديرات، والتي قامت اإلدارة باتخاذها خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجمو
 :المالية الموحدة البياناتلها أكثر تأثير جوهري على المبالغ المعترف بها في 

 

 لألعماا وذجنم متقيي

 
 ل اعم. تحدد المجموعة نموذج األلألعماا وذجنم رختبااألصل والفائدة فقط وا تعاوفدلما نتائج علی لماليةا وداتجولما سقياو فتصني ديعتم

األدلة  جميععلى مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات األصول المالية معًا لتحقيق هدف أعمال معين. يتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس 

وكيف يتم تعويض مديري تها ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء األصول وقياس أدائها، والمخاطر التي تؤثر على أداء األصول وكيفية إدار

إلغاء اإلعتراف م ت والتي آلخرالدخل الشامل ا خاللاألصول. تراقب المجموعة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من 

جزًءا من  مراقبةعتبر الت. من أجله بها اإلحتفاظعمال التي تم األمتفقة مع هدف  ألسبابوما إذا كانت ا إستبعادهاقبل استحقاقها لفهم سبب  بها

إذا كان هناك  لم يكن مناسب إذاومناسبًا  يبقىبالموجودات المالية المتبقية  يحتفظالذي  األعمالللمجموعة حول ما إذا كان نموذج  ستمرالتقييم الم

 من المحتمل تغيير تصنيف تلك األصول. هل وبالتالي فاناعمتغيير في نموذج األ

 
 قيمة الخسائر انخفاض 

 
 حلةرلما ولألص رشه 12 دةلم قعةولمتا نالئتماا رةخسا يعادل صکمخص قعةولمتا نالئتماا رخسائ سقيا ميت: نالئتماا طرمخا في الهامة دةيازال 

مخاطر  تزيد. ينتقل األصل إلى المرحلة الثانية عندما 3 حلةرلمأو ا 2 حلةرلما ولألص رلعما دىم علی قعةولمتا نالئتماا رةخسا، أو لیوألا

 عنديشكل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. الذي ما  9بشكل كبير منذ االعتراف األولي. ال يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  اناالئتم

 مةوالمدعوالمعقولة المعلومات النوعية والكمية  اإلعتبارتأخذ المجموعة في  ملموسألصل قد زادت بشكل  اإلئتمانتقييم ما إذا كانت مخاطر 

 .التي قد تطرأ في المستقبل

 ساس جماعي، يتم تجميع إنشاء مجموعات من األصول ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة: عندما يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على أ

األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة )مثل نوع األداة، درجة مخاطر االئتمان، نوع الضمانات، تاريخ االعتراف األولي، 

االئتمان بشكل (. تراقب المجموعة مدى مالءمة خصائص مخاطر الخ، الصناعة، الموقع الجغرافي للمقترض، تاريخ اإلستحقاقالفترة المتبقية ل

 تقسيمهناك إعادة تكون مطلوب لضمان أنه في حالة تغيير خصائص مخاطر االئتمان، األمر هذا إن مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال مشابهة. 

ان لألصول بشكل مناسب. وقد ينتج عن ذلك إنشاء محافظ جديدة أو نقل أصول إلى محفظة حالية تعكس بشكل أفضل خصائص مخاطر االئتم

أكثر شيوًعا عند حدوث زيادة ملحوظة في مخاطر يكون والحركات بين المحافظ  المحافظالمماثلة لتلك المجموعة من األصول. إن إعادة تقسيم 

العكس، شهًرا إلى مدى الحياة، أو  12االئتمان )أو عندما تعكس تلك الزيادة الكبيرة( وبالتالي تنتقل األصول من خسارة االئتمان المتوقعة لمدة 

قد ، ولكن حياةشهًرا أو مدى ال 12المتوقعة لمدة  اإلئتمانتحدث أيًضا ضمن المحافظ التي يستمر قياسها على نفس األساس لخسارة ولكن قد 

 ئتمان للمحافظ.اإلمخاطر  نتيجة إختالفئتمانية المتوقعة اإليتغير مقدار الخسائر 

  ة نماذج وافتراضات مختلفة في قياس خسائر االئتمان المتوقعة لألصول المالية. يتم تطبيق النماذج واالفتراضات المستخدمة: تستخدم المجموع

علقة الحكم في تحديد النموذج األنسب لكل نوع من األصول، وكذلك لتحديد االفتراضات المستخدمة في هذه النماذج، بما في ذلك االفتراضات المت

 لمزيد من التفاصيل حول خسارة االئتمان المتوقعة. 42 اح رقمراجع إيضبالدوافع الرئيسية لمخاطر االئتمان. 
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 )تابع( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة .4

 
 )تابع( القرارات الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة 4-1

 

 تقييم األدوات المالية
 

العادلة هو السعر المعلن لألداة التي يجري قياسها في سوق تداول نشطة. وفي حالة أن تكون سوق األداة المالية غير نشطة، إن أفضل دليل على القيمة 

موثوقية عملية يتم االعتماد على أحد أساليب التقييم. إن معظم أساليب التقييم تعتمد فقط على بيانات السوق الجديرة بالمالحظة مما يؤدي إلى ارتفاع 

ة غير القيمة العادلة. ومع ذلك، يتم تقييم بعض األدوات المالية على أساس أساليب التقييم التي تنطوي على واحدة أو أكثر من المعطيات الهام قياس

 من اإلدارة الجديرة بالمالحظة في السوق. إن أساليب التقييم التي يكون اعتمادها األكبر على المعطيات غير الجديرة بالمالحظة تتطلب جهداً كبيراً 

 الحتساب القيمة العادلة مقارنة بتلك األساليب التي تعتمد كليةً على المعطيات الجديرة بالمالحظة.

 

. فيما يلي االفتراضات والتقديرات الرئيسية التي تأخذها اإلدارة 40في اإليضاح رقم  بيانهاإن أساليب التقييم المستخدمة في احتساب القيم العادلة تم 

 عتبار عند استخدام أحد أساليب التقييم:بعين اال

 

 ،غير أن تقدير اإلدارة  االحتمالية والتوقيت المتوقع للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة. إن هذه التدفقات النقدية تكون عادةً وفق الشروط الحاكمة لألداة

االلتزام باألحكام التعاقدية لألداة محل شك. قد تكون التدفقات النقدية المستقبلية قد يكون مطلوباً في الحاالت التي تكون فيها قدرة الطرف اآلخر على 

 ؛حساسة للتغيرات في أسعار السوق

 م لألداة اختيار معدل خصم مالئم لألداة. يتم تحديد هذا المعدل بناًء على تقييم من وجهة نظر أحد المشاركين في السوق للفرق بين المعدل المالئ

  ؛ئم غير المحّمل بالمخاطروالمعدل المال

 العادلة  عند استخدام أحد أساليب التقييم التي تعتمد على معطيات غير جديرة بالمالحظة، يتم إعداد التقديرات لبيان حاالت عدم التيقن من القيم

في السوق، ويكون قياس القيمة العادلة الناتجة عن نقص معطيات البيانات الخاصة بالسوق، منها على سبيل المثال الناتجة عن عدم توفر السيولة 

مؤكدة  لهذه األدوات أقل موثوقية. إن المعطيات المستخدمة في عمليات التقييم باالعتماد على بيانات غير جديرة بالمالحظة تعتبر في األصل غير

تظهر عليه المعاملة على أساس تجاري بحت بسبب قلة أو عدم توفر بيانات سوق حالية يمكن استخدامها في تحديد المستوى الذي من الممكن أن 

منها على  في ظل ظروف العمل االعتيادية، غير أنه في معظم الحاالت تتوفر بعض بيانات السوق التي يمكن االستناد إليها في تحديد القيمة العادلة،

إلى بعض معطيات السوق الجديرة بالمالحظة حتى وإن كانت سبيل المثال البيانات التاريخية، كما أن القيم العادلة لغالبية األدوات المالية تستند 

 المعطيات غير الجديرة بالمالحظة ذات قيمة.  

 

 التقييم العادل لالستثمارات العقارية
 

القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من  إدراجيتم  ، وهو إستخدامه الحالي.أعلى وافضل إستخدام للعقارتستند القيم العادلة لالستثمارات العقارية على 

مثل ظروف السوق، أسعار السوق وإيرادات اإليجار في سوق نشطة  بناًء على نماذج المدخالت التي يمكن مالحظتها قبل خبراء تقييم عقارات مستقلين

 . المستقبلية الخ

 

 .12على نحٍو مفصل في اإليضاح رقم إن الحركات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية تم اإلفصاح عنها 
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 )تابع( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة .4

 
 )تابع( القرارات الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة 4-1

 

 توحيد الصناديق
 

البيانات المالية الموحدة على قيام المستثمر بتوحيد الشركة المستثمر فيها  – 10تنص التغييرات المقررة بمقتضى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

صول على عوائد عندما يكون المستثمر مسيطراً على الشركة المستثمر فيها. يسيطر المستثمر على الشركة المستثمر فيها عندما يكون معرضاً للح

لمستثمر متغيرة أو يكون له حقوق نظير مشاركته في الشركة المستثمر فيها ويكون بإمكانه التأثير على هذه العوائد من خالل سيطرته على الشركة ا

ة، وبالتالي ضرورة بإصدار أحكام هامة على أساس مستمر لتحديد المنشآت الخاضعة للسيطر المجموعةفيها. يشترط تعريف السيطرة الجديد قيام 

 توحيدها. 

 
 16 رقم اإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةعقود محاسبة 

 
والتي قامت اإلدارة باتخاذها خالل عملية تلك التي تتضمن تقديرات،  عدا، 16لتقارير المالية رقم لفيما يلي األحكام األساسية في تطبيق المعيار الدولي 

 المالية الموحدة. لبياناتتطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي لها أكثر تأثير جوهري على المبالغ المعترف بها في 
 
 تحديد ما إذا كان العقد )أو جزء من العقد( يتضمن عقد إيجار؛ 
  خيار التمديد أو اإلنهاء؛ سيتم ممارسةه معقول أن بشكلتحديد ما إذا كان من المؤكد 
  مؤجًرا(؛ المنشأةكون تاإليجار )عندما عقود تصنيف ترتيبات 

 

 الضريبية وضاعاأل

 

به  من المعترفمن السلطات الضريبية. ومع ذلك،  اتأوضاع ضريبة الدخل التي اتخذتها قابلة للدعم وتهدف إلى مواجهة التحديأن تعتبر المجموعة 
يمكن أن تؤدي األفكار  غير مؤكدة وتشمل تفسيرات للقوانين الضريبية المعقدة التي يمكن أن تطعن فيها السلطات الضريبية. الضريبة هذه أوضاعأن 

ً المتطورة، على سبيل المثال   ديدة.للسنوات السابقة، إلى أعباء أو فوائد ضريبية إضافية، وقد تنشأ مخاطر ضريبية ج ةتقييم الضرائب النهائيل الحقا
 

على أساس منتظم باستخدام جميع المعلومات المتاحة )التشريعات، وبناًء على مزاياها الفنية  بالحكم على هذه األوضاع الضريبيةتقوم المجموعة 
للمناقشات مع السلطات الضريبية، عند االقتضاء(. يتم  الراهنةالمعمول بها، المبادئ المرجعية وكذلك الحالة  اتالسوابق القضائية، اللوائح، الممارس

عند الفحص من قبل السلطات الضريبية، بناًء على جميع المعلومات ذات الصلة. يتم  ثباتهال يحتمل أن يتم الي  بند من البنودتسجيل االلتزام لكل 
ً لمتوقعة، بناًء على ما يعتقد أنه يعطي احتساب االلتزام مع األخذ في االعتبار النتيجة األكثر ترجيًحا أو القيمة ا أفضل لحل كل مركز ضريبي  توقعا

في نهاية فترة التقرير. تشتمل  قائمةاحتمال االعتراف بالتعديل عند الفحص. تستند هذه التقديرات إلى حقائق وظروف  نظراً ألنه يعكسغير مؤكد 
 عن المنازعات الضريبية. الناتجةقعة وفوائد الدفع المتأخر االلتزامات الضريبية ومصروف ضريبة الدخل على العقوبات المتو

 
الفترة الزمنية المستقبلية الستخدامها  مدىفي كل حالة، والتي تتضمن حكًما على  لإللتزام لإلعتراف بهااستخدمت اإلدارة أفضل تقدير للقيمة الصحيحة 

 في مثل هذه التقييمات.
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 )تابع( والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام  .4

 
 المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 4-2
 

على المبالغ  فيما يلي القرارات الحساسة والتي قامت اإلدارة باتخاذها خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي لها أكثر تأثير جوهري
 :المالية الموحدة البياناتالمعترف بها في 

 
  بكل تحديد العدد واألوزان النسبية للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات / السوق وتحديد المعلومات المستقبلية ذات الصلة

كة حرسيناريو: عند قياس خسارة االئتمان المتوقعة، تستخدم المجموعة معلومات مستقبلية معقولة وقابلة للدعم، والتي تستند إلى االفتراضات ل

 بعضها البعض. المحركات علىوكيف تؤثر هذه  المحركات اإقتصاديةمستقبلية لمختلف 

 هو تقدير  إحتمال اإلخالل باإللتزامإن مدخالً رئيسياً في قياس خسارة االئتمان المتوقعة.  إحتمال اإلخالل باإللتزام: يمثل إحتمال اإلخالل باإللتزام

 لظروف المستقبلية.لالبيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات  والتي تشمل إحتسابه زمنيه معينه، علي مدي فتر اإلخالل باإللتزامالحتمال 

 يستند إلى هو ة عن التخلف عن السداد. وتجهي تقدير للخسارة النا الخسارة بافتراض اإلخالل باإللتزام: الخسارة بافتراض اإلخالل باإللتزام

 والتعزيزاتالتدفقات النقدية من الضمانات إلعتبار ، مع األخذ في اإستالمها ية المستحقة وتلك التي يتوقع المقرضالفرق بين التدفقات النقدية التعاقد

 .المكملةاالئتمانية 

 
 16 رقم اإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةعقود محاسبة 

 
 16 لتقارير المالية رقم للمعيار الدولي لالحساسة والتي قامت اإلدارة باتخاذها خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  التقديراتفيما يلي 

 :المالية الموحدة البياناتوالتي لها أكثر تأثير جوهري على المبالغ المعترف بها في 
 
 تحديد المعدل المناسب لخصم مدفوعات اإليجار؛ 

  حق إستخدام األصل هو منخفض القيمةتقييم ما إذا كان. 

 
 األعمال إندماجفي  المقبولة والمطلوبات للموجودات المستحوذةالتقييم العادل 

 
األعمال بالقيمة  إندماجفي  المقبولة والمطلوباتعليها  اإلستحواذالموجودات القابلة للتحديد التي تم  يتم تسجيلأعاله،  6-3إيضاح في  هو مبينكما 

حالة عدم توفر مدخالت  . فيةمتاح السوق القابلة للمالحظة عندما تكونالعادلة. عند تقدير القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم المجموعة بيانات 
اسة للتغيرات في واحد أو أكثر من هذه التقييمات حسإن من طرف ثالث إلجراء التقييم.  مؤهلينتقييم  خبراء بتعيينالمجموعة  تقوم، 1المستوى 

 المدخالت التي ال يمكن مالحظتها والتي تعتبر ممكنة بشكل معقول خالل السنة المالية القادمة.
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 ، بالصافينقد وأرصدة لدى البنوك المركزية .5
 كما في   كما في            
 ديسمبر 31   ديسمبر 31            
            2019   2018 
 ألف درهم   ألف درهم            

         

 1,499,000  1,830,228     نقد في الصندوق

 3,404,794  2,854,588     أرصدة لدى البنوك المركزية

 11,004,968  15,379,030     احتياطيات محتفظ بها لدى البنوك المركزية

 3,673,000  4,841,367     العربية المتحدة المركزيشهادات إيداع لدى مصرف اإلمارات 

 8,423  -     شراء عكسي مع المصرف المركزي

 19,590,185  24,905,213     إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

 (228)  (247)     (3-42ناقصاً: مخصص إنخفاض القيمة )إيضاح 

 19,589,957  24,904,966         لدى البنوك المركزية، بالصافي مجموع النقد واألرصدة

        التوزيع الجغرافي كالتالي:

 19,534,940  24,120,803     داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 55,245  784,410     خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

         24,905,213  19,590,185 

 (228)  (247)     (3-42ناقصاً: مخصص إنخفاض القيمة )إيضاح 

         24,904,966  19,589,957 
 

التوفير  إن االحتياطيات المحتفظ بها لدى البنوك المركزية تمثل ودائع لدى البنوك المركزية بنسب محددة فيما يتعلق بالودائع تحت الطلب وودائع
 والودائع ألجل والودائع األخرى. إن هذه االحتياطيات متاحة فقط للعمليات اليومية وبشروط محددة. 

 

 ، بالصافيودائع وأرصدة مستحقة من البنوك .6
 كما في   كما في           

ديسمبر 31             ديسمبر 31     
            2019   2018 
          ألف درهم   ألف درهم            

 أرصدة مستحقة من البنوك
 

   
1,151,543 

 1,913,798 

 ودائع هامشية
 

   
1,315,686 

 256,474 

 ودائع ألجل
 

   
5,616,585 

 6,888,240 

 حسابات وكالة
 

   
3,305,700 

 3,579,525 

 قروض وسلفيات مقدمة إلى البنوك
 

   
11,725,422 

 7,023,366 

الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك إجمالي  
 

   23,114,936  19,661,403 

(3-42ام صمً:امخصصاإاخفمضات  للدا)إيضمحا  
 

   (49,962)   (34,327)  

، بالصافيمجموع الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك          23,064,974  19,627,076 

 إن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:
 

      

 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

   8,013,181  8,730,693 

 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

   15,101,755  10,930,710 
         23,114,936  19,661,403 

(3-42ام صمً:امخصصاإاخفمضات  للدا)إيضمحا  
 

   (49,962)   (34,327)  

          23,064,974  19,627,076 
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 إيداعات الشراء العكسي .7
 

 كما في   كما في            

 ديسمبر 31   ديسمبر 31            
            2019   2018 

 ألف درهم   ألف درهم            
         

 2,203,800  -      بنوك ومؤسسات مالية

 2,203,800  -           مجموع إيداعات الشراء العكسي

        إن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:

 2,020,150  -      العربية المتحدة داخل دولة اإلمارات

 183,650  -      خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

            -  2,203,800 
 

سندات بقيمة  -2018ديسمبر  31) ال شيء درهمسندات بقيمة عادلة تبلغ  تم بموجبها الحصول علىإعادة الشراء العكسي اتفاقيات  المجموعة تأبرم
ة بهذه السندات. بالمخاطر والمزايا المتعلق ةالمقابل األطرافحتفظ تكضمان مقابل إيداعات الشراء العكسي. ( ألف درهم 2.271.007عادلة تبلغ 

 اتفاقات إعادة الشراء الرئيسية العالمية.إلى تخضع أحكام وشروط هذه الضمانات 
 
 أدوات مالية مشتقة .8

 

 خالل سياق العمل االعتيادي في أنواع متعددة من معامالت المشتقات المالية التي تتأثر بالمتغيرات في األدوات األساسية.    المجموعةدخل ت

 

 إن األداة المشتقة هي عقد مالي أو عقد آخر وتتميز بجميع الخصائص الثالث التالية:

ً للتغير في أي من أسعار الفائدة أو أسعار األ (أ) دوات المالية أو أسعار السلع أو أسعار الصرف األجنبي أو مؤشر األسعار أو تتغير قيمتها تبعا

غير  المعدالت أو التصنيف االئتماني أو المؤشر االئتماني أو المتغيرات األخرى شريطة أن يكون عامل التغير بالنسبة للمتغيرات غير المالية

 ؛ي"(ق عليه أحياناً "الطرف األساسمرتبط بأحد أطراف العقد )يطل

ة ال تتطلب صافي استثمار مبدئي أو صافي استثمار مبدئي أقل مما قد يكن مطلوباً ألنواع أخرى من العقود التي يتوقع أن تنطوي على استجاب (ب)

 ؛ ومشابهة للتغيرات في عوامل السوق

 في تاريخ مستقبلي. تسديدهاتم ي (ج)

 

اتفاقيات أسعار ، مستقبليةفائدة أسعار آجلة، عقود معدالت  ةأجنبيعمالت صرف عقود  المجموعةتتضمن األدوات المالية المشتقة المبرمة من قبل 

 فائدة وخيارات عمالت ومعدالت فائدة.المعدالت مقايضات  ،السلعمقايضات ، آجلة

 

 تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض التحوط والمتاجرة:

 

 معامالت آجلة ومستقبلية 

 

سويتها بالصافي(. تمثل عقود العمالت اآلجلة التزامات بشراء عمالت أجنبية أو محلية بما فيها المعامالت الفورية غير المستلمة )أي العمليات التي تتم ت

لى التغيرات في أسعار إن المعامالت المستقبلية للعمالت األجنبية ومعدالت الفوائد تمثل التزامات تعاقدية لتحصيل أو تسديد مبالغ صافية مبنية ع

لعقود المستقبلية العمالت أو الفوائد أو لشراء أو بيع عملة أجنبية أو أداة مالية بتاريخ مستقبلي وبسعر محدد في سوق مالي منتظم. إن مخاطر االئتمان ل

. إن الوسطاءد المستقبلية تتم تسويتها يومياً مع تعد متدنية للغاية حيث إنها مضمونة بمبالغ نقدية أو أوراق مالية مدرجة؛ كما أن التغيرات في العقو

رق ما بين معدل اتفاقيات المعدالت المستقبلية تمثل عقود معدالت فوائد مستقبلية يتم التفاوض عليها إفرادياً وتتطلب تسوية نقدية بتاريخ مستقبلي للف

 صلية. الفائدة المتعاقد عليه ومعدل السوق الحالي بناًء على القيمة االسمية األ
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 معامالت المقايضة

 

ت أو تمثل مقايضات العمالت ومعدالت الفوائد التزامات بتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. تؤدي المقايضات إلى تبادل اقتصادي للعمال

متغيرة( أو مجموعة منها )مثل مقايضات معدالت فائدة بين عمالت(؛ وبموجبها ال يتم أي تبادل معدالت الفوائد )مثل تبادل معدالت محددة بأخرى 

تمثل الخسارة المحتملة إذا لم تقم األطراف  للمجموعة. إن مخاطر االئتمان العمالت بينمعدالت الفائدة  للمبلغ األصلي فيما عدا بعض مقايضات

هذه المخاطر بصورة مستمرة من خالل سقوف مخاطر السوق على التعرضات للمخاطر وتقييم مخاطر االئتمان المقابلة بتنفيذ التزاماتها. تتم مراقبة 

 لألطراف المقابلة باستعمال نفس األساليب المستخدمة لعمليات اإلقراض.

 

 معامالت الخيارات
 

التزاماً، إما لشراء تمثل خيارات العمالت األجنبية ومعدالت الفوائد اتفاقيات تعاقدية يقوم بموجبها البائع )المكتتب( بمنح المشتري )المالك( حقاً، وليس 

سبقاً. يستلم البائع عالوة من )خيار شراء( أو بيع )خيار بيع( بتاريخ محدد أو خالل فترة معينة بقيمة محددة لعملة أجنبية أو أداة مالية بسعر محدد م

عليها بين  المشتري مقابل تحّمل مخاطر العمالت األجنبية أو مخاطر أسعار الفائدة. قد تكون الخيارات إما ُمتاجر بها في السوق الرسمية أو متفاوض

 (. OTCوالعميل في السوق الموازية ) المجموعة
 

لمتوفرة على بتقييم المشتقات المتداولة باستخدام البيانات ا المجموعةقوم ت. (OTCفي السوق الموازية ) السوق أو فيعقود المشتقات إما  يتم تداوليمكن أن 

باستخدام بيانات السوق أو أسعار الوسيط / التاجر. وحيثما تكون النماذج ( OTC)تقييم المشتقات المتداولة في السوق الموازية  . يتممستويات مقاصة السوق

بيانات السوق المرجعية مجموعة متنوعة من المعطيات، من بينها الشروط التعاقدية وأسعار السوق وتقلباته ومنحنيات العائد و المجموعةستخدم تمطلوبة، 

 األخرى.
 

 نماذج قياس القيمة العادلة
 

، مثل العقود المستقبلية العامة والمقايضات والخيارات، يمكن بوجٍه عام التحقق من المعطيات التي يتم تداولها في األسواق الموازية النشطةبالنسبة للمشتقات 

أقل نشاطاً مع وجود معلومات تسعير محدودة وصعوبة بالغة  الموازية سواقاألفي التي يتم تداولها بعض المشتقات إن واختيار نموذج يتوافق مع السوق. 

بتحديث معطيات التقييم إال عندما تؤكدها األدلة مثل معامالت السوق المماثلة مجموعة قوم التشتقات. وبعد التسجيل األولي، ال في تحديد القيمة العادلة لهذه الم

دم أفضل وخدمات تسعير الطرف الثالث و/ أو العروض بين الوسيط والتاجر أو غيرها من بيانات السوق العملية. وفي حال غياب مثل هذه األدلة، تستخ

 يرات التي تتوصل لها اإلدارة.التقد
 

 المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض المتاجرة
 

ر ترتبط معظم أنشطة المتاجرة لدى البنك بعرض حلول تحوط على العمالء بأسعار تنافسية وذلك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاط

اتجة عن معامالت العمالء أو يتخذ مواقف بناًء على التوقعات بالتربح من الحركات اإليجابية في أيضاً المخاطر الن المجموعةدير تالحالية والمتوقعة. 

 األسعار أو المعدالت أو المؤشرات. 
 

 المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التحوط
 

 العمالت تتعّرض لتقلباالللحد من  اومطلوباته امشتقات األدوات المالية ألغراض التحوط كجزء من أنشطة إدارة موجوداته المجموعةستخدم ت

للتحوط ضد  ومقايضات معدالت الفائدة العمالتبين معدالت الفائدة عقود العمالت األجنبية اآلجلة ومقايضات  مجموعةستخدم التمعدالت الفائدة. و

عالقة وهدف التحوط بما في ذلك تفاصيل البند الذي ومعدالت الفائدة. وفي جميع هذه الحاالت يتم بصورة رسمية توثيق العمالت مخاطر أسعار 

 يجري التحوط له وأداة التحوط، ويتم تسجيل هذه المعامالت على أساس نوع التحوط. 
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 لألدوات المالية المشتقة.يبين الجدول التالي القيم العادلة الموجبة )الموجودات( والسالبة )المطلوبات( 

 

     القيم العادلة        

 القيم اإلسمية   المطلوبات   الموجودات        

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم        
         

       2019ديسمبر  31كما في 
       مشتقات محتفظ بها أو مصدرة بغرض المتاجرة

 331,658,208  521,455  532,891  مشتقات صرف أجنبي 

 265,245,648  4,234,121  4,241,279  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 

 57,957,412  331,066  421,623  معدالت الفائدة والسلع خيارات 

 560,031  26  111   عقود معدالت آجلة 

 7,254,310  -  15  متداول( - عقود مستقبلية )صرف

 2,091,119  150,144  157,052  مقايضات السلع والطاقة 

 40,292,838  219,663  213,455  خيارات المقايضات 

 705,059,566  5,456,475  5,566,426  مصدرة بغرض المتاجرةالمجموع المشتقات المحتفظ بها أو 

       كتحوطات للقيمة العادلةمشتقات محتفظ بها 

 82,493,134  1,421,646  1,050,963  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 

       مشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

 7,000,783  51,881  76,819  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 

 8,285,366  19,889  95,509  عقود صرف أجنبي آجلة

 15,286,149  71,770  172,328  مجموع المشتقات المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

       

 802,838,849  6,949,891  6,789,717   مجموع األدوات المالية المشتقة

 

     القيم العادلة        

 القيم اإلسمية   المطلوبات   القيم العادلة        

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم        

         2018ديسمبر  31كما في 
       مشتقات محتفظ بها أو مصدرة بغرض المتاجرة

 268,624,410  440,214  719,659  مشتقات صرف أجنبي 

 232,645,162  2,516,720  2,548,601  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 

 49,190,144  593,051  524,402  معدالت الفائدة والسلع خيارات 

 1,100,000  303  9   عقود معدالت آجلة 

 1,212,100  275  56  متداول( - عقود مستقبلية )صرف

 3,105,642  92,133  107,552  مقايضات السلع والطاقة 

 45,421,133  173,068  176,872  خيارات المقايضات 

 601,298,591  3,815,764  4,077,151  مصدرة بغرض المتاجرةالمجموع المشتقات المحتفظ بها أو 

       مشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة
 70,385,718  1,645,460  347,962  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 

       مشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية
 5,479,207  154,190  17,923  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 

 18,445,248  80,497  4,211  عقود صرف أجنبي آجلة

 23,924,455  234,687  22,134  بها كتحوطات للتدفقات النقديةمجموع المشتقات المحتفظ 
         

 695,608,764  5,695,911  4,447,247   مجموع األدوات المالية المشتقة

 

 . وال تعتبر مؤشراً على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، المعامالتحجم القيم االسمية  تبين
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 في بيان الدخل الموحد: المعترف بهاعدم فعالية التحوط  مكاسب /)خسائر( فيما يلي صافي
 

 2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم 

 978,821  (997,113) من البنود المتحوطة المتعلقة بالمخاطر المتحوطة مكاسب /)خسائر(

 (962,809)  950,115 من أدوات التحوطمكاسب/ )خسائر( 

 16,012  (46,998) )خسائر(/ مكاسب - عدم فعالية تحوطات القيمة العادلة

 -  365 مكاسب - عدم فعالية تحوطات التدفقات النقديةيضاف: 

 16,012  (46,633) )خسائر(/ مكاسب صافي مكاسب عدم فعالية التحوط

 
فيما يتعلق بتحوطات التدفقات النقدية والفترات التي من المتوقع أن تؤثر خاللها هذه  للمجموعةالتدفقات النقدية المتوقعة صافي يعرض الجدول التالي 

 التدفقات النقدية على بيان الدخل الموحد، ما عدا أي تعديل يتم إجراؤه بخصوص التحوط.
 

 التدفقات النقدية المتوقعةصافي 
 أقل من 

  أشهر 3

 أشهر  3من 
 إلى أقل من 

  سنة واحدة
 سنة واحدة من 

  إلى أقل من سنتين

 من سنتين 
 إلى أقل من 

 المجموع سنوات 5

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
         

2019 30,421  64,672  34,141  25,633 154,868 

2018 (19,388)  (16,314)  3,001  (8,860) (41,561) 
         

 
 وكذلكألف درهم(  207.554 – 2018ديسمبر  31ألف درهم ) 758.274على ضمان نقدي بقيمة  المجموعة ت، حصل2019ديسمبر  31كما في 

 درهم( مقابل القيمة العادلة الموجبة للموجودات المشتقة. ألف  26.847 – 2018ديسمبر  31)ألف درهم  186.117على سندات بقيمة عادلة تبلغ 
 

ألف درهم(  275.060 – 2018ديسمبر  31ألف درهم ) 1.315.686، قامت المجموعة بإيداع ضمان نقدي بقيمة 2019 ديسمبر 31كما في 
القيمة العادلة السالبة للمطلوبات المشتقة. ألف درهم( مقابل  2.317.131 – 2018ديسمبر  31ألف درهم ) 1.956.945وكذلك سندات بقيمة 

 تخضع هذه الضمانات التفاقيات خدمة الضمان بموجب إتفاقيات الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات.
 
 استثمارات في أوراق مالية .9

         دول أخرى        
     باقي   في مجلس   اإلمارات    

 الخليجيالتعاون    العربية المتحدة    
)*( 

 المجموع   دول العالم  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    

        2019ديسمبر  31كما في  
        مدرجة:

  37,588,880   9,335,345   16,262,483   11,991,052 أوراق مالية حكومية 

  16,685,917   4,695,439   1,780,786   10,209,692 قطاع عام  -سندات مالية  

  12,445,283   5,083,594   479,304   6,882,385 بنوك ومؤّسسات مالية -سندات مالية  

  2,078,157   302,977   473,176   1,302,004 شركات -سندات مالية  

  443,669   81,623   110,809   251,237 )**( أدوات حقوق الملكية 

  159,191   86,990  -   72,201 صناديق مشتركة 

 69,401,097   19,585,968  19,106,558  30,708,571 مجموع االستثمارات المدرجة 

        غير مدرجة: 
  3,684,412  -   174,598   3,509,814 أوراق مالية حكومية 

  134,226   134,226  -  - بنوك ومؤّسسات مالية -مالية سندات  

  218,183   35,106  -   183,077 أدوات حقوق الملكية 

  2,195   580   1,615  - صناديق مشتركة 

 4,039,016  169,912  176,213  3,692,891 مجموع االستثمارات غير المدرجة 

 73,440,113    19,755,880   19,282,771   34,401,462 مجموع االستثمارات في أوراق مالية

 مجلس التعاون الخليجي )*(
 الصادرة عن البنوك األخرى)**( تشمل االستثمارات في السندات الدائمة 
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         دول أخرى     

     باقي   في مجلس   اإلمارات 
 التعاون الخليجي   العربية المتحدة 

)*( 
 المجموع   دول العالم  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

        2018ديسمبر  31كما في 
        مدرجة:

  22,985,761   9,022,797   9,028,003   4,934,961 أوراق مالية حكومية 

  12,245,954   4,308,028   1,019,842   6,918,084 قطاع عام  -سندات مالية  

  8,333,897   4,009,956   798,208   3,525,733 بنوك ومؤّسسات مالية -سندات مالية  

  1,050,819   271,557   174,855   604,407 شركات -سندات مالية  

  333   -    -    333 أدوات حقوق الملكية 

  149,903   81,767   -    68,136 صناديق مشتركة 

  44,766,667   17,694,105   11,020,908   16,051,654 مجموع االستثمارات المدرجة 

        غير مدرجة: 
  7,210,099   -    -    7,210,099 أوراق مالية حكومية 

  133,625   -    133,625   -  بنوك ومؤّسسات مالية -سندات مالية  

  251,843   10,189   -    241,654 أدوات حقوق الملكية 

  7,595,567   10,189   133,625   7,451,753 مجموع االستثمارات غير المدرجة 

  52,362,234    17,704,294    11,154,533    23,503,407 مجموع االستثمارات في أوراق مالية

 مجلس التعاون الخليجي )*(

 
 260.417بمبلغ  الدخل الشامل اآلخرمخصص انخفاض قيمة أدوات الدين المحددة بالقيمة العادلة من خالل  إدراج، تم 2019 ديسمبر 31كما في 

بالقيمة العادلة من خالل  المدرجة( في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات 3-42)إيضاح  ألف درهم( 183.435– 2018ديسمبر  31)ألف درهم 
 في الدخل الشامل اآلخر. وتم اإلعتراف بها الدخل الشامل اآلخر

 
دالت الثابتة والمتغيرة من خالل مقايضات معدالت ضد مخاطر أسعار الفائدة والصرف األجنبي على بعض االستثمارات ذات المع المجموعةتحوط ت

كتحوطات للقيمة العادلة والتدفقات النقدية، على التوالي. بلغ صافي القيمة العادلة  بتصنيف هذه األدواتقوم تالفائدة والمقايضات فيما بين العمالت، و
 السالبةبلغ صافي القيمة العادلة  – 2018ديسمبر  31ألف درهم ) 1.010.614ما قيمته  2019ديسمبر  31لمقايضات أسعار الفائدة كما في  السالبة

 .الموحدهذه التحوطات ضمن بيان الدخل  فعاليةوخسائر عدم  مكاسبألف درهم(. تم إدراج  85.541ما قيمته 
 

بالمخاطر  المجموعة تحتفظمقابلة كضمانات. اتفاقيات إعادة شراء حيث تم بموجبها رهن السندات واالحتفاظ بها لدى األطراف ال المجموعة تأبرم
تخضع السندات المحتفظ بها لدى األطراف المقابلة كضمانات إتفاقيات إعادة الشراء العكسي الرئيسية والعوائد المتعلقة باالستثمارات المرهونة. 

 ة بها:لهذه السندات والمطلوبات المالية المتعلق المدرجةالجدول التالي القيمة  العالمية. يبين
 

  2018ديسمبر  31كما في   2019 ديسمبر 31كما في  

 
 المدرجةالقيمة 

  للموجودات المرهونة
 المدرجةالقيمة 

  للمطلوبات المتعلقة بها
 المدرجةالقيمة 

  للموجودات المرهونة
 المدرجةالقيمة 

 للمطلوبات المتعلقة بها
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

 228.653  240.856  851.056  1.041.439  تمويل إعادة الشراء
        

 
ألف درهم(  2.333.615 – 2018ديسمبر  31ألف درهم ) 1.964.034أيضاً برهن استثمارات في أوراق مالية بقيمة عادلة تبلغ  المجموعة تقام

 بالمخاطر والعوائد المتعلقة باالستثمارات المرهونة. وبقيت المجموعة محتفظةكضمان مقابل حسابات هامشية تحت الطلب. 
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 ، بالصافيللعمالء قروض وسلفيات .10
 كما في   كما في            
 ديسمبر 31   ديسمبر 31            
            2019   2018 
 ألف درهم   ألف درهم            

         
 المكشوف )أفراد وشركات(سحوبات على 

    

12,682,973  

 
5,091,419  

 قروض أفراد
    

48,824,706 

 
26,296,282  

 قروض شركات
    

180,835,988   

 
131,833,632  

 بطاقات ائتمان
    

4,970,067  

 
4,461,828  

 تسهيالت أخرى 
    

10,037,002  

 
5,469,473  

 للعمالء إجمالي القروض والسلفيات
    

257,350,736 

 
173,152,634 

 (3-42ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة )إيضاح 
    

(7,333,410) 

 
(6,726,872) 

 250,017,326         ، بالصافيللعمالء مجموع القروض والسلفيات
 

166,425,762 

 
 .23إيضاح المدرجة في الجدول أعاله، راجع موجودات التمويل اإلسالمي ل

 
قوم بتصنيف تذات المعدالت الثابتة والمتغيرة باستخدام مقايضات معدالت الفائدة، و للعمالء بالتحوط على بعض القروض والسلفيات المجموعةقوم ت

 2019 ديسمبر 31لهذه المقايضات كما في  الموجبةهذه األدوات كتحوطات للقيمة العادلة والتدفقات النقدية، على التوالي. بلغ صافي القيمة العادلة 
 ألف درهم(. 60.106ما قيمته  السالبةبلغ صافي القيمة العادلة  – 2018ديسمبر  31ألف درهم ) 28.252ما قيمته 

 
 زميلة اتإستثمار في شرك .11

 
والمطلوبات  للموجوداتفي صافي القيمة العادلة  طريقة حقوق الملكية بإستخدامفي البيانات المالية الموحدة  الزميلة اتالشركاالستثمار في  تم إحتساب

 تاريخ الشراء.ب للشركة الزميلةيمكن تحديدها  التي
 

 ألف درهم                

 2018يناير  1كما في 
     

205.372 

 الحصة في ربح الشركة الزميلة
     

10,070  

 توزيعات أرباح مستلمة من الشركة الزميلة
     

 (10,284) 

 205,158           2019يناير  1كما في 

  (52)إيضاح  إضافات من إندماج األعمال
     

197,855  

 الزميلة اتالحصة في ربح الشرك
     

17,765  

 (14,194)       الزميلة اتتوزيعات أرباح مستلمة من الشرك

 حويل العمالتتتأثير 
     

1,184  
 407,768           2019ديسمبر  31كما في 

 
 كما يلي:  هي 2019ديسمبر  31كما في الزميلة  اتإن تفاصيل الشرك

 
 نسبة حقوق الملكية 

 2018 2019 إسم الشركة الزميلة األنشطة الرئيسية بلد التأسيس
 مرافق سكنية لفئة الدخل المنخفض اإلمارات العربية المتحدة %35.00 %35.00 ذ.م.م.فور ان بروبرتي 
 خدمات التأمين العامة اإلمارات العربية المتحدة - %47.54 للتأمين التكافلي ش.م.ع. اورينت يو ان بي

 خدمات التأمين العامة مصر - %19.32 العربي للتأمين التكافليشركة المشرق 
 األنشطة االستثمارية اإلمارات العربية المتحدة - %31.89 صندوق الهالل العالمي للصكوك

 األنشطة االستثمارية اإلمارات العربية المتحدة - %48.99 صندوق الهالل لألسهم الخليجية
 األنشطة االستثمارية اإلمارات العربية المتحدة - %76.43 الهالل جلوبال باالنس فاند

 
 

 .36 راجع إيضاحزميلة، ال ةشركالألرصدة والمعامالت مع ل
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 استثمارات عقارية .12
 

 ألف درهم            

 2018يناير  1كما في 
     

634,780 

 إستبعاد خالل السنة
     

(1,900) 

 استثمارات عقاريةإعادة تقييم 
     

(56,209) 

 576,671           2019 يناير 1كما في 

 (52)إيضاح  إضافات من إندماج األعمال
     

1,180,799 

 8,550      إضافات خالل السنة

 خالل السنة اتإستبعاد
     

(5,859) 

 (67,153)      إعادة تقييم استثمارات عقارية

 حويل العمالتتتأثير 
     

699 

 1,693,707           2019ديسمبر  31كما في 

 
 :2018) خالل السنة نتيجة إستبعاد إستثمارات عقاريةدرهم  ألف 417 بمبلغ مكاسبمن اإلستثمارات العقارية  الخسائرصافي شمل ، ت2019لسنة 

 .(درهم ألف 250 خسائر بمبلغ
 

أراٍض وعقارات مستحوذ عليها من تسويات لبعض القروض والسلفيات. لم يتم إدراج هذه المعاملة ضمن بيان التدفقات  خالل السنةتشمل اإلضافات 
 النقدية الموحد كونها معاملة غير نقدية. 

 
 التقييم العادل 

 
ات التي تُجرى أعمال التقييم بواسطة خبراء تقييم مستقلين مسجلين يتمتعون بمؤهالت مهنية مناسبة معترف بها وخبرات سابقة في موقع وفئة العقار

 يجري تقييمها. 
 

 عند تقدير القيم العادلة للعقارات، فإن اإلستخدام األعلى واألمثل للعقارات هو إستخدامها الحالي.
 

 من قبل خبراء التقييم المستقلين ما يلي: المستخدمةالتقييم  تتضمن منهجيات
 
 ورة مع إجراء طريقة المقارنة المباشرة: تستخدم هذه الطريقة لتحديد قيمة العقار من خالل المعامالت المتعلقة بالعقارات المماثلة في المناطق المجا

 التعديالت الالزمة لبيان الفروقات الخاصة بالعقار ذي الصلة.

 لذي ريقة االستثمار: تستخدم هذه الطريقة لتقدير قيمة العقار من خالل رسملة صافي اإليرادات التشغيلية للعقار على أساس العائد المناسب اط

 يتوقعه المستثمر من استثماره على مدار مدة االنتفاع الخاضعة للتقييم.

 
 لعربية المتحدة.داخل دولة اإلمارات ا للمجموعةجميع االستثمارات العقارية  تقع

 
 مبين أدناه تفاصيل إيرادات اإليجار والمصاريف التشغيلية المباشرة المتعلقة باالستثمارات العقارية:

 
 2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم 

 41,328  82,563 إيرادات اإليجار

 8,079  24,236 مصاريف تشغيلية مباشرة
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 )تابع( عقاريةاستثمارات  .12
 

 ذمم التأجير المدينة
 

 كمؤّجر المجموعة
 

مع خيار تمديد مدة اإليجار. تتضمن جميع عقود اإليجار التشغيلي للمجموعة، بشروط تأجير متنوعة المملوكة  بالعقاراتتتعلق عقود اإليجار التشغيلي 
 خيار التجديد. ليس لدى المستأجر خيار بشراء العقار عند انتهاء فترة عقد اإليجار. مارسالسوق في حالة أن المستأجر  لمراجعةبنداً 

 

 2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم 

    إيجارات تشغيلية مدينة غير قابلة لإللغاء

 23,789   33,210 أقل من سنة واحدة

 25,342   22,811 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

 27,463   23,271 أكثر من خمس سنوات

 76,594  79,292 مجموع عقود اإليجارات التشغيلية المدينة غير القابلة لإللغاء

 
 

 ، بالصافيموجودات أخرى .13
 

 كما في   كما في       

  
  
  

 ديسمبر 31   ديسمبر 31      
  
  
  

      2019   2018  
 ألف درهم   ألف درهم     

       

 فوائد مدينة
   

3,286,001  
 

2,229,084 

 ضرائب مقدمة
   

3,451  
 

5,597 

 مصاريف مدفوعة مقدماً 
   

139,116  
 

78,314 

 (20أوراق قبول )إيضاح 
   

12,726,229  
 

10,531,047 

 أخرى
   

614,693  
 

501,081 

 إجمالي الموجودات األخرى
   

16,769,490 
 

13,345,123 

 (3-42ناقصاً: مخصص إنخفاض القيمة )إيضاح 
   

(19,282) 
 

(14,229) 

 16,750,208       إجمالي الموجودات األخرى، صافي
 

13,330,894 
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 ممتلكات ومعدات، بالصافي .14

 
 

 عقارات بنظام التملّك 
 الُحر وتحسينات

 تحسينات على 
 عقار مستأجر

 أثاث ومعدات 
 ومركبات

 أجهزة حاسوب، 
 برامج وملحقات

 أعمال رأسمالية 
 المجموع حق إستخدام األصل قيد التنفيذ

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        التكلفة أو التقييم

 2,401,568 - 76,853 1,047,216 213,297 191,420 872,782 2018يناير  1كما في 
 (1,059) - (97) (475) (201) (9) (277) فرق سعر الصرف

 199,901 - 198,421 813 436 231 - إضافات خالل السنة
 - - (194,601) 149,123 12,483 16,178 16,817 تحويالت

 (970) - (970) - - - - تحويل إلى مصاريف
 (712) - - (78) (623) (11) - إستبعادات خالل السنة

 2,598,728 - 79,606 1,196,599 225,392 207,809 889,322 2019يناير  1كما في 

 43,065 116,459 53,651 121,478 663,645 (52من إندماج األعمال )إيضاح  إضافات
              

90,069 1,088,367 
عند تطبيق المعيار الدولي  األصل االعتراف بحق استخدام

 141,722  141,722    -    -    -    -    - (7-3)إيضاح  16للتقارير المالية رقم 
 10,879 3,429  109 1,599  696  1,630  3,416 فرق سعر الصرف

 353,691 80,347  254,809 12,766  2,169  3,553  47 إضافات خالل السنة
 -    - (220,890)  193,127  6,374  20,926  463 تحويالت

 (1,672)    - (1,672)     -    -    -    - تحويل إلى مصاريف
 (11,728)    -    - (6,545)  (1,848)  (383)  (2,952)  تحويل إلى محتفظ به للبيع

 (9,119)    -    - (362)  (1,637)  (966)  (6,154)  إستبعادات خالل السنة
 4,170,868 315,567 155,027 1,513,643 284,797 354,047 1,547,787 2019ديسمبر  31كما في 

        

        االستهالك المتراكم
 1,441,472    -    -  719,566  174,317  146,074  401,515 2018يناير  1كما في 

 (603)    -    - (381)  (134)  (2)  (86)  فرق سعر الصرف
 175,927    -    -  113,059  14,107  12,135  36,626 (31المحّمل للسنة )إيضاح 
 (673)    -    - (68)  (594)  (11)     - إستبعادات خالل السنة

 1,616,123    -    -  832,176  187,696  158,196  438,055 2019يناير  1كما في 

 343  136    -  80  53  80 (6)  فرق سعر الصرف
 366,114 71,423    - 183,559  23,023  29,338 58,771 (31المحّمل للسنة )إيضاح 

 (7,718)    -    - (5,333)  (1,300)  (102)  (983)  تحويل إلى محتفظ به للبيع
 (1,565)    -    - (344)  (1,071)  (81)  (69)  إستبعادات خالل السنة

 1,973,297 71,559 - 1,010,138 208,401 187,431 495,768 2019ديسمبر  31كما في 

        

        القيمة المدرجة
 2,197,571 244,008 155,027 503,505 76,396 166,616 1,052,019 2019ديسمبر  31كما في 

 982,605 - 79,606 364,423 37,696 49,613 451,267 2018ديسمبر  31كما في         
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 شركة مساهمة عامة -أبوظبي التجاري بنك 

 ، بالصافيموجودات غير ملموسة .15
 

  موجودات غير ملموسة أخرى  

 الشهرة  
العالمة التجارية 

 المجموع العمالء العالقة مع ساسيةأودائع  والرخص

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
      التكلفة أو التقييم

 18,800 - - - 18,800 2019يناير  1كما في 
 5,377,872 84,000 457,000 244,000 4,592,872  (52)إيضاح  معترف بها عند إندماج األعمال

 5,396,672 84,000 457,000 244,000 4,611,672 2019ديسمبر  31كما في 

      
      االستهالك المتراكم

 - - - - - 2019يناير  1كما في 
 64,175 10,171 54,004 - - (31إطفاء خالل السنة )إيضاح 

 64,175 10,171 54,004 - - 2019ديسمبر  31كما في 

      
      القيمة المدرجة

 5,332,497 73,829 402,996 244,000 4,611,672 2019ديسمبر  31كما في 

 18,800 - - - 18,800 2018ديسمبر  31كما في       

 
 الشهرة

 
 2019 سنةاألعمال خالل  الناتجة من إندماجالشهرة 

 
المدمجة بعد ذلك عملية االستحواذ  المنشأةاستكملت في صفقة أسهم. .، اندمج بنك االتحاد الوطني مع بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع2019مايو  1في 

عملية الدمج  بعدخبير استشاري خارجي بناًء على التقييم المبدئي وتخصيص سعر الشراء الذي قام به  .على بنك الهالل ش.م.ع٪ 100بنسبة 
من المتوقع أن تكتمل  انهبما ألف درهم كشهرة.  4.592.872غير ملموسة و  كموجوداتألف درهم  785.000البنك بمبلغ  إعترف ،واالستحواذ

 والمطلوباتاألصول  تعود إلىقيم مختلفة  تنتجاألعمال، فمن الممكن أن  إندماجاثني عشر شهًرا من تاريخ  خاللعملية تخصيص سعر الشراء 
 52 إيضاح، وبالتالي، يمكن أن يكون هناك تغيير في قيمة الشهرة المعترف بها عند الدمج واالستحواذ )راجع المستحوذ عليهاالطارئة  طلوباتموال

 للحصول على التفاصيل(.
 

 تقييم انخفاض قيمة الشهرة
 

لنقد. في اختبار انخفاض قيمة المنتجة لوحدات العمال إلى ندماج األإمن  المستحوذ عليهاألغراض اختبار انخفاض القيمة، يتم تخصيص الشهرة 
القيمة القابلة لالسترداد إن ذات الصلة.  المدرجةالقيمة  للنقد مع المنتجة للوحداتالشهرة المخصصة  منالشهرة ، تتم مقارنة المبالغ القابلة لالسترداد 

 .خدام، أيهما أعلىوالقيمة في اإلست اإلستبعادهي القيمة العادلة للوحدة المنتجة للنقد مطروحاً منها تكاليف 
 

)مثل خطوط اإلنتاج أو  المنشأةتأثر بـ "كيف تراقب اإلدارة عمليات تس الوحدة المنتجة للنقداإلرشادات الرئيسية التي يقدمها المعيار هي أن اختيار إن 
 .المنشأةأصول وعمليات  إستبعادرار أو أو المواقع الفردية أو المناطق أو المناطق اإلقليمية( أو كيف تتخذ اإلدارة قرارات بشأن استم األعمال

 
وحدات الاألربع لنقد والتي سيتم تخصيص الشهرة المتبقية لها ومراقبة األداء من قبل اإلدارة. تتوافق المنتجة لوحدات الوحدات من  أربعحددت اإلدارة 

فيما يلي الوحدات . قطاعات التشغيل 8الدولي للتقارير المالية رقم للمعيار المحددة وفقًا  بنك أبوظبي التجارياألربعة مع قطاعات تشغيل لنقد المنتجة ل
 لنقد:المنتجة ل

 
  للشركاتالخدمات المصرفية 
 الخدمات المصرفية لألفراد 
 و الخزينةاإلستثمارات و 
 إدارة العقارات 

 
أوجه التآزر الشامل  إلىحالياً االختبار  يستندو)خالل فترة القياس(  2020 سنةالتخصيص في الربع األول من  عمليةومع ذلك، سيتم االنتهاء من 

أوجه التخصيص، سيتم تقييم انخفاض القيمة على أساس  عمليةبعد االنتهاء من  األولية. اإلندماجالذي حققه بنك أبوظبي التجاري مقابل خطة للتكاليف 
 .لنقدل المنتجةوحدات الكل وحدة من  قة منالمحقلتكاليف لالتآزر 
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 شركة مساهمة عامة -أبوظبي التجاري بنك 

 )تابع( ، بالصافيموجودات غير ملموسة .15
 

 رويال بنك أوف سكوتالند محفظة إستحواذعند  الناتجةالشهرة 
 

على أعمال الخدمات المصرفية لألفراد، إدارة الثروات وشركات قطاع األعمال الصغيرة والمتوسطة )"األعمال"( بنك الاستحوذ ، 2010أكتوبر  1في 
بناًء على عملية التقييم العادل وتخصيص سعر . درهمألف  168,900مبلغ  مقابل في دولة اإلمارات العربية المتحدةرويال بنك أوف سكوتالند ل

ألف درهم كموجودات غير  143.400البنك بمبلغ  اعترف، 2010سنة خارجي مباشرة بعد االستحواذ في  ير إستشاريخبالشراء التي قام بها 
 .ألف درهم كشهرة 18.800 مبلغملموسة تم إطفاؤها بالكامل خالل السنوات السابقة و

 
 .درهم( شيءال  - 2018) 2019ديسمبر  31لم يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة في الشهرة خالل السنة المنتهية في 

 
 أخرى  غير ملموسة موجودات

 
العالمة التجارية 

 والترخيص
ا اابانمءامصكزات هالل مم اسلعد امنامنت ميات خقمميالتمتلمزا م ا  ه ا تسعد ام لمعد لصكزاإسالمعات قمعاي قم

اتح لقد رتارئلسلمافعاا لصكزات هاللتلعبات عالمدات ت مريدا.ات لصكفلدا ألفكتدات تعاتتمتفقامناأدكممات شكيعداتإلسالملد

 تإليكتدتيا لانك.

  
علىاامنشأقتماتالعتكتزابهذتالأصلاغلكامللمس،ادلثا مايصقرات انكات لكلة ات لصك اتكخلًصمامصكفلًمالقيقًتاأل ا رخصة مصر

ت لكخصدابم فعلا تعللافعا،ا بم تم عاف قا لقات لشمرلدافعاتألاشطدات لصكفلداعلىات انمكات سمب دمقترات عشكيناعمًمما

ًافعاتح لقاإيكتدتيا لانك.اتمات للمارخصدامصكابم نظكاإ ىااهجات سمقابمستخقتما مصك.ايلعبات تكخلصاد رتًارئلسلم

 ت لعمماليات للمثلد.
  

 العمالء العالقة مع
 
 
 

موجودين  المتعاملين الذين كانوامن  اتحقيقهالمتوقع  لألعمال العائدةالقيمة  العمالءغير الملموسة لعالقة  الموجوداتتمثل 
 تحققعمالء التمويل التجاري. من المتوقع أن  إعتبارفي تاريخ االستحواذ. عند تحديد القيمة العادلة لعالقات العمالء، تم 

 شكل رسوم وعموالت. على متكرر دخل ماديهذه العالقات 

غير أساسية  ودائع
 ملموسة 

للمجموعة تمثل مصدًرا أرخص  الودائعلودائع األساسية من حقيقة أن قاعدة لقيمة الموجودات غير الملموسة  تظهر
للتمويل من التمويل بالجملة أو تمويل أسواق المال. يمثل الفرق بين تكلفة تمويل الودائع وتكلفة تمويل سوق الجملة / المال 

 األساسية غير الملموسة. الودائعقيمة 

 
 

 األعمار اإلنتاجية موجودات غير ملموسة

 سنوات 6إلى  3 العالقة مع العمالء
 سنوات 7إلى  4.5 غير ملموسة ودائع أساسية

 غير محددة العالمة التجارية والترخيص
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 شركة مساهمة عامة -أبوظبي التجاري بنك 

 
 أرصدة مستحقة للبنوك .16

 كما في   كما في            

 ديسمبر 31   ديسمبر 31            
            2019   2018 
 ألف درهم   ألف درهم            

         

 أرصدة مستحقة للبنوك
     

1,739,098  
 

870,881 

 ودائع هامشية
     

460,583  
 

200,090 

 ودائع ألجل
     

3,533,098  
 

2,000,437 

 5,732,779           مجموع األرصدة المستحقة للبنوك
 

3,071,408 
 

الصرف مقايضات ومخاطر أسعار الفائدة المتغيرة باستخدام أسعار صرف العمالت األجنبية  مقابللودائع ألجل لبعض ابالتحوط  المجموعةقوم ت
كما لهذه المقايضات  الموجبةنقدية أو للقيمة العادلة. بلغ صافي القيمة العادلة للتدفقات ال كتحوطاتهذه المقايضات  وتصنيفأسعار الفائدة و األجنبي

 درهم(.ألف  3.008السالبة ما قيمته صافي القيمة العادلة بلغ  - 2018ديسمبر  31ألف درهم ) 14.719 ما قيمته 2019ديسمبر  31في 
 

 ودائع العمالء .17
 كما في   كما في            
 ديسمبر 31   ديسمبر 31            
            2019   2018 
          ألف درهم   ألف درهم            

 ودائع ألجل
    

157,307,229 
 

95,078,854 

 ودائع حسابات جارية
    

78,022,123 
 

54,855,845 

 ودائع توفير
    

21,873,206 
 

13,534,209 

 ودائع مرابحة
    

2,490,166 
 

11,549,497 

 ودائع حكومية طويلة األجل 
    

351,702 
 

377,014 

 ودائع هامشية
    

2,049,356 
 

1,258,438 

 262,093,782         مجموع ودائع العمالء
 

176,653,857 

 
 .23بالنسبة للودائع اإلسالمية )باستثناء ودائع المرابحة( المدرجة في الجدول أعاله، يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 

 
بالتحوط لبعض الودائع ألجل المقومة بالعمالت األجنبية ضد مخاطر الصرف األجنبي ومعدالت الفائدة المتغيرة باستخدام مقايضات  المجموعةقوم ت

لهذه المقايضات كما  الموجبةصنّف هذه األدوات كتحوطات للتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة العادلة تمقايضات معدالت الفائدة والصرف األجنبي و
 ألف درهم(. 40.044ما قيمته  السالبةبلغ صافي القيمة العادلة  - 2018ديسمبر  31ألف درهم ) 52.648ما قيمته  2019ديسمبر  31في 

 
 باليوروأوراق تجارية  .18

 
 :المجموعةفيما يلي تفاصيل األوراق التجارية باليورو المصدرة ضمن برنامج 

 كما في   كما في            
 ديسمبر 31   ديسمبر 31            
            2019   2018 
          ألف درهم   ألف درهم           العملة               

 الدوالر األمريكي
     

889,733  
 

2,338,833 

 -   199,789      الدرهم اإلماراتي

 اليورو
     

404,553  
 

715,882 

 فرنك سويسري
     

247,332  
 

- 

 الجنيه االسترليني
     

320,931  
 

224,587 

 2,062,338           مجموع األوراق التجارية باليورو
 

3,279,302 
 

صنّف هذه تلبعض األوراق التجارية باليورو ضد مخاطر صرف العمالت األجنبية باستخدام عقود مقايضات الصرف األجنبي و المجموعةتحوط ت
 31ألف درهم ) 6.060ما قيمته  2019ديسمبر  31لعقود التحوطات كما في  الموجبةاألدوات كتحوطات للتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة العادلة 

 ألف درهم(. 34.895ما قيمته  السالبةصافي القيمة العادلة  بلغ – 2018ديسمبر 
 

ً  %0.439 سالب بينيتراوح معدل الفائدة الفعلي إلصدار األوراق التجارية باليورو  ً  %3.189 موجبإلى  سنويا بين  - 2018ديسمبر  31) سنويا
ً  %0.164 سالب ً  %3.23 موجبإلى  سنويا   (.سنويا
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 شركة مساهمة عامة -أبوظبي التجاري بنك 

 )تابع( أوراق تجارية باليورو .18
 

 من األنشطة التمويلية:إلى التدفقات النقدية الناتجة  باليوروتسوية حركة األوراق التجارية  فيما يلي
 

 ألف درهم   

 2,909,845   2018يناير  1كما في 

 8,438,096   صافي متحصالت من اإلصدارات

 (8,113,901)   تسديدات

 45,262   حركات أخرى

 3,279,302   2019يناير  1كما في 

 3,777,878   صافي متحصالت من اإلصدارات

 (5,035,632)   تسديدات

   40,790   حركات أخرى

 2,062,338   2019ديسمبر  31كما في 

    

 
 خصم.إطفاء الحركات أخرى تتضمن و األجنبية العمالتتأثيرات التغيرات في أسعار صرف من اإلصدارات تتضمن صافي متحصالت 
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 قروض .19
 

 كالتالي: 2019ديسمبر  31تفاصيل القروض كما في 
 
  

   خالل سنة واحدة     

 سنة إلى 

   سنوات 3

  5إلى  3

   سنوات

 أكثر من 

 المجموع   سنوات 5

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   العملة األداة
            

 1,282,287  474,343  -  807,944  -  دوالر أسترالي سندات عالمية متوسطة األجل

 458,368  -  106,035  352,333  -  رينمينبي صيني 

 378,202  -  81,741  81,860  214,601  يورو 

 2,335,974  -  2,034,085  301,889  -  فرنك سويسري 

 162,125  -  -  162,125  -  ين ياباني 

 698,389  -  180,651  367,352  150,386  دوالر هونج كونج 

 32,843,310  17,974,140  7,472,489  3,779,972  3,616,709  دوالر أمريكي 

 345,247  -  -  345,247  -  جنيه استرليني 

 535,180  535,180  -  -  -  الروبية االندونيسية 

    3,981,696  6,198,722  9,875,001  18,983,663  39,039,082 

            

 1,879,762  -  1,879,762  -  -  دوالر أمريكي سندات صكوك إسالمية

 5,639,933  -  1,240,208  2,932,797  1,466,928  أمريكيدوالر  سعر فائدة عائم -قروض ثنائية 

 734,600  -  -  -  734,600  دوالر أمريكي سعر فائدة عائم -قرض مشترك 

 408,327  -  -  -  408,327  جنيه استرليني شهادات ودائع مصدرة

 322,237  -  -  -  322,237  دوالر أمريكي 

 211,430  -  -  -  211,430  دوالر كندي 

 2,795,627  -  2,795,627  -  -  دوالر أمريكي سعر فائدة ثابت -سندات ثانوية 

 834,494  202,333  -  -  632,161  دوالر أمريكي قروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

 16,562  10,438  -  6,026  98  جنيه مصري 

 51,882,054  19,196,434  15,790,598  9,137,545  7,757,477    إجمالي القروض

 
يتم تصنيف هذه المقايضات إما كتحوطات للقيمة العادلة أو و، األجنبيةأو عقود مقايضات العمالت الفائدة  مقايضات معدالتما إ باستعمالالفائدة  معدالتمخاطر تبادل العمالت ولمخاطر  لبعض القروضمجموعة ال تتحوط

 ألف درهم.  638.810ما قيمته  2019 ديسمبر 31لهذه المقايضات كما في  الموجبةللتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة العادلة 
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 )تابع( قروض .19
 

 كالتالي: 2018ديسمبر  31تفاصيل القروض كما في 
 

 المجموع  سنوات 5أكثر من   سنوات 5 - 3  سنوات 3 - 1  خالل سنة واحدة    

 ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  العملة  األداة
 1,824,847  372,866  723,569  78,613  649,799  دوالر أسترالي  سندات عالمية متوسطة األجل

 573,989  -  64,709  130,085  379,195  رينمينبي صيني  

 470,211  83,532  -  219,047  167,632  يورو  

 1,321,141  373,533  648,917  298,691  -  فرنك سويسري  

 133,684  -  -  83,592  50,092  ين ياباني  

 548,809  71,798  179,361  297,650  -  دوالر هونج كونج  

 23,697,944  11,479,505  3,137,192  3,772,456  5,308,791  دوالر أمريكي  

             

    6,555,509  4,880,134  4,753,748  12,381,234  28,570,625 

             

 6,185,734  -  1,237,915  4,947,819     -  دوالر أمريكي  سعر فائدة عائم -قروض ثنائية 

 2,935,650  -  -  734,600  2,201,050  دوالر أمريكي  سعر فائدة عائم - قرض مشترك

 163,944  -  -  -  163,944 النلهاتستك لنع  ودائع مصدرةشهادات 

 312,804  -  -  -  312,804  روبية هندية  

 1,970,516  -  -  97,713  1,872,803  دوالر أمريكي  

 2,659,823  -  2,659,823  -  -  دوالر أمريكي  ثابتسعر فائدة  -سندات ثانوية 

 202,333  202,333  -  -  -  أمريكيدوالر   قروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

 26,320  -  -  -  26,320  روبية هندية  

             

    11,132,430  10,660,266  8,651,486  12,583,567  43,027,749 

             

 
يتم تصنيف هذه المقايضات إما كتحوطات للقيمة العادلة أو و، أو عقود مقايضات العمالت األجنبيةالفائدة  مقايضات معدالتما إ باستعمالالفائدة  معدالتمخاطر تبادل العمالت ولمخاطر  لبعض القروضمجموعة ال تتحوط

 ألف درهم.  1.286.457ما قيمته  2018 ديسمبر 31للتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة العادلة السالبة لهذه المقايضات كما في 
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 )تابع( قروض .19
 

 سندات عالمية متوسطة األجل
 

 : 2019ديسمبر  31؛ وفيما يلي المعدالت المتعاقد عليها لقسائم الفائدة كما في كدفعات متأخرةالفائدة على السندات العالمية متوسطة األجل  تستحق
 

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5إلى  3 سنوات 3سنة إلى خالل سنة واحدة العملة األداة

سنوياً إلى  %3.73فائدة ثابت يتراوح من معدل   - دوالرأسترالي سندات عالمية متوسطة األجل

 138سنوياً وقسائم ربع سنوية بمعدل  3.92%

 نقطة أساس على سعر مبادلة فاتورة البنك

 %4.50سنوياً إلى  %2.69معدل فائدة ثابت يتراوح بين  -

 سنوياً 

سنوياً إلى  %4.05معدل فائدة ثابت يتراوح من   - رينمينبي صيني 

 سنوياً  5.02%

ً  %4.60فائدة ثابت يبلغ معدل   - سنويا

نقطة أساس مضافة  59إلى  50قسائم ربع سنوية بمعدل  يورو 

 إلى سعر يوريبور.

ً  %0.04معدل فائدة ثابت يبلغ  ً  %0.75معدل فائدة ثابت يبلغ  سنويا   - سنويا

سنوياً  %0.05معدل فائدة ثابت يتراوح بين  - - فرنك سويسري 

ً  %0.735إلى   سنويا

- 

ً  %0.445معدل فائدة ثابت يبلغ   - ياباني ين   - - سنويا

 %2.46سنوياً إلى  %2.30معدل فائدة ثابت يتراوح بين  دوالر هونج كونج 

 سنوياً 

سنوياً إلى  %2.69معدل فائدة ثابت يتراوح بين 

 سنوياً  3.20%

سنوياً  %2.84معدل فائدة ثابت يتراوح بين 

ً  %2.87إلى   سنويا

-  

سنوياً وقسائم ربع سنوية  %2.625 يبلغمعدل فائدة ثابت  دوالر أمريكي 

 نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور. 90إلى  63بمعدل 

سنوياً ً وقسائم ربع  %2.75معدل فائدة ثابت يبلغ 

نقطة أساس مضافة  140إلى  80سنوية بمعدل 

 إلى سعر ليبور.

سنوياً وقسائم  %4.00معدل فائدة ثابت يبلغ 

نقطة أساس  115إلى  110ربع سنوية بمعدل 

 مضافة إلى سعر ليبور.

 %5.785سنوياً إلى  %3.82معدل فائدة ثابت يتراوح بين 

نقطة أساس مضافة إلى  140سنوياً وقسائم ربع سنوية بمعدل 

 سعر ليبور. )*(

سنوياً إلى  %1.40يتراوح بين معدل فائدة ثابت  - جنيه استرليني 

 سنوياً  2.03%

- - 

 %8.16سنوياً إلى  %7.50معدل فائدة ثابت يتراوح بين   -  - - روبية إندونيسية 

 سنوياً 
      
      

ً  %4.375معدل فائدة ثابت يبلغ  - - دوالر أمريكي سندات صكوك إسالمية  - سنويا

نقطة أساس مضافة  60بمعدل  وربع سنوية قسائم شهرية أمريكيدوالر  سعر فائدة عائم -قروض ثنائية 

 إلى سعر ليبور 

نقطة أساس مضافة  85إلى  50قسائم شهرية بمعدل 

 إلى سعر ليبور 

نقطة أساس مضافة  95قسائم  شهرية بمعدل 
 إلى سعر ليبور.

 

- 

مضافة إلى سعر  نقطة أساس 73قسائم شهرية بمعدل  دوالر أمريكي سعر فائدة عائم -قرض مشترك 

 ليبور

- - - 

 %0.92سنوياً إلى  %0.79معدل فائدة ثابت يتراوح بين  جنيه استرليني شهادات ودائع مصدرة

 سنوياً 

- - - 

 %2.84سنوياً إلى  %1.90معدل فائدة ثابت يتراوح بين  أمريكيدوالر  

 سنوياً 

- - - 

ً  %2.40يبلغ معدل فائدة ثابت  دوالر كندي   - - - سنويا

ً  %4.50معدل فائدة ثابت يبلغ  - - دوالر أمريكي سعر فائدة ثابت -سندات ثانوية   - سنويا

 %3.85سنوياً إلى  %1.00معدل فائدة ثابت يتراوح بين  دوالر أمريكي قروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

 سنوياً 

نقطة  18إلى معدل سالب  20قسائم نصف سنوية بمعدل سالب  - -

 إلى سعر ليبور. أساس مضافة

 %3.50سنوياً إلى  %0.50معدل فائدة ثابت يتراوح بين  جنيه مصري 

 سنوياً 

ً  %3.00معدل فائدة ثابت يبلغ   %3.50سنوياً إلى  %0.50معدل فائدة ثابت يتراوح بين  - سنويا

 سنوياً 

 
ً  %5.785سنوياً و  %3.823عاماً بعائد يترواح بين  40إلى  30من  مع فترات إستحقاق أصلية تتراوحألف درهم  17.117.078بقيمة صادرة )*( تشمل سندات  ستة  سنوات، ويستحق طلبها بنهاية كل فترة خمس سنويا

 من تاريخ إصدارها.سنوات  10أو  سنواتسنوات، سبع 
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 )تابع( قروض .19
 

٪ 10 دلبمع اإلعفاء ومؤهلة للحصول على كقروض ثانوية ضمن الشق الثاني من رأس المال هي مؤهلةالسندات الثانوية ذات سعر الفائدة الثابت  إن
السندات الثانوية ذات دخلت باإلضافة إلى ذلك، . المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة عن المصرف درةلصاا للمارأس ا تجيهاولت فقاًو ياًوسن

 (. 49 إيضاح) 2023عام حتى تاريخ إستحقاقها في سنوياً  %20يتم إطفاؤها بمعدل وتاريخ اإلستحقاق  حتىفترة خمس سنوات سعر الفائدة الثابت 
 

 من األنشطة التمويلية:إلى التدفقات النقدية الناتجة  القروضتسوية حركة  فيما يلي
 

 ألف درهم   

 40,555,195   2018يناير  1كما في 

 20,109,045   صافي متحصالت من اإلصدارات

 (17,105,210)   تسديدات

 (531,281)   حركات أخرى

 43,027,749   2019يناير  1كما في 

  18,012,653   صافي متحصالت من اإلصدارات

  8,152,427   (52)إيضاح  إضافات من إندماج األعمال

 (19,799,050)   تسديدات

 2,488,275   حركات أخرى

 51,882,054   2019ديسمبر  31كما في 
 

فائدة  األخرىعلى القروض. تتضمن الحركات  العمالت األجنبيةتأثيرات التغيرات في أسعار صرف من اإلصدارات يتضمن صافي متحصالت 
 القيمة العادلة.تحوطات والتغيرات في مطفأة الصدارات اإلمرسملة على السندات المتراكمة، وخصم على 

 
 مطلوبات أخرى .20
 كما في    كما في 

 ديسمبر 31   ديسمبر 31 
 2019   2018 

 ألف درهم   ألف درهم          
    

 1,758,479 فوائد دائنة
 

1,409,503 

 633,262 إلتزام معترف به عن التزامات المنافع المحددة
 

487,995 

 353,293 حسابات دائنة وأرصدة دائنة أخرى
 

215,558 

 813,968 إيرادات مؤجلة
 

672,303 

 12,726,229 (13قبوالت )إيضاح 
 

10,531,047 

 1,432,363 (3-42مخصص إنخفاض القيمة على اعتمادات مستندية وخطابات ضمانات والتزامات أخرى )
 

   349,752  

 2,585,200  )*( أخرى
 

1,630,410 

 20,302,794 مجموع المطلوبات األخرى
 

15,296,568 
 

 .ال شيء( - 2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31ألف درهم تتعلق بالتزامات التأجير كما في  226.828 تتضمن مبلغ)*( 
 

 التزامات المنافع المحددة
 

المستحقين في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تم إجراء أحدث التقييمات االكتوارية للقيمة  للموظفينخطة مكافآت ل تقوم المجموعة بتكوين مخصص
من قبل خبير اكتواري مسجل في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تم قياس القيمة  2019 الربع األخير من سنةالحالية اللتزام المنافع المحددة في 

 بها من تكاليف الخدمة الحالية والسابقة، باستخدام طريقة الوحدة االئتمانية المتوقعة. يتعلقا الحالية اللتزام المنافع المحددة، وم
 

  االفتراضات األساسية التالية لتقييم االلتزامات: تم إستخدام
 :معدل الخصم سنوياً  2.80%
 :معدل زيادة الراتب  سنوياً  3.00%

 
 الخطة. ضمن والمنافعتقييم االلتزامات ل والتقاعد للوفياتتم استخدام االفتراضات الديموغرافية 

 
بقيمة كون أقل سي اإللتزاموأن  %0.50معدل الخصم المستخدم في االفتراض أقل بنسبة إذا كان ألف درهم  20.524بقيمة أعلى  سيكون اإللتزام

ألف درهم  18.637بقيمة أعلى  اإللتزام كونسي. وبالمثل، %0.50بنسبة  أعلىكان معدل الخصم المستخدم في االفتراض إذا ألف درهم  19.333
كان معدل زيادة إذا ألف درهم  17.714 بقيمة أقلكون يس واإللتزام %0.50المستخدمة في االفتراض أعلى بنسبة  الرواتبكان معدل زيادة إذا 

 .%0.50بنسبة  أقلالمستخدمة في االفتراض  الرواتب
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 )تابع(مطلوبات أخرى   .20
 

 )تابع( التزامات المنافع المحددة
 

 إن الحركة في التزامات المنافع المحددة هي على النحو التالي:
 

  2019  2018 

 ألف درهم  درهمألف   

 453,866  487,995  الرصيد االفتتاحي

 -  206,825  إضافات من إندماج األعمال

 80,097  74,158  صافي المحمل خالل السنة )*(

 (13,157)  (16,773)  مكاسب اكتوارية من التزامات المنافع المحددة

 (32,811)  (118,943)  منافع مدفوعة

 487,995  633,262  الرصيد الختامي
 

 )*( تم اإلعتراف بها ضمن "تكاليف الموظفين" في بيان الدخل الموحد.
 

 مساهمات المنافع المحددة
 

 المتعلقةإلى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي المطلوبة مساهمات ال بتسديد المجموعة تقومبموجب خطط المساهمات المحددة، 
اآلخرين باإلضافة بالموظفين  ذات العالقة الخاصةالخاصة إلى صناديق المعاشات التقاعدية من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة و ابموظفيه

ألف  35.404 – 2018ألف درهم ) 55.930 يبلغهذه المساهمات ب فيما يتعلقلسنة ل إن المبلغ المحمل .اآلخرين يجيدول مجلس التعاون الخل إلى
ديسمبر  31أخرى ) –بند مطلوبات أخرى  ضمنألف درهم  7.139دائنة بقيمة تقاعدية تصنيف معاشات  تم، 2019 رديسمب 31كما في درهم(. 

 ألف درهم(. 4.073 – 2018
 

  ةيضريب أمور
 

ضريبي الحالي للمجموعة على تقييم اإلدارة لجزء من  صص ال شتمل المخ صلة.  مبلغي ضريبية ذات ال سلطات ال ستحقة على مطالبات ال ضريبة الم ال
ال  – 2018ديس   مبر  31) 2019ديس   مبر  31كما في ألف درهم  15.000 لها بقيمة تتعلق البنود الض   ريبية غير المؤكدة التي تم تخص   يص مبلغ

ا أخرى - "بنود أخرى ض  منمدرج ش  يء درهم(   نظراً المطبقة على الترتيبات التي أبرمتها المجموعة.  بتفس  ير التش  ريعات الض  ريبية" يتعلق أس  اس  ً
 .ريخ الحقعدم اليقين المرتبط بهذه البنود الضريبية، من الممكن، أن تختلف النتيجة النهائية عند االنتهاء من المسائل الضريبية المفتوحة في تال
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 رأس المال   .21
 والمدفوع بالكاملالمصّدر   المصّرح به    

 كما في   كما في            

 ديسمبر 31   ديسمبر 31            
            2019   2018 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم                       

         

 درهم للسهم 1أسهم عادية بقيمة 
   

10,000,000  
 

6.957.379 
 

5,198,231  

 
 سهم بموجب عملية الدمج واالستحواذ كما يلي: 1.759.148.145، أصدر البنك 1في إيضاح رقم كما هو مبين 

 

اااااااا
بنكاتإلتحمدا

ااات مطنع
امصكزا

ات ل لميااات هالل

اأ فادرهماااأ فادرهماااأ فادرهماااااااا

ااااااااا
ارأسات لملات عمد ات صمدر

 1,759,148اا117,647اا1,641,501ااا

 15,458,883اا882,353اا14,576,530ااااعال قاإصقتر

 17,218,031  1,000,000  16,218,031اااااا (52بدل الشراء )إيضاح 

 
( من رأس مال البنك المصدر %62.523 – 2018ديسمبر  31) %60.20، احتفظ مجلس أبوظبي لالستثمار بما نسبته 2019ديسمبر  31كما في 

 والمدفوع بالكامل. 
 

 توزيعات أرباح 
 

، من رأس المال المدفوع %38درهم للسهم الواحد بما يمثل  0.38ألف درهم بواقع  2.643.804اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 
٪ من 46درهم للسهم الواحد بما يمثل  0.46ألف درهم بواقع  2.391.186 – 2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31وذلك عن السنة المنتهية في 

 رأس المال المدفوع(. يخضع هذا االقتراح لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية. 
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 احتياطيات أخرى .22
 

 :2019 ديسمبر 31حركة االحتياطيات للسنة المنتهية في 
 

  

  

     إحتياطي إعادة              

  

  

     تقييم إستثمارات            

  

  

   حقوق حقوق الملكية مصنفة بالقيمة إحتياطي           أسهم خطة

   الملكية العائدة  من خالل العادلة تحوط  إحتياطي تحويل     حوافز 

 ،لموظفينا 

 بالصافي

 إحتياطي

 نظامي

 إحتياطي

 قانوني

 إحتياطي

 عام

 إحتياطي 

 طواريء

 عمالت

 أجنبية

 للتدفق 

  النقدي

الدخل خالل 

 الشامل  اآلخر

 لمساهمي 

 البنك

 غير 

  المجموع المسيطرة
          ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

  
 

 6,859,271 - 6,859,271 (609,542) (148,778) (86,249) 150,000 2,000,000 2,797,799 2,797,799 (41,758) 2019يناير  1كما في 

 32,889 1,161 31,728 - - 31,728 - - - - - فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية

 152,115 - 152,115 - 152,115 - - - - - - صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

 19,390 - 19,390 - 19,390 - - - - - - صافي التغيرات في القيمة العادلة معاد تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد

صافي التغيرات في  القيمة العادلة ألدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة 

 1,199,901 1,261 1,198,640  1,198,640 - - - - - - - من خالل الدخل الشامل اآلخر

ألدوات الدين المصنفة مبالغ  معاد تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد 

 77,802 - 77,802  77,802 - - - - - - - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )*(

صافي التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات في أدوات حقوق الملكية  

 (26,763) - (26,763) (26,763) - - - - - - - اآلخرالمصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

المبالغ المحولة ضمن حقوق الملكية عند إستبعاد أدوات حقوق الملكية 

 (23,853) - (23,853) (23,853) - - - - - - - المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 1,431,481 2,422 1,429,059 1,225,826 171,505 31,728 - - - - - مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

 957,936 - 957,936 - - - - - 478,968 478,968 - من أرباح مستبقاةتحويل 

 (18) - (18) - - - - - - - (18) تعديالت القيمة العادلة

 11,671 - 11,671 - - - - - - - 11,671 (24الجزء المكتسب )إيضاح  -أسهم 

 9,260,341 2,422 9,257,919 616,284 22,727 (54,521) 150,000 2,000,000 3,276,767 3,276,767 (30,105) 2019ديسمبر  31كما في 

 
ا للد.ت تضلنامخصصاتاخفمضات)*(ا

 
.49لالطالع على المعلومات الخاصة باالحتياطيات، يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 )تابع( احتياطيات أخرى .22
 

 :2018ديسمبر  31حركة االحتياطيات للسنة المنتهية في 
 

   إحتياطي إعادة                  

   إستثماراتتقييم                 

   مصنفة بالقيمة إحتياطي           أسهم خطة    

    حوافز    
 

   العادلة من خالل تحوط  إحتياطي تحويل

 الموظفين    
 بالصافي

 إحتياطي 
 نظامي

 إحتياطي 
 قانوني

 إحتياطي 
 عام

 إحتياطي 

 طواريء

 طواريء

 للتدفق  عمالت  أجنبية

  النقدي

الدخل الشامل  

 المجموع اآلخر

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم    
           

 7,484,927 59,808 (190,370) (65,195) 150,000 2,000,000 2,797,799 2,797,799 (64,914) )كما تم بيانها سابقاً( 2018يناير  1كما في 

 149,349 149,349 - - - - - - - 9السياسة المحاسبية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تأثير التغير في 

 )معاد بيانه( 2018يناير  1كما في 
 

(64,914) 2,797,799 2,797,799 2,000,000 150,000 (65,195) (190,370) 209,157 7,634,276 

 (21,054) - - (21,054) - - - - - األجنبيةفروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات 

 (91,613) - (91,613) - - - - - - صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

 133,205 - 133,205 - - - - - - صافي التغيرات في القيمة العادلة معاد تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد

 (713,879) (713,879) - - - - - - - العادلة ألدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرصافي التغيرات في  القيمة 

مبالغ  معاد تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد ألدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 (12,127) (12,127) - - - - - - - الشامل اآلخر )*(

التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات في أدوات حقوق الملكية  المصنفة بالقيمة العادلة من صافي 

 (91,105) (91,105) - - - - - - - خالل الدخل الشامل اآلخر

المبالغ المحولة ضمن حقوق الملكية عند إستبعاد أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 (1,588) (1,588) - - - - - - - اآلخرالدخل الشامل 

 (798,161) (818,699) 41,592 (21,054) - - - - - للسنةمجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر 

 تعديالت القيمة العادلة
 

66 - - - - - - - 66 

 23,090 - - - - - - - 23,090  (24الجزء المكتسب )إيضاح  -أسهم 

 2018ديسمبر  31كما في 
 

(41,758) 2,797,799 2,797,799 2,000,000 150,000 (86,249) (148,778) (609,542) 6,859,271 

 
ا للد.ت تضلنامخصصاتاخفمضات)*(ا
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 التمويل اإلسالمي .23
 

 موجودات التمويل اإلسالمي
 2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم 

 3,633,709  21,206,387 المرابحة

 11,436,508  19,515,742 اإلجارة التمويلية

 6,596,310  6,556,904 الّسلم

 234,908  442,512 أخرى

 21,901,435  47,721,545 إجمالي موجودات التمويل اإلسالمي

 (568,667)  (845,643) ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة

 21,332,768  46,875,902 صافي موجودات التمويل اإلسالمي

 
 إجمالي اإلجارة والقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإلجارة

 2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم 

 2,053,800  4,706,988 أقل من سنة واحدة

 5,446,449  11,216,570 خمس سنوات وأقل منمن سنة واحدة أكثر 

 6,981,305  9,514,024 أكثر من خمس سنوات

 14,481,554  25,437,582 إجمالي اإلجارة

 (3,045,046)  (5,921,840) ناقصاً: إيرادات مؤجلة

 11,436,508  19,515,742 صافي اإلجارة

    

    صافي القيمة الحالية

 1,622,121  3,694,475 أقل من سنة واحدة

 4,301,684  8,633,960 خمس سنوات وأقل منمن سنة واحدة أكثر 

 5,512,703  7,187,307 أكثر من خمس سنوات

 11,436,508  19,515,742 مجموع صافي القيمة الحالية

 
 إيرادات التمويل اإلسالمي

 2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم 

 202,823  1,025,079 المرابحة

 602,533  938,843 التمويليةاإلجارة 

 455,829  409,329 الّسلم

 -  74,343 إستثمارات صكوك

 15,561  48,372 أخرى

 1,276,746  2,495,966 مجموع إيرادات التمويل اإلسالمي

 
 الودائع اإلسالمية 

 2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم 

 4,282,450  11,507,685 ودائع جارية

 75,248  252,100 ودائع هامشية

 6,732,645  11,401,045 المضاربة توفيرودائع 

 621,365  1,324,282 ودائع مضاربة ألجل

 5,228,283  22,491,377 ودائع وكالة

 16,939,991  46,976,489 مجموع الودائع اإلسالمية

 
 توزيعات األرباح اإلسالمية

 2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم 

 66,960  88,831 ودائع توفير المضاربة والودائع ألجل

 102,941  599,640 ودائع وكالة

 -  79,138 سندات في صكوك إسالمية

 169,901  767,609 مجموع توزيعات األرباح اإلسالمية
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 أسهم خطة حوافز الموظفين، بالصافي .24
 

خطة حوافز طويلة األجل للموظفين )"الخطة"( وذلك بغرض تقدير الموظفين ذوي األداء المتميز واإلبقاء عليهم داخل البنك. ووفقاً  تدير المجموعة
 الحتفاظ بهاللخطة، يُمنح الموظفون أسهماً في البنك عند استيفاء شروط االستحقاق وبالسعر السائد بتاريخ المنح. يتم االستحواذ على هذه األسهم وا

وتوافق على والقائمين على الحوكمة لدى شركة تابعة للبنك حتى استيفاء شروط االستحقاق. تقرر لجنة الترشيحات والتعويضات والموارد البشرية 
 . للمجموعةمنح األسهم للموظفين على أساس مؤشرات األداء الرئيسية 

 

 كما هو مبين على النحو التالي: 2019ديسمبر  31خطط للحوافز للسنة المنتهية في  ثالثة المجموعةكان لدى 
 

 2017يناير  1 تاريخ المنح

 2,675,000 عدد األسهم الممنوحة

 18,458 في تاريخ المنح بآالف الدراهم القيمة العادلة لألسهم الممنوحة

 2020ديسمبر  31 تاريخ االستحقاق

 
أربع سنوات في الخدمة اعتباراً من تاريخ المنح أو استيفاء شروط خاصة خالل فترة االستحقاق )تشمل الوفاة أو العجز أو   مرور -شروط االستحقاق 

 التقاعد أو إنهاء الخدمة أو تحقيق األداء المستهدف(.
 

 الحركة في أسهم الخطة كالتالي:
  2019  2018 

 9,614,022   5,184,158  الرصيد االفتتاحي

 (3,921,450)  (2,685,579)  المكتسبة خالل السنة

 (508,414)  (253,579)  المتقادمة خالل السنة

 5,184,158  2,245,000  الرصيد الختامي

     

 قيمة تكلفة "الخطة" المعترف بها ضمن "تكاليف الموظفين" 

 في بيان الدخل الموحد )بآالف الدراهم(

 

11,671  23,090 

 
 2018ديسمبر  31سهماً ) 4.105.237بلغ  2019ديسمبر  31ضمن الخطة كما في  غير المخصصة المتبقيةإن العدد اإلجمالي لألسهم المتقادمة 

  .واألسهم التي تم شراؤها للخطط المستقبلية المتقادمةتشمل هذه األسهم غير المخصصة األسهم سهماً(.  3.851.658 –
 

 سندات رأس المال .25
 

، قامت دائرة المالية لدى حكومة أبوظبي باالكتتاب في سندات رأسمالية تنظيمية من الشق األول من رأس المال في بنك أبوظبي 2009في فبراير 
 ألف درهم )"السندات"(.  4.000.000التجاري بقيمة اسمية تبلغ 

 
بنك فقط. ال تتمتع هذه السندات بحق التصويت، وهي سندات دائمة غير مجّمعة لألرباح، وليس لها تاريخ استرداد محدد. إن خيار االسترداد متوفر لل

حاملي  تمثل هذه السندات التزامات مباشرة وغير مضمونة وثانوية على البنك وتتساوى في تصنيفها دون أي تفاضل بينها، وتأتي حقوق والتزامات
، ومعدل فائدة 2014يستحق الدفع كل ستة أشهر حتى فبراير  %6السندات بعد مطالبات الدائنين الرئيسيين. تخضع السندات لمعدل فائدة سنوي بنسبة 

عدم إجراء دفعات سنوياً بعد ذلك، إال أنه يحق للبنك وفقاً لتقديره الحصري أن يختار  %2.3لستة أشهر باإلضافة إلى نسبة إيبور  على أساس عائم
وباإلضافة إلى قسائم األرباح. ال يحق لحاملي السندات مطالبة البنك بدفعات القسائم وال يعتبر خيار البنك بعدم الدفع بمثابة إخالل بشروط السندات. 

 الدفع(.  ذلك، هناك ظروف معينة يحظر على البنك في ظلها إجراء دفعات القسائم بتاريخ الدفعة المعنية )حدث يستوجب عدم
 

ها؛ أو )ب( في حال قام البنك باختيار عدم الدفع أو ظهور حدث يستوجب عدم الدفع، فإنه ال يحق للبنك: )أ( اإلعالن عن أي توزيعات أو أرباح أو دفع
بنك تكون مساوية للسندات استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو االستحواذ بأي وسيلة كانت على أي جزء من رأس المال أو أي أوراق مالية من ال

أو لحين، سداد  أو أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على اإللزام بالسداد أو التحويل إلى حقوق الملكية، في أي حالة إال إذا تم،
 دفعتين متتاليتين بالكامل.

 
 2.000.000بنك االتحاد الوطني والتي تبلغ قيمتها األص  لية ل الس  ابقةتنظيمية ال رأس المالس  ندات الش  ق األول لالبنك  ، تحملالدمج بناًء على عملية

 التي أصدرها بنك أبوظبي التجاري. للسندات السندات هي مماثلةالبنود والشروط المطبقة على هذه  إن. (52)إيضاح  ألف درهم
 

في تاريخ االستحواذ،  المقبولةألف درهم  1.836.500البالغة  لهالللمصرف اتنظيمية ال رأس المالسندات الشق األول لذلك، تم تسوية إضافةً إلى 
 .(52)إيضاح  2019 يونيوفي 
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 إيرادات الفوائد .26
 

  

   

 

   2019 

  

2018 

 ألف درهم ألف درهم      

 561,889  1,008,319      قروض وسلفيات للبنوك

 8,096,025  10,606,624      قروض وسلفيات للعمالء

 1,657,027  2,262,743      استثمارات في أوراق مالية

 10,314,941  13,877,686       مجموع إيرادات الفوائد

 
 مصاريف الفوائد .27

 
      2019 

  

2018 

 ألف درهم ألف درهم      

 87,526  110,738      ودائع من البنوك

 2,700,853  4,497,323      العمالءودائع 

 83,865  90,563      أوراق تجارية باليورو

 1,330,418  1,666,283      )*( قروض

 4,202,662  6,364,907       مجموع مصاريف الفوائد

 الفائدة على التزامات عقود التأجير التمويلي. مصاريف( درهم : ال شيء2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةألف درهم ) 11.937 تتضمن مبلغ)*( 

 
 صافي إيرادات الرسوم والعموالت .28

 

  

   

 

   2019 

  

2018 

 ألف درهم ألف درهم      

        إيرادات الرسوم والعموالت
 894,266  1,001,618     رسوم متعلقة بالبطاقات

 486,261  621,888     رسوم دراسة ومعالجة القروض

 65,363  167,416     رسوم متعلقة بالحسابات

 281,245  438,536     عمولة معامالت مالية

 61,610  75,533     عمولة تأمين

 83,342  86,840     خدمات إدارة األصول واإلستثمارات

 6,449  6,519     رسوم وساطة

 211,592  315,967     أخرىرسوم 

 2,090,128  2,714,317     الرسوم والعموالتمجموع إيرادات 

 (695,552)  (898,155)     مصاريف الرسوم والعموالت

 1,394,576  1,816,162     صافي إيرادات الرسوم والعموالت

   
 صافي إيرادات المتاجرة .29

 

      2019 

  

2018 

 ألف درهم ألف درهم       

 39,275  62,765     صافي األرباح من التعامل في المشتقات

 381,478  397,329     صافي األرباح من التعامل في العمالت األجنبية

 11,052  815     من األوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة صافي األرباح

 431,805  460,909     صافي إيرادات المتاجرة
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 إيرادات أخرى من العمليات  .30
 

  

   

 

   2019 

  

2018 

 ألف درهم ألف درهم      

 133,850  132,053     إيرادات إدارة العقارات

 51,076  82,563     إيرادات إيجار

 (10,474)  (820)     صافي الخسائر من إستبعاد استثمارات في أوراق مالية

 278  3,207     مكاسب ناتجة عن تقاعد التحوطات

 1,722  13,191     إيرادات توزيعات أرباح

 15,947  40,475     أخرى

 192,399  270,669     مجموع اإليرادات األخرى من العمليات

 
 مصاريف العمليات .31

 

  

   

 

   2019 

  

2018 

 ألف درهم ألف درهم      

     مصاريف موظفين
2,583,719 

 1,838,475 

 175,927  366,114     (14استهالك )إيضاح 

 -  64,175     (15إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح 

 1,069,099  1,503,671     مصاريف عمومية وإدارية

 3,083,501  4,517,679     مجموع مصاريف العمليات

    
 انخفاض القيمةمخصصات  .32

 2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم 

    أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة

 1,503,800  2,549,373 محمل خالل السنة

 (218,089)  (234,525) مستردات خالل السنة

 1,285,711  2,314,848 صافي المحمل –أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة 

 (22,601)  76,982 (المحررالمحمل/ )صافي  –مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  الدينأدوات 

 2,677  (39,776) (/ المحملالمحرر)صافي  –التزامات ومطلوبات طارئة 

 1,265,787  2,352,054 (3-42مجموع مخصصات إنخفاض القيمة )إيضاح 
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 العائد على السهم .33
 

 العائد األساسي والمخفّض على السهم
 

حتسب العائد يستند احتساب العائد األساسي للسهم إلى الربح العائد للمساهمين في البنك وكذلك إلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة. يُ 
لعدد األسهم العادية القائمة باآلثار المخفضة لألسهم العادية المحتملة المحتفظ بها في حساب خطة حوافز  المخفّض للسهم بتعديل المتوسط المرجح

 الموظفين وأسهم الخزينة الناشئة عن توحيد الصناديق التابعة.
 

     
  2019 

  
2018 

 ألف درهم ألف درهم  

 4,839,854  4,789,686   ربح السنة العائد إلى المساهمين في البنك
 (174,789)  (265,056)   (25مدفوعة على سندات رأس المال )إيضاح  قسائمناقصاً: 

 4,665,065  4,524,630   صافي األرباح المعدلة للسنة العائدة إلى المساهمين في البنك )أ(

       
 عدد األسهم باآلالف                                

 5,198,231  6,379,029   المرجح لعدد األسهم المصدرة خالل السنة المتوسط

 (12,470)  (9,024)   ناقصاً: المتوسط المرجح لعدد األسهم الناتجة عن أسهم خطة حوافز الموظفين
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة والمستخدمة في 

 5,185,761  6,370,005   )ب(احتساب العائد األساسي على السهم 

       

 12,470  9,024   زائداً: المتوسط المرجح لعدد األسهم الناتجة عن أسهم خطة حوافز الموظفين
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة والمستخدمة في 

 5,198,231  6,379,029   احتساب العائد المخّفض على السهم )ج(

       
 0.90  0.71   العائد األساسي على السهم )بالدرهم( )أ( / )ب(

       
 0.90  0.71   العائد المخّفض على السهم )بالدرهم( )أ( / )ج(

 
 العمليات غير المستمرة .34

 
التقرير، نفذت المجموعة اتفاقية  الحقاً لتاريخ. للبيعمحتفظ بها إستبعاد كمجموعة  )الشركة التابعة( ش.م.ع.الهالل تكافل بتصنيف المجموعة  قامت

 .ش.م.ع بيع لبيع كامل حصتها في الهالل تكافل
 

للسيارات والهالل  العمليات في فروع المجموعة الخارجية في الهند وقطر والكويت والصين عدم إستمرارأيًضا  المجموعةباإلضافة إلى ذلك، قررت 
 وتم عرضها بشكل منفصل في بيان المركز المالي. .)الشركة التابعة( ذ.م.م.

 
 ما يلي: غير المستمرةتشمل الخسارة الناتجة عن العمليات 

 
 ألف درهم           2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

       
 15,722      إجمالي صافي الفوائد وإيرادات التمويل اإلسالمي

 (24,253)      إيرادات ال تحمل فوائد

 (3,362)      مصاريف التشغيل

 (24,825)      مخصص إنخفاض القيمة

 (41)      مصروف الضريبة الخارجية

 (36,759)       غير المستمرةالخسارة من العمليات إجمالي 

 
 لبنك.حقوق الملكية لبالكامل إلى حاملي  غير المستمرةالخسارة الناتجة عن العمليات  تعود
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 )تابع( العمليات غير المستمرة .34
 

 :غير المستمرةالتي تشكل جزًءا من العمليات  للموجودات والمطلوباتالرئيسية  التصنيفاتفيما يلي 
 

 كما في                

 ديسمبر 31                

                2019 

 ألف درهم                

         الموجودات
  217,916        النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

  1,715       ، بالصافيالودائع واألرصدة المستحقة من البنوك

  48,942        ، بالصافيقروض ودفعات مقدمة للعمالء

  263,665        موجودات أخرى، بالصافي

  3,592        ممتلكات ومعدات، بالصافي

  535,830             إجمالي الموجودات المكصنفة كمحتفظ بها للبيع

         المطلوبات
  120,283        ودائع من العمالء

  293,112        مطلوبات أخرى

  413,395           إجمالي المطلوبات المتعلقة بالموجودات المحتفظ بها للبيع

 
 :غير المستمرةإلى العمليات  العائدةفيما يلي صافي التدفقات النقدية 

 
 ألف درهم           2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

       
 (66,341)      األنشطة التشغيلية النقد المستخدم فيصافي 

 260,383      من األنشطة اإلستثمارية النقدصافي 

 (212,759)      األنشطة التمويلية النقد المستخدم فيصافي 

 (18,717)      العمليات غير المستمرة النقد المستخدم فيصافي 

 
 ومرادفات النقدالنقد  .35

 
 المدرجة في بيان المركز المالي: المبالغ التالية علىالمدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد  ومرادفات النقدالنقد  يشتمل

 

  2019  2018 

 ألف درهم  درهمألف   

 19,590,185  24,905,213  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

 12,638,037  11,389,514  ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك )باستثناء القروض والسلفيات المقدمة إلى البنوك(

 2,203,800  -  إيداعات الشراء العكسي

 (3,071,408)  (5,732,779)  أرصدة مستحقة للبنوك

  30,561,948  31,360,614 

ناقصاً: نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية وودائع وأرصدة مستحقة من البنوك وإيداعات الشراء 
 (9,935,092)  (10,442,791)  العكسي بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر

 1,669,331  2,553,434  أصلية ألكثر من ثالثة أشهربتواريخ استحقاق  -زائداً: أرصدة مستحقة للبنوك 

 -  183,682  المدرج في موجودات محتفظ بها للبيعالنقد ومرادفات النقد زائداً: 

 23,094,853  22,856,273  مجموع النقد ومرادفات النقد
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الزميلة، والصناديق المدارة، وأعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة العليا ومنشآتهم  اتتعامالت مع الشركة األم وشركاتها ذات العالقة، والشرك المجموعةبرم ت
 التجارية للفوائد والعموالت.  االعتيادية وباألسعار  اللبنك والشركات التابعة له( ضمن سياق أعماله النهائيذات العالقة، وحكومة أبوظبي )الطرف المسيطر 

 

وتوجيهها والرقابة عليها، وهم أعضاء  المجموعةيقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األفراد الذين يتمتعون بالصالحية والمسؤولية عن تخطيط أنشطة 
 مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ومرؤوسيه المباشرين.

 

 التابعة عند التوحيد ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح. وشركاته البنكالمعامالت المبرمة بين  تم إستبعاد
 

 إن تفاصيل جميع معامالت أعضاء مجلس اإلدارة و/ أو جهات ذات عالقة التي قد يكون فيها تضارب فعلي أو محتمل في المصالح يتم عرضها على
أو التصويت لمراجعتها واعتمادها. عندما ينشأ تضارب محتمل في المصالح، ال يشارك األعضاء المعنيين في المناقشات )"المجلس"( مجلس اإلدارة 

معامالت مع جهات ذات عالقة فقط على أسس تجارية بحتة وفقاً للقوانين واللوائح  ، بقدر اإلمكان، إلى الدخول فيالبنك سياسةتتمثل في هذه األمور. 
باإلضافة وكمة الشركات. حمراجعته بانتظام من قبل لجنة يتم الذي واألطراف ذات العالقة  المصالح تضارب سجلبحتفظ أمانة المجلس ت. عالقةالذات 

 وقد قام البنك بتنفيذ سياسة تضارب المصالح. يبقى المجلس على إطالع على أية إلتزامات أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المديرينإلى ذلك، 
يعتبر ، اإلدارة جلسمأعضاء عضو من المقدمة من كل  الخطية بناًء على بيانات اإلقرار .مجلس اإلدارة وقواعد السلوك لكبار المديرينألعضاء 
 بوجود سياسات قائمةية كاف فإن المجلس على درايةنزاعات، ال أو عند نشوء، مسؤولياتهمخرى ال تتعارض مع األ إلتزامات المديرينأن المجلس 

 من المخاطر. للتقليل
 

 النهائيالشركة األم والطرف الُمسيطر 
 

( من رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل )إيضاح %62.523 – 2018ديسمبر  31) %60.20يملك مجلس أبوظبي لالستثمار ما نسبته 
هو  النهائي، ولذلك فإن الطرف المسيطر 2006لسنة  16(. تم إنشاء مجلس أبوظبي لالستثمار من قبل حكومة أبوظبي بموجب القانون رقم 21

 حكومة أبوظبي.
 

 أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة
 

 هي كما يلي:على التوالي، بيان الدخل الموحد إن أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة التي تم إدراجها في بيان المركز المالي الموحد و
 
  

  

   الشركة   أعضاء مجلس الطرف المسيطر

  

  

   الزميلة  اإلدارة النهائي وأطرافه

   والصناديق  كبار وأطرافهم ذات

 المجموع المدارة المديرين ذات العالقة العالقة

  

  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

      2019ديسمبر  31 األرصدة كما في

 306,793 - - -  306,793 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 1,176,267 - - - 1,176,267 موجودات -مالية مشتقة 

 18,779,807 159,190 - - 18,620,617 استثمارات في أوراق مالية

 33,427,904 193,128 18,568 783,339 32,432,869 وسلفيات للعمالءقروض 

 328,877 2,969 26 6,265 319,617 موجودات أخرى

 589,971 - - - 589,971 مطلوبات -أدوات مالية مشتقة 

 90,922,396 43,442 31,026 1,439,496 89,408,432 ودائع العمالء

 57,332 - - - 57,332 قروض

 574,311 286 15,728 4,693 553,604 مطلوبات أخرى

 6,000,000 - - - 6,000,000 سندات رأس المال

 15,885,192 29,100 2,329 191,355 15,662,408 التزامات ومطلوبات طارئة

      2019 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةالمعامالت 

 1,183,191 26,377 734 45,999 1,110,081 فوائد، إيرادات تمويل إسالمي، رسوم وإيرادات أخرىإيرادات 

 1,700,625 2,968 341 6,462 1,690,854 مصاريف فوائد وأرباح إسالمية موزعة

 219,114 - - - 219,114 إيرادات مشتقة

 17,765 17,765 - - - الحصة في أرباح شركات زميلة

 265,056 - - - 265,056 قسائم مدفوعة على سندات رأس المال
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 )تابع( أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة
 

      أعضاء   الطرف  

  

  

 المسيطر 

 النهائي 

 مجلس

  إلدارةا

 الشركة

   الزميلة

   والصناديق  كبار وأطرافهم وأطرافه

 المجموع المدارة المديرين ذات العالقة ذات العالقة

  

  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

      2018ديسمبر  31األرصدة كما في 

 1,707,946 - -    - 1,707,946 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 2,020,150 - - - 2,020,150 إيداعات الشراء العكسي

 970,918 - - - 970,918 موجودات -أدوات مالية مشتقة 

 15,450,847 149,903 - - 15,300,944 ماليةاستثمارات في أوراق 

 27,248,931 217,802 21,587 213,912 26,795,630 قروض وسلفيات للعمالء

 530,237 3,611 24 4,731 521,871 موجودات أخرى

 13,000 - - - 13,000 أرصدة مستحقة للبنوك

 221,940 - -    - 221,940 مطلوبات -أدوات مالية مشتقة 

 50,540,215 96,463 55,868 246,602 50,141,282 العمالءودائع 

 516,535 918 14,851 3,461 497,305 مطلوبات أخرى

 4,000,000 - - - 4,000,000 سندات رأس المال

 4,582,258 28,856 2,197 118,536 4,432,669 التزامات ومطلوبات طارئة

      2018ديسمبر  31المعامالت للسنة المنتهية في 

 1,074,316 30,176 862 11,543 1,031,735 فوائد، إيرادات تمويل إسالمي، رسوم وإيرادات أخرىإيرادات 

 925,917 466 858 480 924,113 مصاريف فوائد وأرباح إسالمية موزعة

 43,072 - - - 43,072 مشتقة خسائر

 10,070 10,070 - - - زميلة ةالحصة في أرباح شرك

 174,789 - - - 174,789 سندات رأس المال قسائم مدفوعة على

      

 
سهماً( لدى البنك.  2.328.534: 2018ديسمبر  31سهماً ) 3.235.817، بلغ رصيد األسهم في الصناديق المدارة 2019ديسمبر  31كما في 

 ألف درهم( عن هذه األسهم. 1.778: 2018) درهمألف  898دفع البنك خالل السنة أرباحاً بقيمة 
 

 مكافآت كبار موظفي اإلدارة وأتعاب ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة كالتالي:
 

  2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم  

 28,795   29,176  منافع قصيرة األجل

 4,299   2,578  منافع ما بعد نهاية الخدمة

 26,035   29,788  منافع بدفعات متغيرة

 59,129     61,542  إجمالي المكافآت

 9,765  13,143  أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة     
 

 ألف درهم(. 20.315 - 2018ألف درهم ) 26.763باإلضافة إلى ما سبق، تم منح كبار موظفي اإلدارة تعويضات مؤجلة طويلة األجل بقيمة 
 

 مشتركةالسيطرة لل تخضعالتي عمال األ اتإندماج
 

 .52 إيضاحراجع للحصول على التفاصيل مشتركة. السيطرة لل التي تخضععمال األ بعملية إندماجاتالبنك  قام  ،خالل السنة
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 االلتزامات والمطلوبات الطارئة التالية: المجموعةلدى 
 

 كما في   كما في            

 ديسمبر 31   ديسمبر 31            
            2019   2018 
 ألف درهم   ألف درهم                           

         

 اعتمادات مستندية
    

7,239,078  
 

5,322,188  

 ضمانات
    

60,261,667  
 

28,673,986  

 قابلة لإللغاء )*( –التزامات لتقديم تسهيالت ائتمانية 
    

20,932,010  
 

11,244,578 

 غير قابلة لإللغاء  –التزامات لتقديم تسهيالت ائتمانية 
    

20,214,940  
 

14,528,686 

 مجموع االلتزامات نيابة عن العمالء
    

108,647,695 
 

59,769,438 

 التزامات مصاريف رأسمالية مستقبلية
    

486,941  
 

461,668 

 استثمارات في أوراق ماليةالتزامات 
    

1,757  
 

51,995 

 109,136,393       مجموع االلتزامات والمطلوبات الطارئة
 

60,283,101 

 
 ألف درهم( يتعلق بسقوف بطاقات االئتمان غير المسحوبة. 6.752.159: 2018ديسمبر  31ألف درهم ) 7.907.139)*( تشمل مبلغاً بقيمة 

 

 االلتزامات المرتبطة باالئتمان
 

ء البنك. تشتمل االلتزامات المرتبطة باالئتمان على االلتزامات بمنح تسهيالت ائتمانية واعتمادات مستندية وضمانات مخصصة لتلبية احتياجات عمال
وسلفيات وتسهيالت متجددة، بينما تمثل االلتزامات  إن االلتزامات غير القابلة لإللغاء المتعلقة بمنح التسهيالت تمثل التزامات تعاقدية بتقديم قروض

أي القابلة لإللغاء المتعلقة بمنح التسهيالت التزامات بمنح قروض وسلفيات وقروض دوارة يمكن إلغاؤها من قبل البنك دون قيد أو شرط ودون 
شروط إللغائها. ونظراً إلمكانية انتهاء صالحية هذه العقود  التزامات تعاقدية. وعادة ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ صالحية محددة أو تشتمل على

 دون استعمالها، فإن إجمالي مبالغ هذه العقود ال يترتب عليه بالضرورة التزامات مالية مستقبلية.
 

وفقاً لشروط العقد. قد تكون هذه  يلتزم البنك بموجب االعتمادات المستندية والضمانات بالسداد نيابة عن عمالئه في حالة عدم وفاء العميل بالتزاماته
 العقود معرضة لمخاطر السوق إذا تم إصدارها أو تمديد صالحيتها بأسعار فائدة ثابتة، غير أن هذه العقود تكون أساساً بأسعار متغيرة.

 
ء، ضمن الموجودات والمطلوبات. إن الحد ال تدرج االلتزامات والمطلوبات الطارئة، التي تم إبرامها نيابةً عن العمالء وتقابلها التزامات من العمال

و الضمانات األقصى الذي يمكن أن يتعرض له البنك من الخسائر االئتمانية في حالة عدم التزام الطرف اآلخر وفي حالة أن جميع المطالبات المقابلة أ
في الجدول أعاله. تخضع هذه االلتزامات والمطلوبات الطارئة أو الرهونات كانت أقل قيمة، يتمثل في القيمة االسمية التعاقدية لهذه األدوات المدرجة 

 لموافقة البنك االعتيادية على االئتمان.
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دار بشكٍل منفصل أربعة قطاعات ألغراض رفع التقارير، كما هو موضح أدناه. تقدم هذه القطاعات منتجات وخدمات مختلفة وتُ  المجموعةيوجد لدى 
تقوم لجنة تقوم لجنة اإلدارة التنفيذية لدى المجموعة بتوزيع الموارد على هذه القطاعات، بينما . المجموعةوفقاً لهيكل اإلدارة والتقارير الداخلية لدى 

بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قسم من األقسام ، اإلدارة التنفيذيةمن قبل لجنة  بناًء على الصالحيات الممنوحة لها ،المجموعةإدارة األداء لدى 
 . بصورة منتظمة

 
 :المجموعةموضح أدناه بإيجاز عمليات كل قطاع تشغيلي لدى 

 
شمل القروض ت. وواإلستثمار في شركة زميلة وإدارة الثروات والتمويل اإلسالمي قروض األفراديتألف من  -قطاع الخدمات المصرفية لألفراد 

 والمعامالت األخرى وأرصدة العمالء من األفراد وحسابات الشركات والحسابات الخاصة لكبار العمالء من األفراد وأنشطة إدارة الصناديق. والودائع
 

يتألف من األعمال المصرفية وإدارة النقد والتمويل التجاري وتمويل الشركات وتمويل المؤسسات الصغيرة  - قطاع الخدمات المصرفية للشركات
مؤسسات لمتوسطة والخدمات المصرفية االستثمارية والعمليات في الهند والتمويل اإلسالمي والبنية التحتية وتمويل األصول والمؤسسات الحكومية ووا

 القطاع العام؛ كما يشمل القروض والودائع والمعامالت واألرصدة األخرى لدى العمالء من الشركات.
 

ومحفظة أسعار الفائدة والعمالت ومشتقات  للمجموعةمن عمليات الخزينة المركزية وإدارة المحفظة االستثمارية  يتألف - قطاع االستثمارات والخزينة
من خالل القروض وإصدار  للمجموعةالسلع والتمويل اإلسالمي. يتولى قطاع االستثمارات والخزينة تنفيذ أنشطة التمويل وإدارة المخاطر المركزية 

قوم بتنفيذ أنشطة التمويل التجاري وتمويل الشركات واالستثمار في األصول النقدية ت، كما السيولةالمالية في إدارة  سندات الدين واستخدام المشتقات
 السائلة مثل اإليداعات قصيرة األجل وسندات الدين للشركات والحكومات.

 
من إدارة العقارات وعمليات الخدمات الهندسية للشركات التابعة وهي شركة أبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م وشركة يتألف  - قطاع إدارة العقارات

 . للمجموعة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية ذ.م.م وإيرادات اإليجارات
   

أرباح القطاع قبل خصم ضريبة الدخل وفقاً لما يتم بيانه في التقارير  مبين أدناه المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغيلي. يتم قياس األداء استناداً إلى
لومات هي األكثر اإلدارية الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل لجنة إدارة األداء. تُستخدم أرباح القطاع في قياس األداء حيث ترى اإلدارة أن هذه المع

ا وبين نتائج القطاعات في المنشآت األخرى العاملة في نفس قطاع العمل. يتم تحديد األسعار فيما مالءمة لتقييم نتائج القطاعات لتسهيل المقارنة بينه
 بين القطاعات على أساس تجاري بحت.
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 :2019ديسمبر  31لمنتهية في ا للسنةمن حيث القطاع التشغيلي  اونتائج عملياته المجموعةفيما يلي تحليل إليرادات 
 

            الخدمات    الخدمات  

     إدارة   اإلستثمارات   المصرفية   المصرفية 

 المجموع   العقارات   والخزينة   للشركات   لألفراد  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

 7,512,779  42,251  2,032,909  2,280,357  3,157,262 صافي إيرادات الفوائد

 1,728,357  8,216  391,140  447,442  881,559 صافي إيرادات من التمويل اإلسالمي

 9,241,136  50,467  2,424,049  2,727,799  4,038,821 مجموع صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي

 2,481,004  183,183  346,513  954,099  997,209 إيرادات ال تحمل فوائد

 (4,517,679)  (161,687)  (321,620)  (1,289,816)  (2,744,556) مصاريف العمليات

 7,204,461  71,963  2,448,942  2,392,082  2,291,474 أرباح العمليات قبل مخصصات انخفاض القيمة

 (2,352,054)  -  (79,642)  (1,041,856)  (1,230,556) مخصصات انخفاض القيمة

 4,852,407  71,963  2,369,300  1,350,226  1,060,918 الربح التشغيلي بعد مخصصات إنخفاض القيمة

 17,765  -  -  -  17,765 الحصة في أرباح شركات زميلة

 4,870,172  71,963  2,369,300  1,350,226  1,078,683 األرباح قبل الضريبة

 (40,926)  -  (18,511)  (12,092)  (10,323) ضريبة الدخل الخارجيةمصروف 

 (36,759)  -  -  (27,516)  (9,243) خسارة من العمليات غير المستمرة

 4,792,487  71,963  2,350,789  1,310,618  1,059,117 أرباح السنة

          
 273,344         إنفاق رأسمالي

 
 2019ديسمبر  31كما في 

        

 1,694,822  119,785,206  171,219,179  107,842,598   موجودات مخصصة
 

400,541,805 

الشهرة المعترف  -موجودات غير مخصصة            
 4,592,872  -  -  -  -  (15)إيضاح بها من إندماج األعمال 

 405,134,677          مجموع الموجودات           

 349,437,033  127,739  134,561,783  128,805,940  85,941,571   مجموع المطلوبات           

 
 :2018ديسمبر  31لمنتهية في للسنة امن حيث القطاع التشغيلي  اونتائج عملياته المجموعةفيما يلي تحليل إليرادات 

 
 

 الخدمات

 المصرفية

الخدمات المصرفية 

 للشركات

 االستثمارات 

 والخزينة

 

 إدارة 

 المجموع العقارات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 6,112,279 60,337 1,449,144 1,956,453 2,646,345 صافي إيرادات الفوائد

 1,106,845 7,192 287,223 337,328 475,102 صافي إيرادات من التمويل اإلسالمي

 7,219,124 67,529 1,736,367 2,293,781 3,121,447 مجموع صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي

 1,962,321 154,875 299,643 711,198 796,605 فوائد ال تحمل إيرادات

 (3,083,501) (118,117) (228,137) (843,844) (1,893,403) مصاريف العمليات

 6,097,944 104,287 1,807,873 2,161,135 2,024,649 أرباح العمليات قبل مخصصات انخفاض القيمة

 (1,265,787) - 22,140 (453,099) (834,828) انخفاض القيمة (/ مسترداتمخصصات)

 4,832,157 104,287 1,830,013 1,708,036 1,189,821 القيمةالربح التشغيلي بعد مخصصات إنخفاض 

 10,070 - - - 10,070 الحصة في أرباح شركة زميلة

 4,842,227 104,287 1,830,013 1,708,036 1,199,891 األرباح قبل الضريبة

 (2,373) - - (778) (1,595) مصروف ضريبة الدخل الخارجية

 4,839,854 104,287 1,830,013 1,707,258 1,198,296 أرباح السنة

      

 198,436     إنفاق رأسمالي

      

      2018ديسمبر  31كما في 

 279,830,338 554,393 90,368,977 115,918,590 72,988,378 موجودات المجموع 

      

 247,024,795 89,256 104,261,700 88,893,849 53,779,990 مطلوبات المجموع 

 
، على القطاعات التي يتم إصدار تقارير عنهاكافة الموجودات والمطلوبات  توزيعالموارد فيما بينها، فإنه يتم  وتوزيعلغرض مراقبة أداء القطاعات 

 .(15إندماجات األعمال )إيضاح  منباستثناء الشهرة المعترف بها 
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 إفصاحات أخرى
 

 فيما يلي تحليالً إلجمالي اإليرادات من عمليات كل قطاع مصنفة من حيث اإليرادات من األطراف الخارجية وبين القطاعات: 
 

 بين القطاعات   خارجية    

    2019   2018   2019   2018 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    

 (1,232,770)  (1,507,795)  5,150,822  6,543,825  الخدمات المصرفية لألفراد

 (1,238,654)  (1,613,987)  4,243,633  5,295,885  الخدمات المصرفية للشركات

 2,362,778  3,035,970  (326,768)  (265,408)  االستثمارات والخزينة

 108,646  85,812  113,758  147,838  إدارة العقارات

 -  -  9,181,445  11,722,140   مجموع إيرادات العمليات

 
 

 المعلومات الجغرافية
 

قطاعين جغرافيين رئيسيين هما السوق المحلية والسوق الدولية. إن دولة اإلمارات العربية المتحدة تمثل السوق المحلية لعمليات  المجموعة ضمنعمل ي
الكويت في  االتي تنشأ من فروعه المجموعةتمثل السوق الدولية عمليات  ؛في الدولة للمجموعةالتي تنشأ من الفروع والشركات التابعة  المجموعة

 المجموعة المتعلقة بإيرادات معلوماتالوجيرسي ومن خالل شركاته التابعة التي تقع خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن الصين والهند وقطر و
 المالية غير المتداولة لدى القطاعات بحسب الموقع الجغرافي هي كالتالي: اموجوداتهومن العمليات المستمرة 

 
 دولي  محلي 

 2019 2018  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 

      اإليرادات

 (10,370) 149,558  7,229,494 9,091,578 صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي

 7,834 60,774  1,954,487 2,420,230 إيرادات ال تحمل فوائد

      موجودات غير متداولة

 - 20,141  205,158 387,627 إستثمار في شركة زميلة

 - 9,259  576,671 1,684,448 استثمارات عقارية

 4,827 174,542  977,778  2,023,029 ممتلكات ومعدات، بالصافي

 - 121,000  18,800  5,211,497 موجودات غير ملموسة 
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 فئات األدوات المالية
 

 31كما في  9رقم  للتقارير المالية وفقاً لفئات األدوات المالية بموجب المعيار الدولي للمجموعة والمطلوبات الماليةتصنّف الجداول التالية الموجودات 
 . 2019ديسمبر 

 

 

 

إلزامية مقاسة 

بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو 

 الخسارة

 مشتقات 

 التحوط

أدوات الدين مصنفة 

بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 

 اآلخر

أدوات حقوق الملكية 

تم تحديدها بالقيمة 

العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

 التكلفة 

 المطفأة

 

 المجموع

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

       الموجودات

 24,904,966 24,904,966 - - - - نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية، بالصافي

 23,064,974 23,064,974 - - - - ، بالصافيودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 6,789,717 - - - 1,223,291 5,566,426 أدوات مالية مشتقة

 73,440,113 - 823,238 72,616,875 - - استثمارات في أوراق مالية

 250,017,326 250,017,326 - - - - ، بالصافيللعمالء قروض وسلفيات

 16,611,092 16,611,092 - - - - ، بالصافيموجودات أخرى

 394,828,188 314,598,358 823,238 72,616,875 1,223,291 5,566,426 مجموع الموجودات المالية

       المطلوبات

 5,732,779 5,732,779 - - - - أرصدة مستحقة للبنوك

 6,949,891 - - - 1,493,416 5,456,475 أدوات مالية مشتقة

 262,093,782 262,093,782 - - - - ودائع العمالء

 2,062,338 2,062,338 - - - - أوراق تجارية باليورو

 51,882,054 51,882,054 - - - - قروض

 18,848,425 18,848,425  - - - - مطلوبات أخرى

 347,569,269 340,619,378 - - 1,493,416 5,456,475 مجموع المطلوبات المالية

 
 31كما في  9رقم  للتقارير المالية المعيار الدوليبموجب وفقاً لفئات األدوات المالية  للمجموعة تصنّف الجداول التالية الموجودات والمطلوبات المالية

 . 2018ديسمبر 
 

 

 

إلزامية مقاسة 

بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو 

 الخسارة

 مشتقات 

 التحوط

أدوات الدين مصنفة 

بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 

 اآلخر

أدوات حقوق الملكية 

تم تحديدها بالقيمة 

العادلة من خالل 

 الشامل اآلخرالدخل 

 التكلفة 

 المطفأة

 

 المجموع

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

       الموجودات

 19,589,957 19,589,957 - - - - نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية، بالصافي

 19,627,076 19,627,076 - - - - ، بالصافيودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 2,203,800 2,203,800 - - - - إيداعات الشراء العكسي

 60,134 - - - - 60,134 أوراق مالية بغرض المتاجرة

 4,447,247 - - - 370,096 4,077,151 أدوات مالية مشتقة

 52,362,234 - 402,079 51,960,155 - - أوراق ماليةاستثمارات في 

 166,425,762 166,425,762 - - - - ، بالصافيللعمالء قروض وسلفيات

 13,252,580 13,252,580 - - - - ، بالصافيموجودات أخرى

 277,968,790 221,099,175 402,079 51,960,155 370,096 4,137,285 مجموع الموجودات المالية

       المطلوبات

 3,071,408 3,071,408    - - - - أرصدة مستحقة للبنوك

 5,695,911 -    - - 1,880,147 3,815,764 مالية مشتقة أدوات

 176,653,857 176,653,857    - - - - ودائع العمالء

 3,279,302 3,279,302    -    - - - أوراق تجارية باليورو

 43,027,749 43,027,749    -    - - - قروض

 14,132,197 14,132,197    -    - - - مطلوبات أخرى

 245,860,424 240,164,513 - - 1,880,147 3,815,764 مجموع المطلوبات المالية
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 أساليب قياس القيمة العادلة المحتسبة في بيان المركز المالي
 

ذه يتم تصنيف أساليب قياس القيمة العادلة إلى مستويات مختلفة ضمن تسلسل للقيمة العادلة على أساس معطيات أساليب التقييم المستخدمة، وه
 المستويات المختلفة مبينة أدناه:  

 
 المستوى األول  –األسعار المدرجة في السوق 

 
لمالحظة في سوق نشطة. يتم تقييم هذه األدوات بالرجوع إلى األسعار المدرجة ل قابلةنت قيمها يتم تصنيف األدوات المالية ضمن المستوى األول إذا كا

امالت غير المعدلة للموجودات أو المطلوبات المماثلة في األسواق النشطة التي تتوفر فيها األسعار المدرجة بشكٍل مباشر وتكون مستخدمة في مع
 فعلية ومنتظمة الظهور في السوق.   

 

 المستوى الثاني  –لمالحظة ل القابلةأساليب التقييم باستخدام المعطيات 

 

لمالحظة في سوق نشطة. إن أسلوب ل قابلةتم تقييم األدوات المالية المصنفة ضمن المستوى الثاني باستخدام األساليب التي تكون معطياتها األساسية 

يشمل أدوات مالية مثل المقايضات والعقود اآلجلة المقيّمة باستخدام أساليب التسعير القياسية في السوق لمالحظة ل القابلةالتقييم المستند إلى المعطيات 

 والخيارات العامة المتداولة في األسواق التي يمكن فيها مالحظة المعطيات الخاصة بأساليب التسعير القياسية. 

 

 اآلجلةالعقود لة في السوق الموازية ومشتقات السلع وعقود الصرف األجنبي الفورية ويشمل هذا المستوى أدوات مالية مشتقة مثل المشتقات المتداو

 .وبعض اإلستثمارات في أوراق مالية وقروض

 

 في سوق نشطة. يُجرى التقييم لألدوات المالية المشتقة من خالل طريقة التدفقات النقديةلمالحظة ل القابلةيتم تقييم هذه األدوات باستخدام المعطيات 

يارات المخصومة باستخدام منحنى العائد المعمول به خالل فترات األدوات بالنسبة للمشتقات التي ال تتضمن خيارات وباستخدام أساليب تسعير الخ

 القياسية مثل أسلوب بالك سكولز وأساليب التقييم األخرى بالنسبة للمشتقات التي تتضمن خيارات.  

 

 المستوى الثالث  –لمالحظة ل القابلةالهامة غير  أساليب التقييم باستخدام المعطيات

 

في السوق )معطيات غير جديرة لمالحظة ل قابلةيتم تصنيف األدوات المالية ضمن المستوى الثالث إذا تضّمن التقييم معطيات هامة ال تستند إلى بيانات 

 إذا كان من الممكن مالحظتها مباشرة من خالل المعامالت التي تتم في سوق نشطة. لمالحظة ل القابلةبالمالحظة(. تعتبر المعطيات 

 

المشابهة لها من حيث طبيعتها لمالحظة ل القابلةاستناداً إلى المعطيات لمالحظة ل القابلةوعلى وجه العموم، يتم تحديد المستويات المختلفة للمعطيات غير 

 أو استناداً إلى المالحظات التاريخية أو األساليب التحليلية األخرى.  

 

 لهذه االستثمارات وفقاً لما يلي: المدرجةهذا المستوى في المقام األول أدوات حقوق الملكية والصناديق. يتم تعديل القيم  يشمل

 

 و ؛قيمة دفترية متوفرة صافيباستخدام أحدث  –أدوات حقوق الملكية  (أ)

 على أساس صافي قيمة الموجودات المحددة من قبل مدير الصندوق. –الصناديق (ب)

 

لمالحظة ل والقابلةبعين االعتبار أسعار السوق ذات الصلة  المجموعةأخذ ت .ق التي يمكن مالحظتها عند توفرهايتطلب هذا التسلسل استخدام بيانات السو

 عند تنفيذ عمليات التقييم. 

 

 فيما يتعلق بمنهج التقييم المستخدم لإلستثمارات العقارية. 12راجع إيضاح 

 

ال المالية المعترف بها في البيانات المالية الموحدة  للموجودات والمطلوبات المدرجةفيما عدا ما هو مفصل في الجدول التالي، تعتبر اإلدارة أن القيمة 

 قيمها العادلة.تختلف بصورة جوهرية عن 
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     المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول    

    

     المعطيات الهامة    

 القيمة مجموع غير القابلة  المعطيات األسعار

 المدرجة القيمة العادلة للمالحظة القابلة للمالحظة المدرجة في السوق

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاحات  

       2019ديسمبر  31كما في 

       موجودات بالقيمة العادلة  

 6,789,717 6,789,717 - 6,789,702 15 8 أدوات مالية مشتقة

    9 استثمارات في أوراق مالية  
 

 

    مدرجة -     
65,909,746 3,491,351 - 69,401,097 69,401,097 

    غير مدرجة -     
- 3,818,638 220,378 4,039,016 4,039,016 

 1,693,707 1,693,707 1,693,707 - - 12 استثمارات عقارية  

 81,923,537 81,923,537 1,914,085 14,099,691 65,909,761  المجموع

       مطلوبات بالقيمة العادلة  

 6,949,891 6,949,891 - 6,949,891 - 8 أدوات مالية مشتقة

  مطلوبات بالتكلفة المطفأة  
  - 

 
 

 2,062,338 2,074,605  2,074,605 - 18 أوراق تجارية باليورو

 51,882,054 50,972,799 - 32,244,310 18,728,489 19 قروض

 60,894,283 59,997,295 - 41,268,806 18,728,489  المجموع

       2018ديسمبر  31كما في 

       موجودات بالقيمة العادلة  

  60,134 60,134 - - 60,134  أوراق مالية بغرض المتاجرة  

  4,447,247 4,447,247 - 4,447,191 56 8 أدوات مالية مشتقة

      9 استثمارات في أوراق مالية  

  44,766,667 44,766,667 - 1,427,018 43,339,649    مدرجة -     

  7,595,567 7,595,567 251,843 7,343,724 -    غير مدرجة -     

  576,671 576,671 576,671 - - 12 استثمارات عقارية  

 57,446,286 57,446,286 828,514 13,217,933  43,399,839  المجموع

       مطلوبات بالقيمة العادلة  

  5,695,911 5,695,911 - 5,695,636 275 8 أدوات مالية مشتقة

       مطلوبات بالتكلفة المطفأة  

  3,279,302 3,285,187 - 3,285,187 - 18 أوراق تجارية باليورو

  43,027,749 41,613,973 - 26,186,580 15,427,393 19 قروض

 52,002,962 50,595,071 - 35,167,403  15,427,668   المجموع
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ضمن المستوى الثاني حيث يتم تقييمها باستخدام معطيات يمكن مالحظتها في  (OTCالموازي ) السوق فيالمتداولة المجموعة تصنّف مشتقات 
 السوق.  

 
والمصنفة بالقيمة العادلة من خالل  لالستثمارات المتاحة للبيع المدرجة ضمن المستوى الثالثظهر الحركة في القيم العادلة فيما يلي المطابقة التي تُ 

 :الدخل الشامل اآلخر
 

 كما في   كما في            

 ديسمبر 31   ديسمبر 31            
            2019   2018 

 ألف درهم   ألف درهم                           

  اإلفتتاحيالرصيد 
251,843 

 333,137 

  إستحواذ من إندماج األعمال
35,005 

 - 

  مشتريات، بالصافي خالل السنة
18,119 

 34,818 

  استبعادات بما فيها مرتجعات رأس المال خالل السنة
(39,620) 

 (36,973) 

  9تعديل االنتقال للمعيار الدولي للتقارير المالية 
- 

 56,687 

  الدخل الشامل اآلخر خالل السنةتعديل من خالل 
(44,969) 

 (135,826) 

 251,843  220,378   الرصيد الختامي

 
 الرأسمالية االلتزامات ضمن الخاصة الصناديقمساهمات رأس المال خالل السنة في األسهم بشكل رئيسي  المستوى الثالثتمثل المشتريات ضمن فئة 

 القائمة.
 

مديرو صناديق األسهم  الموزعة من قبلالمبالغ المستردة من رأس المال بيع بعض اإلستثمارات وخالل السنة بشكل رئيسي  اإلستبعادتمثل عمليات 
 في الصناديق. ذات الصلة المحتفظ بهاالخاصة من بيع االستثمارات 

 
 مدرجة ضمن المستوى الثالثاستثمارات  إستبعاددرهم( عند ألف  1.596 مكاسب بقيمة – 2018ألف درهم ) 23.853بقيمة  مكاسب تم تحقيق

 .مستبقاةوتم تحويلها إلى أرباح والمصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

ال يوجد أي تغيير في أساليب التقييم المستخدمة خالل و 2019سنة لإلستثمارات خالل  لم يكن هناك أي تحويل بين المستوى األول والمستوى الثاني
 .السنة

 
وجود  إن. الرسملةمعدالت و اإليجار دخلللمجموعة هي  لإلستثمارات العقاريةالمدخالت غير المالحظة الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة إن 

غير في ت إن أيقياس القيمة العادلة. بشكل عام،  في كبير نقصإلى  يؤديس بشكل منفرد زيادة في معدالت الرسملةاإليجار أو  دخلفي  كبير نقص
زيد من ياإليجار  دخلفي  كإرتفاع في نفس اإلتجاهمعدالت الرسملة  إفتراضاتفي  أن يصاحبه تغيير يمكناإليجار  دخللالمستخدمة  اإلفتراضات

 .البعض مع بعضهاجزئيا  يتم تسويتهاهذه التغييرات  تأثير. ولذلك، فإن من اإلستثمار العقاري عائدلتحقيق توقعات البائع 
 

 غير موحدة مهيكلةمنشآت 
 

اإلجمالية لالستثمارات في هذه الصناديق  المدرجةبلغت القيمة  بعض الصناديق. في المجموعةاستثمارات  تشمل األدوات المالية في المستوى األول
البنك أيضاً تسهيالت السحب  منحدرهم(.  ألف 149.903 – 2018ديسمبر  31) ألف درهم 159.190مبلغاً وقدره  2019ديسمبر  31كما في 

، وبلغ المستخدم والقائم منها ألف درهم( 28.365 – 2018ديسمبر  31) ألف درهم 28.365لهذه الصناديق بقيمة  للتحصيلعلى المكشوف القابلة 
هذه الصناديق  لخسارةتعرض للقصى الحد األ. إن (ألف درهم 428  - 2018ر ديسمب 31ألف درهم ) 185 ما قيمته 2019ديسمبر  31كما في 

 .الممنوحةلالستثمارات ومخاطر االئتمان للتسهيالت  المدرجةتعادل القيمة 
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ً على الرقابة والمتابعة المركزية الفعالة للمخاطر ويعمل على توازنها، إضافة إلى وضوح عملية المح اسبة إن هيكل حوكمة المخاطر يعد برهانا

عن  ةمسؤول المجموعةفي حوكمة المخاطر، فإن  المجموعةوالمسؤولية عن المخاطر داخل الوحدة التنظيمية. وفي إطار المنهج المتبع من قبل 

وأيضاً عن تقييم هذه المخاطر وتصميم وتطبيق الضوابط الرقابية المتعلقة بها ومتابعتها ورفع التقارير المتواصلة عن  المخاطر الناجمة من عملياتها

 من تخطي درجة الخطر المقبولة. المجموعةمدى فعاليتها على حد سواء وذلك بهدف حماية 

 

تقبّل المخاطر واإلدارة الفعّالة لها على عاتق مجلس اإلدارة حيث تتم إدارة المخاطر من خالل اللجان المتعددة تقع المسؤولية النهائية عن تحديد مدى 

يات على مستوى المجلس، وتحديداً لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر واالئتمان ولجنة مجلس اإلدارة للتدقيق واالمتثال، اللتان تضمنان تدّرج صالح

 اطر من مجلس اإلدارة وصوالً إلى الوحدات التنظيمية المالئمة.وسياسات التعامل مع المخ

 

عن الرقابة ومراجعة المسؤولية الكاملة  ،مجلس اإلدارةلها من قبل الصالحيات الممنوحة  من خالل مجلس اإلدارة للمخاطر واالئتمان لجنةتتولى 

ومراجعة االمتثال  وتتولى المسؤولية عن مراقبة بانتظام تتم المراجعةالسمعة.  ومخاطروأمن المعلومات االئتمان والسوق والتشغيل والسيولة واالحتيال 

أيضا مراجعة مدى مالءمة وفعالية نظم وضوابط  االمخاطر للمجموعة وتقديم توصيات بشأنها إلى المجلس. وتشمل مسؤولياتهمدى كفاية إطار إدارة 

على جميع المستويات  دعم إدارة المخاطريمجموعة في ال هيكل الحوكمة أنإدارة المخاطر للمجموعة، اإلشراف على لجان إدارة المخاطر وضمان 

 المسؤول الرئيسي عن مخاطرمحفظة من ال مستوى تعليمات على، ةمنتظمبصورة  مجلس اإلدارة للمخاطر واالئتمان لجنة تستلم في المجموعة.

معايير السياسة العامة، ، المحفظةجهة مع تقارير منتظمة عن إدارة المخاطر، بما في ذلك لمجموعة في ا االئتمانالرئيسي عن  والمسؤوللمجموعة ا

لها الحق في تدابير السيولة وكفاية رأس المال والتخطيط، وأيضا  ،االفتراضات والتغيرات فيمؤشرات المخاطر الرئيسية، نتائج اختبار اإلجهاد 

على أساس متجدد  بمراجعة عميقة مجلس اإلدارة للمخاطر واالئتمان لجنة. كما تقوم ااختصاصاته ضمنأو طلب أي معلومات تتعلق بأي نشاط  التحقق

 .للمجموعة الموحدة مخاطرمعلومات التقرير قسام مختلفة من أل

 

اللجان المنبثقة تتحمل لجنة اإلدارة التنفيذية المسؤولية الرئيسية عن تطبيق استراتيجية المخاطر وتوجيهات الرقابة الداخلية المقررة من قبل المجلس و

 عنه والرقابة عليها والعناية بها. 

 

جان الموجودات والمطلوبات والمخاطر واالئتمان دارة بشكل فاعل على إدارة المخاطر، وخاصة لاإل على مستوىتعمل كذلك اللجان المشّكلة 

وتقوم برفع تقارير مستقلة إلى لجنة المخاطر واالئتمان  المجموعةوالتحصيل التابعة لإلدارة. يرأس وحدة إدارة المخاطر رئيس قسم المخاطر في 

والمبيعات، وذلك لضمان عدم المساس بتوازن قرارات المنبثقة عن مجلس اإلدارة. تعمل وحدة المخاطر بشكل مستقل عن وحدة التنفيذ والمتاجرة 

 ،االئتمانالتعامل مع المخاطر و ضمان الشفافية في اتخاذ القرارات وفقاً للمعايير والسياسات الموضوعة. تمارس وحدة المخاطر الرقابة على مخاطر 

الرئيسي  المسؤول يرأسهعن قسم االكتتاب االئتماني الذي  ةالمخاطر مستقل أن وحدةومخاطر أمن المعلومات. كما  االمتثال ،التشغيل ،السيولة ،السوق

 .في المجموعة االئتمانعن 

 

، واستقاللية وأداء مدقق الحسابات الخارجي والداخلي للمجموعةتساعد لجنة التدقيق واالمتثال المجلس في أداء واجباته لضمان مراقبة البيانات المالية 

 بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسات والرقابة الداخلية على التقارير المالية.، وااللتزام للمجموعة

 

. يرفع المجموعةيهدف فريق التدقيق الداخلي إلى تطبيق نهج منتظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة في 

من مجموعة من المدققين المكلفين، من بين أمور أخرى، بتقييم جودة الفريق ة للتدقيق واالمتثال، ويتألف الفريق تقاريره مباشرة إلى لجنة مجلس اإلدار

ً بشكٍل المجموعةوضوابط العمليات التشغيلية وسالمة نظم المعلومات وقواعد البيانات في  المجموعةمحفظة اإلقراض لدى  . يعمل المدققون أيضا

وفقاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية، وكذلك وفقاً لإلجراءات الداخلية للبنك، وبالتالي  المجموعةيذ معامالت وثيق مع قسم االمتثال لضمان تنف

 تقليل مخاطر الممارسات االحتيالية أو المحظورة أو غير المشروعة.
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عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للمجموعة. إن  المقابلمخاطر االئتمان هي المخاطر التي تتمثل في عجز العميل أو الطرف 

مان بشكل رئيسي لدخل للمجموعة هو إقراض العمالء، وبالتالي فإن مخاطر االئتمان هي المخاطر الرئيسية. تنشأ مخاطر االئتا لتدفقالنشاط الرئيسي 

تمثل ، يالت القروض أو بطاقات االئتمان(إلقراض مثل تسهبالعمالء والبنوك األخرى )بما في ذلك االلتزامات ذات الصلة ل ياتمن القروض والسلف

ثل مخاطر التخلف م اإلئتمانجميع عناصر التعرض لمخاطر  تأخذ المجموعة باإلعتباراالستثمارات في سندات الدين والمشتقات مركًزا لألصول. 

 إدارة المخاطر. ألغراضلطرف المقابل والمخاطر الجغرافية ومخاطر القطاع لعن السداد 

 

 للمجموعة مسؤولية إدارة مخاطر االئتمان للمجموعة من خالل:والمخاطر تتولى لجنة االئتمان 

 

 الكافية باستمرار  المخصصات، لتحديد لرقابة الداخليةل فعالةأنظمة أن المجموعة لديها ممارسات مناسبة لمخاطر االئتمان، بما في ذلك ب ضمان

 لسياسات واإلجراءات المعلنة للمجموعة والمعايير الدولية للتقارير المالية واإلرشادات اإلشرافية ذات الصلة.لوفقًا 

 .تحديد وتقييم وقياس مخاطر االئتمان عبر المجموعة، من أداة فردية إلى مستوى المحفظة 

 إجراء تقييم ائتماني الحصول على ضمانات من المقترضين ات ائتمانية لحماية المجموعة من المخاطر المحددة بما في ذلك متطلباتسياس وضع ،

 حدود المخاطر الداخلية. مقابلمستمر قوي للمقترضين ومراقبة التعرضات المستمرة 

  ،الصناعة، التصنيف االئتماني، والموقع الجغرافي وما إلى ذلك.الحد من تركيزات التعرض حسب نوع األصول، األطراف المقابلة 

  وتجديد التسهيالت االئتمانية. اتلموافقلإنشاء إطار تحكم قوي فيما يتعلق بهيكل التخويل 

  .راجعات درجات المخاطر لمتخضع تطوير والحفاظ على تصنيف المخاطر للمجموعة لتصنيف التعرضات وفقًا لدرجة مخاطر التخلف عن السداد

 منتظمة.

  المستقبليةمعلومات ال ودمجبما في ذلك مراقبة مخاطر االئتمان،  الخسائر اإلئتمانية المتوقعةتطوير والحفاظ على عمليات المجموعة لقياس 

 .الخسائر اإلئتمانية المتوقعةوالطريقة المستخدمة لقياس 

 التحقق من و الخسائر اإلئتمانية المتوقعة سقياو متقيي في مةدلمستخا ذجلنماا علی ظللحفا بقةطم راءاتجوإ تسياسا يهادل عةولمجمأن اب ضمان

 .صحتها

 الخسائر  وتسجيل نالئتماا طرمخا ملتقيي العامة تياطلمعوا دواتألوا مةظلألن ويق سساأ لها رفوت سليمة ئتمانيةا طرمخا سقياو متقيي عملية ءنشاإ

ما المجموعة في أنشطة. تقديم المشورة والتوجيه والمهارات المتخصصة لوحدات األعمال لتعزيز أفضل الممارسات في جميع اإلئتمانية المتوقعة

 االئتمان. اطرإدارة مخب يتعلق

  رئيسية وترتيبات ضمان مع األطراف  خصمات يعن طريق الدخول في اتفاقللمجموعة التجارية  باألنشطةإدارة التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة

التعرض. في بعض الحاالت، قد تقوم المجموعة أيًضا بإغالق المعامالت أو التنازل عنها إلى  فترةالمقابلة في الظروف المالئمة والحد من 

 أطراف أخرى لتخفيف مخاطر االئتمان.

 

جميع سلطات اإلقراض  تنظمالمخاطر واالئتمان. وهي مجلس من قبل لجنة  ععلى نطاق واسيتم اعتماد السياسات والمعايير االئتمانية للمجموعة 

وتشمل السياسات والمعايير والمقاييس واالستراتيجيات واإلجراءات الخاصة بكل قطاع من قطاعات األعمال المختلفة ويتم تحديدها بناًء  فوضةالمُ 

يلها تتم مراجعة هذه السياسات والمعايير وتعد. والكفاءات والمقّومات الداخليةعلى ظروف االقتصاد الكلي وقابلية المخاطر للمجموعة وبيانات السوق 

في ظروف التشغيل المتغيرة. وباإلضافة إلى السياسات المطبقة على مستوى  المجموعةبانتظام بما يضمن استمراريتها وموثوقيتها وحمايتها لمصالح 

للتأكد من أن بإجراء عمليات تدقيق منتظمة  هي القيام وظيفة التدقيق الداخلي إن .من المحافظ شريحة لكل مشاركة محددة، توجد معايير المجموعة

 .مناسبالضوابط واإلجراءات المعمول بها قد تم تصميمها وتنفيذها بشكل 
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 مخاطرالتصنيفات 

 

 تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية

 

تصنيف المخاطر االئتمانية بإدارة المخاطر بتطوير والحفاظ على  بها الخاصة اإلئتمان، قامت المجموعة بتكليف لجنة إدارة مخاطر االئتمان لقياس

درجة  21و  للمجموعة لتصنيف التعرضات وفقًا لدرجة مخاطر التخلف عن السداد. يتكون إطار تصنيف المخاطر االئتمانية للمجموعة من عشر فئات

من التي يتم تحديدها للتنبؤ بمخاطر التخلف عن السداد وتطبيق أحكام ائتمانية تستند معلومات التصنيف االئتماني على مجموعة من البيانات للمخاطر. 

تستخدم المجموعة العديد من العوامل النوعية والكمية مثل القوة المالية للمقترض وعوامل الخطر في الصناعة وجودة اإلدارة والكفاءة سابقة. تجارب 

األخذ باإلعتبار طبيعة التعرض ونوع ب تقوم المجموعةوتحليل مجموعة األقران وغيرها.  والسيولة وبنية رأس المالة التشغيلية وموقف الشرك

 9. تستخدم المجموعة المقترض عند التحليل. ويتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية تدل على مخاطر التخلف عن السداد

قطاع العمالء. تم تطوير نماذج التصنيف هذه داخليًا والتحقق من صحتها بشكل منتظم من قِبل نماذج تصنيف لتقييم العمالء بشكل فعال على أساس 

 لبنك أبوظبي التجاري. معدل التحلف عن السداد التابعسجل نماذج التصنيف بناًء على  تقييمفرق التحقق الداخلية والخارجية. تم 

 

حيث تزيد مخاطر االئتمان من االختالف  ن،الئتماا طرمخاتدهور  معبما يعكس مخاطر التخلف عن السداد  نالئتماا طرمخا تجاتصميم وتحديد در ميت

 لمتاحةا تماولمعلا لیإ داً ستناا ،ئيدلمبا رافالعتا دعن نالئتماا طرمخا جةدرل رضتع لک صتخصيفي مخاطر التخلف عن السداد بين الدرجات. يتم 

التعرضات ويتم تحديث درجة مخاطر االئتمان لتعكس المعلومات الحالية. تعتبر إجراءات المتابعة المطبقة هي  . تتم مراقبة جميعللمقابا طرفلا ولح

 إجراءت عامة ومصممة حسب نوع التعرض. تُستخدم البيانات التالية عادةً لمراقبة حاالت تعرض المجموعة:

 

 ؛ةالمتشابه تتحليالال، المطلقةالقيم  – النسب المالية 

  الصناعة؛مخاطر 

  ؛الخالعوامل النوعية مثل قوة اإلدارة والتركيزات 

 سجل المدفوعات، بما في ذلك نسب الدفع وتحليل األعمار الزمنية؛ 

 التغيرات في األعمال واألوضاع المالية واالقتصادية؛ 

 معلومات التصنيف االئتماني المقدمة من وكاالت التصنيف الخارجية؛ 

  بالتجزئة: البيانات الناتجة داخليًا عن سلوك العميل ومقاييس القدرة على تحمل التكاليف وما إلى ذلك؛ وبالنسبة لتعرضات البيع 

  بالنسبة لتعرضات الشركات: المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق المراجعة الدورية لملفات العمالء بما في ذلك مراجعة البيانات

 .المالية المدققة وبيانات السوق

 

 وم المجموعة بجمع معلومات حول األداء والتعرض لمخاطر االئتمان التي يتم تحليلها حسب االختصاص أو المنطقة وحسب نوع المنتج والمقترضتق

ت درجال مؤشرالجدول أدناه  يعرضوكذلك تصنيف مخاطر االئتمان. تعتمد المعلومات المستخدمة الداخلية والخارجية على المحفظة التي تم تقييمها. 

 .للمجموعة مخاطر االئتمان الداخلية مع التصنيفات الخارجية

 

 البيان وكالة فيتش للتصنيفات ستاندرد آند بورز موديز درجة التصنيف

1 Aaa AAA AAA درجة إستثمارية 

2 Aa1 -Aa3 -AA+ - AA -AA+ - AA درجة إستثمارية 

3 A1 - A3 -A+ - A -A+ - A درجة إستثمارية 

4 Baa1 - Baa3 -BBB+ - BBB -BBB+ - BBB درجة إستثمارية 

5 Ba1 - Ba3 -BB+ - BB -BB+ - BB درجة غير استثمارية 

6 B1 - B3 -B+ - B -B+ - B درجة غير استثمارية 

7 Caa1 - Caa3 -CCC - CCC CCC – C قائمة المراقبة 

 عجز عجز عجز عجز 8-10
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 )تابع( مخاطرالتصنيفات 

 

 )تابع( تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية
 

 تنقسم بعض الدرجات إلى درجات فرعية مع عالمة موجب أو سالب. تشير الدرجات الدنيا إلى احتمال التخلف عن السداد. تُمنح درجات التصنيف
 تُمنح للعمالء غير العاملين أو المتعثرين.  10 - 8للعمالء الملتزمين أو الحسابات العاملة، في حين أن الدرجات من  7 -1االئتماني من 

 
يستخدم  التصنيفات االئتمانية لتحديد أقصى مبلغ يمكن إقراضه لكل مجموعة من العمالء، وكذلك لوضع الحد األدنى لفئات التسعير. تستخدم المجموعة

هذه التقييمات تستخدم و 9رقم  لمعيار الدولي للتقارير الماليةوفقاً ل الخسارة اإلئتمانية المتوقعة البنك أيًضا هذه التصنيفات الداخلية كمدخل لنموذج 
 .لعميلل مرحلةلتحديد  كذلك

 
 ستخدم قطاع الخدمات المصرفية لألفراد التصنيف السلوكي لعمالئه. يال يتم تصنيف العمالء أو المقترضين األفراد ضمن هذا اإلطار. ومع ذلك، 

 
جة إن نظام التقييم االئتماني الداخلي ليس المقصود منه تكرار درجات التصنيف االئتماني الخارجي، ولكن ألن العوامل التي تستخدم لوضع در

 أعلىمن قبل وكالة التصنيف الخارجي عادة ما يتم تصنيفه في درجة  عاليةللمقترض قد تكون متشابهة فإن المقترض الذي تم تصنيفه في درجة 
 :اإلئتمانية المتوقعة  بالخسائر اإلعترافأساس فيما يلي  ب التقييم الداخلي.حس

 
 أساس اإلعتراف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة  الدرجة

 شهًرا 12خسارة ائتمانية متوقعة خالل فترة  1
 خسائر ائتمانية متوقعة على مدى الحياة 2
 النقدي المخصومانخفاض قيمة االئتمان بناًء على نموذج التدفق  3

 

 .2-42إيضاح عن جودة التعرض لمخاطر االئتمان في  تم اإلفصاح
 

 الخارجيةتصنيفات مخاطر االئتمان 
 

وإيداعات الشراء العكسي  ،، إجماليديسمبر للودائع واألرصدة المستحقة من البنوك 31يعرض الجدول أدناه التصنيفات االئتمانية الخارجية كما في 
على أساس مقياس التصنيف لدى وكالة ستاندرد أند  المجموعةلدى  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المصنفة ماليةالوراق األ وسندات

ومتى كانت تصنيفات ستاندرد أند بورز غير . اإلصدارمستوى  عند تصنيفاتتوفر  عدم حال تصنيفات مستوى مصدر السندات فيتستخدم  بورز.
 .فيتش أو موديزمتاحة، فإنه يتم استخدام مقياس التصنيف المماثل لدى 

 

 2018ديسمبر  31كما في   2019ديسمبر  31كما في  

 
ودائع وأرصدة مستحقة من 

 البنوك، إجمالي

سندات في أوراق 
مالية مصنفة بالقيمة 

العادلة من خالل 
  اآلخرالدخل الشامل 

ودائع وأرصدة مستحقة 
 من البنوك، إجمالي

 إيداعات 

 الشراء العكسي

سندات في أوراق 
مالية مصنفة 

بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم درجات التصنيف

-AAA to AA 1,105,612 20,443,712  1,952,206 2,020,150 15,140,638 

-A+ to A 8,819,203 25,917,450  7,502,039 183,650 15,502,091 

-BBB+ to BBB 3,616,247 10,468,670  5,145,919 - 8,115,045 

-BB+ to B 8,707,552 8,756,621  4,124,512 - 3,673,283 

-CCC+ to C 482 -  - - 251,845 

 8,968,664 - -  5,958,193 - المتحدة الصناديق السيادية لدولة اإلمارات العربية

 308,589 - 936,727  1,072,229 865,840 غير مصنفة

 23,114,936 72,616,875  19,661,403 2,203,800 51,960,155 
 

األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل سندات ودولة اإلمارات العربية المتحدة الداخلية التالية للصناديق السيادية لتم إستخدام التصنيفات 
 :لتصنيفات الخارجية القابلة للمقارنةوالمماثلة ل غير المصنفة اآلخر

 

 2018 2019 التصنيفات التصنيفات 

 درهمألف  ألف درهم الخارجية الداخلية 

 AA to A 5,958,193  8,968,664 3إلى  2الدرجات من  الصناديق السيادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 A  418,929 152,694- 4إلى  3-الدرجات من  غير مصنّفة

 BB+ to BB 443,075 155,895 6إلى  5الدرجات من  

 - CCC 210,225 7ة الدرج 

   7,030,422 9,277,253 



  

 
 
 

  ةالموحد حول البيانات الماليةإيضاحات 
اا2019ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 

89 
  

 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 )تابع( إدارة مخاطر االئتمان .42

 

 زيادة هامة في مخاطر االئتمان

 

، تقوم المجموعة بمراقبة جميع الموجودات المالية التي تخضع لمتطلبات انخفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت هناك )ح( 8-3كما هو موضح في إيضاح 

المجموعة بقياس مخصص الخسارة  سوف تقوم، اإلئتمانفي مخاطر  هامةزيادة  في حال وجوداالعتراف األولي.  منذفي مخاطر االئتمان  هامةزيادة 

 شهًرا. 12بناًء على أساس مدى الحياة بداًل من الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 

 

االئتمان لكل محفظة موجودات قد زادت بشكل هام. وتعتبر المعايير المستخدمة هي  تستخدم المجموعة معايير مختلفة لتحديد ما إذا كانت مخاطر

تلخيص الزيادة الملحوظة في مؤشرات مخاطر االئتمان لكل نوع من األصول تم أدناه . التدهور في كٍل من التقييمات الداخلية/ الخارجية وكذلك النوعية

 .يةجوهروتدني تصنيفها والتي تم تحديدها على أنها 

 

 المال أسواقأدوات الدين وأدوات  التجزئة،غير  ياتلقروض والسلفل 2إلى المرحلة  1المرحلة  منفي مخاطر االئتمان  الهامةزيادة ال

 
 زيادة هامة في مؤشرات مخاطر االئتمان الدرجة/ حالة التسهيل

  
 درجات 6تخفيض التصنيف  درجة إستثمارية

 درجات 3التصنيف تخفيض  درجة غير إستثمارية

 إلى درجة غير إستثمارية  اتاإلستثمار لجميعدرجات  3تخفيض التصنيف  جميع اإلستثمارات/  درجة غير إستثمارية

 شهر األخيرة 12خالل الـ ألغراض اإلئتمان معاد هيكلتها  إعادة هيلكة اإلئتمان

ً  30أو حسابات مستحقة السداد ألكثر من  تصنيفها على أنها قائمة مراقبة قائمة المراقبة  يوما

 معايير أخرى حسب البنك المركزي بما في ذلك القروض غير المضمونة. أخرى

 

 وبطاقات االئتمان ياتقروض التجزئة والسلفل 2إلى المرحلة  1من المرحلة في مخاطر االئتمان  الهامةزيادة ال

 

 :هامما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل فيتحديد لمعايير فيما يلي ال

 

  30 متأخرة السداد ألكثر من  ً  ؛يوما

  30 ألكثر منثالث مرات  على األقلمتأخرة السداد  ً  أو أكثر خالل االثني عشر شهًرا األخيرة؛ يوما

  60 من ألكثر على األقل مرتينمتأخرة السداد  ً  أو أكثر خالل االثني عشر شهًرا األخيرة. يوما

 

 في المقترحةمخاطر المؤشرات في األخرى الزيادة الهامة نوعية  باإلعتبار كذلك عةولمجما تأخذ، هعالأ ورةکذلما دهورلتا رمعايي لیإ باإلضافة

 مصرف اإلمارات المركزي.ل جيهيةولتا دئلمباوا 9 مقر لماليةا ريرللتقا الدولي المعيار

 

 3المرحلة  –التعثر 

 
 زيادة هامة في مؤشرات مخاطر االئتمان 

 قروض وسلفيات لغير األفراد
جميع  ويتضمن ذلك – دون المستوى، مشكوك فيها أو خسارة ضئيلة

 يوما 90كثر من أل المستحقةالحسابات 

 دون المستوى، مشكوك فيها أو خسارة ضئيلة أدوات الدين وأدوات سوق المال

 يوماً  90متأخرة السداد  وبطاقات االئتمان يات األفرادقروض وسلف

 

من وكالة  إستثماريةمع تصنيف درجة والتعرض السيادي ( أو أفضل 3 لـتصنيف داخلي ما يعادل ) Aبتصنيف غير السيادي  التعرضيتم تصنيف 

 .كمخاطر إئتمانية منخفضةأو أفضل( سيتم تصنيفها  BBB-تصنيف خارجية )

 

 رمعايي دامباستختقييمها  ميتحيث  ري،لعقاالرهن ا ميدلتقكمثال: التعهدات  ،ارهفيوبت عةولمجما زمتلت لتيا رضلقا فئة مع رضلقالتزامات ايتم تقييم 

 .تکارلشا روضلق مماثلة رمعايي دامباستخ تکارلشا روضق ميدلتق تمازااللتا متقيي ميت نحي في ري،لعقاالرهن ا روضلق مماثلة
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 )تابع( 3المرحلة  –التعثر 

 

 :للمرحلة االنتقالية الرجعيفترة اختبار لالنتقال  كذلك، تتبع المجموعة باإلضافة إلى ذلك

 

 ؛1ينتقل إلى المرحلة  حتىشهرا )فترة عالج(  12لفترة ال تقل عن  2في المرحلة  الحسابيجب أن يكون  

 .1قبل االنتقال إلى المرحلة  2إلى المرحلة  3المرحلة  من الحسابيجب أن ينتقل 

 

+ أو أسوأ، فإن جميع حسابات 6على درجة  تم تصنيف العميلعالية، أي إذا اللمخاطر ا ذويمستوى العمالء للعمالء  تنظيمتعمل المجموعة أيضا على 

 سوأ.األ بالمرحلة تصنيفهايتم  العميل

 

 .في التصنيفات يتم عكسهاالتي لم  زيادة في مخاطر اإلئتمان الجوهريةألي  بشكل فردي غير التجزئةلمن حاالت التعرض  %70يتم تقييم أعلى نسبة 

 

دئي النظر عن نتيجة التقييم أعاله، تفترض المجموعة أنه قد ارتفعت مخاطر االئتمان ألي من الموجودات المالية بشكل هام منذ االعتراف المب بغض

 يوًما ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم تثبت عكس ذلك. 30كثر من ألمدفوعات العقد  تتخلفعندما 

 

ا إجراءات مراقبة للتأكد من فاعلية المعايير المستخدمة لتحديد الزيادات الهامة في االئتمان، ما يعني أن الزيادة الكبيرة في مخاطر المجموعة لديه إن

نيفاتها على تص يةرات دورختباا راءبإج عةولمجما ومتقيوًما.  30االئتمان يتم تحديدها قبل التعثر عن السداد أو عندما يصبح األصل مستحقًا ألكثر من 

 .بلمناسا تقولا في فلتصنيا في قةدبقد تم إدراجها  فلتخلا لیأدت إ لتيا نالئتماا طرمخاعوامل  تکانإذا  ما في ظرللن

 

 دمج المعلومات المستقبلية

 

توقعات وسيناريوهات . يقدم كبير االقتصاديين للمجموعة الخسارة االئتمانية المتوقعةقياس ل المستقبلية ةالكلي البيانات اإلقتصاديةتستخدم المجموعة 

 .االقتصاد الكلي

 

نماذج  باستخدام، لماليةا دواتألمحفظة من محافظ ا للک الئتمانيةا رلخسائوا الئتمانيةللمخاطر ا ئيسيةرلا تکارلمحا قثيوتو ديدبتح عةولمجما تقام

 .الئتمانيةا رلخسائوا ةالكلي يةمتغيرات االقتصادالالعالقات بين  وتقديراقتصادية كلية 

 

النموذج مع نموذج االقتصاد  ليتوافقتم إجراء التغيير  -لشركات ل لتوقعات التخلف عن السدادنموذج االقتصاد الكلي المستخدم  بتغيير المجموعة قامت

 .اإلجهادفي تقديم اختبار البنك المركزي  قبل منالمستخدم والكلي المعتمد 

 

إلى  2020للسنوات  2019ديسمبر  31يلخص الجدول أدناه مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية المدرجة في السيناريوهات االقتصادية المستخدمة في 

في الخسائر االئتمانية  هام، وهي الدولة التي تعمل بها المجموعة، وبالتالي فهي الدولة التي لديها تأثير اإلمارات العربية  المتحدة، لدولة 2023

 المتوقعة.

 
 النطاق فيمستخدمة  التعريف قائمة المتغيرات الكلية المستخدمة

 دوالر أمريكي 90و  دوالر أمريكي 40من  اإلمارات -بنك أبوظبي التجاري  سعر البرميل  ، برنت دوالر أمريكيسعر النفط
 %4.6و  %1.7بين  اإلمارات -التجاري  بنك أبوظبي % تغير نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

 %5.1و  %1.9بين  اإلمارات -بنك أبوظبي التجاري  % تغير نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي غير النفطي
 %4.2و  %7.0-بين  اإلمارات -بنك أبوظبي التجاري  % تغير أسعار بيع العقارات في أبوظبي

 %2.8و  %1.2 بين اإلمارات -بنك أبوظبي التجاري  السنوي% متوسط المعدل  التضخم اإلستهالكي
 %1-و  %12- بين اإلمارات -بنك أبوظبي التجاري  % تغير أسعار العقارات في دبي

 

على تحليل  تم تطوير العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعدالت التعثر في السداد والخسائر في محافظ مختلفة من الموجودات المالية بناءً 

 .ألكثر من خمس سنواتالبيانات التاريخية 

 

مع نموذج  إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعةالمستخدم في ولديها نموذج االقتصاد الكلي  بمطابقةالمركزي، تقوم المجموعة  المصرف لمتطلباتوفقًا 

 .اإلجهاداختبارات  تقديمفي من قبل المصرف المركزي االقتصاد الكلي المستخدم 
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 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

 لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي:إن المدخالت الرئيسية المستخدمة 
 

 إحتماالت التعثر •

 الخسائر بافتراض التعثر؛ و •

 التعرض عند التعثر •
 

حسب  إن هذه األرقام مستمدة بشكل عام من نماذج إحصائية مطورة داخليًا وبيانات تاريخية أخرى، ويتم تعديلها لتعكس معلومات مستقبلية مرجحة

 االحتماالت.
 

م اإلحصائي، احتمالية التعثر هي تقدير الحتمال التعثر في السداد خالل فترة زمنية معينة. وتقدر في وقت معين. يتم حسابها بناًء على نماذج التقييإن 

بيانات السوق ويتم تقييمه باستخدام أدوات تصنيف مصممة خصيًصا لمختلف فئات األطراف المقابلة والتعرضات. وتعتمد هذه النماذج اإلحصائية على 

ر االستحقاقات )إن وجدت(، باإلضافة إلى البيانات الداخلية التي تشمل العوامل الكمية والنوعية. يتم تقدير إحتمالية التعثر بعد األخذ بعين االعتبا

اة تقديرات الظروف المستقبلية التي التعاقدية للتعرضات ومعدالت الدفع المسبق المقدرة. يعتمد التقدير على الظروف الحالية بحيث يتم تعديلها لمراع

 ستؤثر على احتمالية التعثر.
 

حقة وتلك التي إن الخسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسائر الناتجة عن التعثر في السداد، وتستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المست

من أي ضمانات. إن نماذج الخسارة بافتراض التعثر للموجودات المضمونة تأخذ في  يتوقعها المقرض، مع األخذ بعين االعتبار التدفقات النقدية

المطالبة،  االعتبار توقعات تقييم الضمانات المستقبلية مع مراعاة خصومات البيع، والوقت الالزم لتحقيق الضمانات، والضمانات المتبادلة، وأسبقية

خروج من حالة عدم األداء(. تعتمد نماذج الخسارة بافتراض التعثر للموجودات غير المضمونة وتكلفة تحقيق الضمانات ومعدالت االسترداد )أي ال

دية على وقت االسترداد ومعدالت االسترداد وأسبقية المطالبات. يتم اإلحتساب بناًء على أساس تدفق نقدي مخصوم، حيث يتم خصم التدفقات النق

 معدل الفائدة الفعلي األصلي للقرض.ب
 

 ر،يرلتقا يخرتا دبع رضلتعا في قعةولمتا راتلتغيا رالعتباا في ذألخا معتعثر مستقبلي،  يخرتا في رضللتعرض الناتج عن التعثر هو تقدير إن التع

يتعلق  يمابها. يعكس النهج الذي تتبعه المجموعة للنماذج ف زململتالتسهيالت ا علی قعةولمتا تباولسحوا دة،لفائتسديد أصل المبلغ وا كلذ في بما

حالية، بالتعرض الناتج عن التعثر التغييرات المتوقعة في الرصيد القائم على مدى فترة التعرض للقروض المسموح بها بموجب الشروط التعاقدية ال

الئتماني المتخذة قبل ا فمثل بيانات االستهالك، السداد المبكر أو الدفع اإلضافي، والتغيرات في استخدام االلتزامات غير المسحوبة وإجراءات التخفي

 التعثر في السداد. تستخدم المجموعة نماذج التعرض الناتج عن التعثر التي تعكس خصائص المحافظ.
 

ذلك خيارات تقوم المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مع األخذ في االعتبار مخاطر التعثر في السداد خالل فترة التعاقد القصوى )بما في 

ئعة. التي تتعرض خاللها المنشأة لمخاطر االئتمان وليس لفترة أطول، حتى إذا كان تمديد التواصل أو التجديد هو من الممارسات التجارية الشاالتمديد( 

لى قرض عومع ذلك، بالنسبة لألدوات المالية مثل البطاقات االئتمانية والتسهيالت االئتمانية الدائنة وتسهيالت السحب على المكشوف التي تشتمل 

ئر وعنصر التزام غير مسحوب، فإن القدرة التعاقدية للمجموعة على طلب السداد وإلغاء االلتزام غير المسحوب ال تحد من تعرض المجموعة لخسا

ار الفترة التي تتعرض االئتمان خالل فترة اإلشعار التعاقدي. بالنسبة لهذه االدوات المالية، تقوم المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مد

كانت تلك  فيها لمخاطر االئتمان ولن يتم تخفيف إجراءات قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل إجراءات إدارة المخاطر االئتمانية، حتى إذا

ل إعادة سداد، ولديها فترة إلغاء تعاقدية قصيرة. الفترة تمتد إلى ما بعد الحد االقصى للفترة التعاقدية. وال يوجد لهذه األدوات المالية فترة ثابتة أو جدو

لية تدار على ومع ذلك، فإن المجموعة ال تطبق في اإلدارة اليومية المعتادة الحق التعاقدي إللغاء هذه األدوات المالية. وذلك ألن هذه األدوات الما

خاطر االئتمان على مستوى التسهيل. يتم تقدير هذه الفترة األطول أساس جماعي ويتم إلغاؤها فقط عندما تصبح المجموعة على دراية بالزيادة في م

ى سبيل المثال. مع األخذ في االعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي تتوقع المجموعة اتخاذها للتخفيف من قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، عل

 تخفيض أو إلغاء حدود التزام القرض.
 

إحتساب لألغراض التنظيمية، على الرغم من أن العديد من المدخالت مخصص لألغراض المحاسبية عن الخسائر االئتمانية المتوقعة يختلف إحتساب 

 ية. المستخدمة متشابهة. وقد ضمنت المجموعة استخدام المنهج المناسب عند إحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لألغراض المحاسبية والتنظيم
 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على المتوسط المرجح لخسائر اإلئتمان. ونتيجة لذلك، ينبغي أن يكون قياس مخصص الخسارة هو ذاته بغض  يستند قياس

سبة النظر عما إذا كان يتم قياسه على أساس فردي أو على أساس جماعي )على الرغم من أن القياس على أساس جماعي يكون عمليًا بشكل أكبر بالن

س جماعي المحافظ الكبيرة(. فيما يتعلق بتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان، فقد يكون من الضروري إجراء التقييم على أسا لبنود

 كما هو موضح أدناه.
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 التصنيفات القائمة على خصائص المخاطر المشتركة
 

خصائص  بناًء علىاألدوات المالية  تصنيففي مخاطر االئتمان وقياس خسارة االئتمان المتوقعة على أساس جماعي، يتم  الهامةلتقييم الزيادة 

 المخاطر المشتركة، مثل:
 

 نوع األداة؛ 
 درجة مخاطر االئتمان؛ 
 نوع الضمانات؛ 
 تاريخ االعتراف المبدئي؛ 
 ؛القطاع االقتصادي/ الصناعة 
 الموقع الجغرافي للمقترض؛ 
 شريحة الدخل للمقترض؛ و 
 لقيمةا لىالتسبب في التعثر في نسب القروض إ لحتماا علىباألصل المالي إذا كانت تؤثر  لمتعلقةا تلضماناا قيمة. 

 

 مراجعة التصنيفات بشكل منتظم للتأكد من أن كل مجموعة تتكون من التعرضات المتماثلة. تتم
 

 مخاطر االئتمان اإلفصاح عن

 

 تحليل حد التعرض األقصى لمخاطر االئتمان  42-1
 

 خارج. بالنسبة للضمانات المالية المسجلة المدرجةفي قيمتها الميزانية العمومية يتمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للبنود المدرجة في 

لدفعه إذا تم سحب الضمانات. أما بالنسبة  المجموعةضطر تلمخاطر االئتمان يتمثل في أكبر مبلغ قد  اإلجمالي الميزانية العمومية، فإن التعرض

لمخاطر االئتمان يتمثل في مجمل  اإلجمالي لتعرضاللقروض وااللتزامات االئتمانية األخرى غير القابلة لإللغاء خالل مدة التسهيالت ذات الصلة، فإن 

 قيمة التسهيالت الملتزم بها.
 

أوراق اإلستثمار في و ، األدوات المالية المشتقةالمطفأةبالتكلفة  على األدوات الماليةول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان عرض الجدي

لألدوات المالية داخل وخارج الميزانية  2018 و 2019ديسمبر  31كما في  المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمالية )السندات( 

لمخاطر أخرى مخفّفات ضمانات محتفظ بها أو األخذ باالعتبار أي وبعد  االقتضاء حسبوبعد مخصص االنخفاض في القيمة والمقاصة العمومية، 

 االئتمان.

  

 البنود داخل 

 الميزانية العمومية

 
 خارجالبنود 

 الميزانية العمومية

تعّرض ال إجمالي 

 لمخاطر االئتمان

إجمالي مخففات 

 مخاطر اإلئتمان

تعّرض للقصى الحد األ

 مخاطر االئتمانل

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

      2019ديسمبر  31كما في 

 23,074,738 - 23,074,738 - 24,904,966 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية، بالصافي

 23,064,974 - 23,064,974 - 23,064,974 ، بالصافيمن البنوكودائع وأرصدة مستحقة 

 1,835,220 4,954,497 6,789,717 - 6,789,717 أدوات مالية مشتقة

 72,616,875 - 72,616,875 - 73,440,113 استثمارات في أوراق مالية

 184,176,164 153,556,847 337,733,011 87,715,685 250,017,326 ، بالصافيللعمالء قروض وسلفيات

 16,607,641 - 16,607,641 - 16,750,208  ، بالصافيموجودات أخرى

 321,375,612 158,511,344 479,886,956 87,715,685 394,967,304 المجموع 
      

      2018ديسمبر  31كما في 

 18,090,957 - 18,090,957 - 19,589,957 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية، بالصافي

 19,627,076 - 19,627,076 - 19,627,076 ، بالصافيودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 - 2,203,800 2,203,800 - 2,203,800 إيداعات الشراء العكسي

 902,419 3,544,828 4,447,247 - 4,447,247 أدوات مالية مشتقة

 51,960,155 - 51,960,155 - 52,362,234 استثمارات في أوراق مالية

 99,433,234 115,517,388 214,950,622 48,524,860 166,425,762 ، بالصافيللعمالء قروض وسلفيات

 13,246,983 - 13,246,983 - 13,330,894  ، بالصافيموجودات أخرى

 203,260,824 121,266,016 324,526,840 48,524,860 277,986,970 المجموع

 

 المدرجةبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي القيمة  المصنفةألوراق المالية )السندات( ا لإلستثمار في إن الحد األقصى لمخاطر االئتمان

 ألف درهم(. 60.134 – 2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31درهم في  ال شيالتي تبلغ 
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  التعرضإجمالي  42-2
 

عتبار يعرض الجدول التالي تحليالً لمدى تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان لكل فئة من فئات الموجودات المالية و "المرحلة" دون األخذ بعين اال

في الجدول إجمالي المبالغ لم يتم تحديدها بشكل محدد، فتمثل المبالغ  ماتأثيرات أي ضمانات أو تعزيزات ائتمانية أخرى. وبالنسبة للموجودات المالية، 

 التوالي. علىالملتزم بها أو المضمونة،  لمبالغالجدول ا في لمبالغا تمثل ،لماليا نلضماا دعقوو وضلقرا تماااللتز بالنسبةالمدرجة. أما 
 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

المشتراة أو الناشئة 

ذات القيمة اإلئتمانية 

 المجموع المنخفضة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 2019ديسمبر  31كما في 

      أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة

 143,273,776 - - 459,862 142,813,914 4-1الدرجات من 

 94,729,739 - 449,146 9,937,227 84,343,366 6-5الدرجات من 

 14,397,556 - 275,941 9,255,035 4,866,580 7الدرجة 

 10,609,151 3,726,497 6,882,654 - - 10-8الدرجات من 

  57,157,358  142,362 898,089 1,973,667 54,143,240 غير مصنفة

 320,167,580  3,868,859 8,505,830 21,625,791 286,167,100 إجمالي األدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
 

أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

      اآلخر

 62,711,131 - - - 62,711,131 4-1الدرجات من 

 9,695,518 - -  2,529,575 7,165,943 6-5الدرجات من 

 210,226 - 210,226 - -  7الدرجة 

إجمالي أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 72,616,875 - 210,226 2,529,575 69,877,074 الشامل اآلخر
 

      إلتزامات ومطلوبات طارئة

 44,560,965 - - 136,837 44,424,128 4-1الدرجات من 

 34,469,591 - - 2,307,143 32,162,448 6-5الدرجات من 

 7,248,740 - - 2,808,267 4,440,473  7الدرجة 

 932,213 932,213 - - - 10-8الدرجات من 

 504,176 9,678 - - 494,498 غير مصنفة

 87,715,685 941,891 - 5,252,247 81,521,547 اإللتزامات والمطلوبات الطارئة إجمالي
 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   

 ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم  2018ديسمبر  31كما في 

     أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة

 117,043,486 - 871,408 116,172,078 4-1الدرجات من 

 60,545,956 22,920 6,080,145 54,442,891 6-5الدرجات من 

 10,538,947 314,440 8,214,653 2,009,854  7الدرجة 

 4,224,617 4,224,617 - - 10-8الدرجات من 

 34,017,228 665,185 1,207,979 32,144,064 غير مصنفة

 226,370,234 5,227,162 16,374,185 204,768,887 مدرجة بالتكلفة المطفأةالمالية الدوات األ إجمالي
     

     أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 49,051,583 - - 49,051,583 4-1الدرجات من 

 2,656,727 - 1,138,839 1,517,888 6-5الدرجات من 

 251,845 - 251,845 -  7الدرجة 

 51,960,155 - 1,390,684 50,569,471 إجمالي أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

     

     إلتزامات ومطلوبات طارئة

 26,682,688 - 196,318 26,486,370 4-1الدرجات من 

 18,744,805 - 1,367,389 17,377,416 6-5الدرجات من 

 2,783,747 - 1,140,022 1,643,725  7الدرجة 

 313,620 - - 313,620 غير مصنفة

 48,524,860 - 2,703,729 45,821,131 مجموع اإللتزامات والمطلوبات الطارئة
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 )تابع( إجمالي التعرض 42-2

 

 فيما يلي الحركة في إجمالي التعرض:

 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

المشتراة أو الناشئة 

اإلئتمانية ذات القيمة 

 المجموع المنخفضة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة

 226,370,234 - 5,227,162 16,374,185 204,768,887 2019يناير  1الرصيد كما في 

 101,339,736  4,259,995     -     -   97,079,741  إضافات من إندماج اعمال

 -    -     -   6,518,468  (6,518,468)  2إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -

 -    -   2,896,606     -  (2,896,606)  3إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -

 -    -     -  (1,297,573)   1,297,573  1إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -

 -    -   2,537,089  (2,537,089)     -  3إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -

 -    -  (1,030)     -   1,030  1إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -

 -    -  (51,556)   51,556     -  2إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -

 (9,546,227) (252,176)  (17,020)   1,914,111  (11,191,142)  حركات أخرى ضمن نفس الدرجة

 57,905,966   87,268   1,886,818   55,931,880  تم إنشاؤها/ مشتراة موجودات مالية جديدة

 (53,935,833) (97,295)  (248,058)  (1,284,685)  (52,305,795)  موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

 (1,966,296) (41,665)  (1,924,631)     -     -  صافي المبالغ المشطوبة

 320,167,580 3,868,859 8,505,830 21,625,791 286,167,100 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

      

      الدخل الشامل اآلخرأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 51,960,155 - - 1,390,684 50,569,471 2019يناير  1الرصيد كما في 

 20,164,428 - - - 20,164,428 إضافات من إندماج اعمال

 - - - 1,174,443 (1,174,443) 2إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -

 - - 251,845 (251,845) - 3إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -

  1,735,237 - (41,619) 216,293 1,560,563 حركات أخرى ضمن نفس الدرجة

 29,443,129 - - - 29,443,129 تم إنشاؤها/ مشتراة موجودات مالية جديدة

 (30,686,074) - - - (30,686,074) موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

 72,616,875 - 210,226 2,529,575 69,877,074 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

      

      إلتزامات ومطلوبات طارئة

 48,524,860 - - 2,703,729 45,821,131 2019يناير  1الرصيد كما في 

 39,006,638 1,185,966 - - 37,820,672 إضافات من إندماج اعمال

 - - - 2,152,154 (2,152,154) 2إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -

 - - - (300,145) 300,145 1إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -

 (4,618,538) (244,075) - 1,004,548 (5,379,011) حركات أخرى ضمن نفس الدرجة

 21,297,601 - - 525,500 20,772,101 تم إنشاؤها/ مشتراة موجودات مالية جديدة

 (16,494,876) - - (833,539) (15,661,337) موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

 87,715,685 941,891 - 5,252,247 81,521,547 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
مستحوذ عليها أو منشأة وذات ألف درهم من إجمالي القروض باستثناء قروض  403.049.84األعمال، استحوذ البنك على  إندماجاتكجزء من 

البالغة  المستحوذ عليهاهذه القروض لالتاريخية  الخسارة اإلئتمانية المتوقعةالقيمة العادلة بما في ذلك  تعديالت. تم تسوية قيمة إئتمانية منخفضة
 .عليه ألف درهم من إجمالي التعرض المستحوذ 673.549.3
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 )تابع( إدارة مخاطر االئتمان .42

 

 )تابع( إجمالي التعرض 42-2

 
 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة

 212,907,660 3,715,415 14,616,888 194,575,357 2018يناير  1الرصيد كما في 

 - - 3,937,547 (3,937,547) 2إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -

 - 2,043,339 - (2,043,339) 3إلى الدرجة  1من الدرجة تحويل  -

 - - (1,038,321) 1,038,321 1إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -

 - 1,456,777 (1,456,777) - 3إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -

 - (1,447) - 1,447 1إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -

 - (96,791) 96,791 - 2إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -

 (452,516) (240,008) (131,028) (81,480) حركات أخرى ضمن نفس الدرجة

 61,297,689 233,413 1,241,567 59,822,709 تم إنشاؤها/ مشتراة موجودات مالية جديدة

 (45,626,041) (126,978) (892,482) (44,606,581) موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

 (1,756,558) (1,756,558) - - صافي المبالغ المشطوبة

 226,370,234 5,227,162 16,374,185 204,768,887 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

     أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 48,694,687 - 1,718,356 46,976,331 2018يناير  1الرصيد كما في 

 - - 143,482 (143,482) 2إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -

 - - (137,459) 137,459 1إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -

 (977,674) - (100,353) (877,321) حركات أخرى ضمن نفس الدرجة

 29,438,868 - - 29,438,868 تم إنشاؤها/ مشتراة موجودات مالية جديدة

 (25,195,726) - (233,342) (24,962,384) موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

 51,960,155 - 1,390,684 50,569,471 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
     إلتزامات ومطلوبات طارئة

 40,962,008 - 2,858,101 38,103,907 2018يناير  1الرصيد كما في 

 - - 1,222,768 (1,222,768) 2إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -

 - - (730,308) 730,308 1إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -

 (2,060,482) - (317,217) (1,743,265) حركات أخرى ضمن نفس الدرجة

 22,537,439 - 553,644 21,983,795 تم إنشاؤها/ مشتراة موجودات مالية جديدة

 (12,914,105) - (883,259) (12,030,846) موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

 48,524,860 - 2,703,729 45,821,131 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 )تابع( مخاطر االئتمانإدارة  .42

 

 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 42-3

 
 :والتصنيف الداخلي والمرحلة في نهاية السنة حسب فئة التعرض / األصلكما  إنخفاض القيمة مخصصأدناه يلخص الجدول 

 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

المشتراة أو الناشئة 

ذات القيمة 

 المجموع اإلئتمانية المنخفضة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 2019ديسمبر  31كما في 

      أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة

 36,347 - - 2,082 34,265 4-1الدرجات من 

 566,758 - 23,118 291,212 252,428 6-5الدرجات من 

 2,596,946 - 26,600 2,409,469 160,877 7الدرجة 

 2,999,286 72,475 2,926,811 - - 10-8الدرجات من 

 1,203,564 - 524,409 285,261 393,894 غير مصنفة

 مخصص إنخفاض القيمة
841,464 2,988,024 3,500,938 72,475 7,402,901 

      

      أدوات الدين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 10,066 - - - 10,066  4-1الدرجات من 

 43,832 - - 27,708 16,124  6-5الدرجات من 

  7الدرجة 
- - 206,519 - 206,519 

 مخصص إنخفاض القيمة
26,190 27,708 206,519 - 260,417 

      

      إلتزامات ومطلوبات طارئة

 38,139 - - 5,882 32,257  4-1الدرجات من 

 331,091 - - 127,977 203,114  6-5الدرجات من 

 677,502 - - 480,367 197,135  7الدرجة 

 383,617 383,617 - - - 10-8الدرجات من 

 غير مصنفة
731 - - 1,283 2,014 

 مخصص إنخفاض القيمة
433,237 614,226 - 384,900 1,432,363 

      

 إجمالي مخصص إنخفاض القيمة
1,300,891 3,629,958 3,707,457 457,375 9,095,681 

 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف   2018ديسمبر  31كما في 

     أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة

 60,514 - 2,000 58,514 4-1الدرجات من 

 484,583 5,895 224,629 254,059 6-5الدرجات من 

 2,513,786 29,357 2,382,669 101,760 7الدرجة 

 2,481,889 2,481,889 - - 10-8الدرجات من 

 1,234,884 418,829 378,476 437,579 غير مصنفة

 6,775,656 2,935,970 2,987,774 851,912 مخصص إنخفاض القيمة

     

     الدين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأدوات 

 9,882 - - 9,882  4-1الدرجات من 

 43,634 - 29,584 14,050  6-5الدرجات من 

 129,919 - 129,919 -  7الدرجة 

 183,435 - 159,503 23,932 مخصص إنخفاض القيمة

     

     إلتزامات ومطلوبات طارئة

 15,916 - 9,954 5,962  4-1الدرجات من 

 99,995 - 35,312 64,683  6-5الدرجات من 

 233,784 - 191,774 42,010  7الدرجة 

 57 - - 57 مصنفةغير 

 349,752 - 237,040 112,712 مخصص إنخفاض القيمة

     
 7,308,843 2,935,970 3,384,317 988,556 إجمالي مخصص إنخفاض القيمة
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 )تابع( إدارة مخاطر االئتمان .42

 

 )تابع(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  42-3
 

 :2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  توزيع مخصص انخفاض القيمةفيما يلي 
 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

المشتراة أو الناشئة 

ذات القيمة اإلئتمانية 

 المجموع المنخفضة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      

 247 - - - 247 (5نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية )إيضاح 

 49,962 - - 4,236 45,726 (6ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك )إيضاح 

 260,417 - 206,519 27,708 26,190 ( )*(9إستثمارات في أوراق مالية )إيضاح 

 7,333,410 71,050 3,492,708 2,982,378 787,274 (10للعمالء )إيضاح قروض وسلفيات 

 19,282 1,425 8,230 1,410 8,217 (13)إيضاح  موجودات أخرى

 1,432,363 384,900 - 614,226 433,237 (20اإلعتمادات المستندية، الضمانات المالية واإللتزامات األخرى )إيضاح 

 9,095,681 457,375 3,707,457 3,629,958 1,300,891 مجموع مخصص إنخفاض القيمة

 .بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربند "احتياطي إعادة التقييم ستثمارات مصنفة  ضمننخفاض القيمة إمخصص ب اإلعتراف)*( يتم 

 
 :2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  توزيع مخصص انخفاض القيمةفيما يلي 

 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     

 228 - - 228 (5البنوك المركزية )إيضاح نقد وأرصدة لدى 

 34,327 - 2,290 32,037 (6ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك )إيضاح 

 183,435 - 159,503 23,932 ( )*(9إستثمارات في أوراق مالية )إيضاح 

 6,726,872 2,927,473 2,984,050 815,349 (10قروض وسلفيات للعمالء )إيضاح 

 14,229 8,497 1,434 4,298 (13)إيضاح  وجودات أخرىم

 349,752 - 237,040 112,712 (20اإلعتمادات المستندية، الضمانات المالية واإللتزامات األخرى )إيضاح 

 7,308,843 2,935,970 3,384,317 988,556 مجموع مخصص إنخفاض القيمة

 .بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربند "احتياطي إعادة التقييم ستثمارات مصنفة  ضمننخفاض القيمة إمخصص ب اإلعتراف)*( يتم 
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 )تابع( إدارة مخاطر االئتمان .42

 

 )تابع(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  42-3

 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

المشتراة أو الناشئة 
ذات القيمة 

 المجموع اإلئتمانية المنخفضة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      بالتكلفة المطفأةأدوات مالية مدرجة 

 6,775,656 - 2,935,970 2,987,774 851,912 2019يناير  1الرصيد كما في 

 44,169 38,985 - - 5,184 إضافات من إندماج اعمال

 - - - 44,253 (44,253) 2إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -

 - - 56,757 - (56,757) 3الدرجة إلى  1تحويل من الدرجة  -

 - - - (114,947) 114,947 1إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -

 - - 540,828 (540,828) - 3إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -

 - - (531) - 531 1إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -

 - - (15,825) 15,825 - 2إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -

 2,333,465 75,155 1,803,071 520,308 (65,069) حركات أخرى ضمن نفس الدرجة

 664,983 - 264,689 151,910 248,384 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة

 (368,914) - (159,292) (67,510) (142,112) موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

 (80,161) - (97) (8,761) (71,303) التغيرات في النماذج، االفتراضات مقاييس المخاطر

 2,549,373 75,155 2,489,600 250 (15,632) إجمالي )المحرر( المحمل للسنة

 (234,525) - (234,525) - - مستردات

 2,314,848 75,155 2,255,075 250 (15,632) صافي )المحرر( المحمل للسنة

 (1,731,772) (41,665) (1,690,107) - - المشطوبةصافي المبالغ 

      
     - 

 7,402,901 72,475 3,500,938 2,988,024 841,464 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

      أدوات الدين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 183,435 - - 159,503 23,932 2019يناير  1الرصيد كما في 

      

 - - - 920 (920) 2إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -

 - - 129,919 (129,919) - 3الدرجة إلى  2تحويل من الدرجة  -

 80,823 - 76,600 (131) 4,354 حركات أخرى ضمن نفس الدرجة

 7,378 - - - 7,378 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة

 (2,697) - - - (2,697) موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

 (8,522) - - (2,665) (5,857) التغيرات في النماذج، االفتراضات مقاييس المخاطر

 76,982 - 206,519 (131,795) 2,258 صافي المحمل/ )المحرر( للسنة

      

 260,417 - 206,519 27,708 26,190 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

      إلتزامات ومطلوبات طارئة

 349,752 - - 237,040 112,712 2019يناير  1الرصيد كما في 

      

 1,122,387 496,744 - - 625,643 إضافات من إندماج اعمال

 - - - 318,547 (318,547) 2إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -

 - - - (6,181) 6,181 1إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -

 (81,555) (111,844)  43,853 (13,564) حركات أخرى ضمن نفس الدرجة

 146,190 - - 73,899 72,291 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة

 (83,532) - - (55,053) (28,479) موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

 (20,879) - - 2,121 (23,000) المخاطر مقاييساالفتراضات النماذج، التغيرات في 

 (39,776) (111,844) - 377,186 (305,118) للسنة المحمل /صافي )المحرر(
      

 1,432,363 384,900 - 614,226 433,237 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 )تابع( االئتمان إدارة مخاطر .42

 

 )تابع(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  42-3

 

  المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة

 7,047,794  2,403,097   3,472,124   1,172,573  2018يناير  1الرصيد كما في 

        

 -  -  37,536  (37,536) 2إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -

 -  184,443  -  (184,443) 3إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -

 -  -  (179,053)  179,053 1إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -

 -  575,368  (575,368)  - 3إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -

 -  (945)  -  945 1إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -

 -  (22,285)  22,285  - 2إلى الدرجة  3تحويل من الدرجة  -

 1,463,015  1,552,981  91,587  (181,553) حركات أخرى ضمن نفس الدرجة

 414,900  78,781  146,222  189,897 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة

 (281,845)  (76,697)  (51,673)  (153,475) موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

 (92,270)  (2,215)  24,114  (114,169) المخاطر مقاييساالفتراضات النماذج، التغيرات في 

 1,503,800  2,289,431  (484,350)  (301,281) )المحرر( المحمل للسنةإجمالي 

 (218,089)  (218,089)  -  - مستردات

 1,285,711  2,071,342  (484,350)  (301,281) صافي )المحرر( المحمل للسنة

 (19,380)  -  -  (19,380) فك الخصم

 (1,538,469)  (1,538,469)  -  - صافي المبالغ المشطوبة

 6,775,656  2,935,970  2,987,774  851,912 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

        

        أدوات الدين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 206,036  -  186,930  19,106 2018يناير  1الرصيد كما في 

        

 -  -  396  (396) 2إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -

 -  -  (7,485)  7,485 1إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -

 (10,820)  -  (12,624)  1,804 حركات أخرى ضمن نفس الدرجة

 3,166  -  -  3,166 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة

 (6,586)  -  (2,954)  (3,632) موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

 (8,361)  -  (4,760)  (3,601) المخاطر مقاييساالفتراضات النماذج، التغيرات في 

 (22,601)  -  (27,427)  4,826 )المحرر( للسنةالمحمل/  صافي
        

 183,435  -  159,503  23,932 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

        

        إلتزامات ومطلوبات طارئة

 347,075  -  252,303  94,772 2018يناير  1الرصيد كما في 

        

 -  -  2,976  (2,976) 2إلى الدرجة  1تحويل من الدرجة  -

 -  -  (25,899)  25,899 1إلى الدرجة  2تحويل من الدرجة  -

 806  -  30,026  (29,220) حركات أخرى ضمن نفس الدرجة

 77,104  -  27,123  49,981 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة

 (64,061)  -  (46,168)   (17,893)  موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

 (11,172)  -  (3,321)   (7,851)  المخاطر مقاييساالفتراضات النماذج، التغيرات في 

 2,677  -  (15,263)  17,940 )المحرر( للسنةالمحمل/  صافي
        

 349,752  -  237,040  112,712 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 تركيز مخاطر االئتمان 42-4

 
األطراف مشاركة في أنشطة مماثلة أو تعمل في نفس المناطق الجغرافية أو  ينشأ تركيز مخاطر االئتمان عندما يكون هناك عدد من األطراف المقابلة أو التعرضات التي لها خصائص اقتصادية متشابهة، أو أن تكون هذه

ات مخاطر االئتمان الواردة أدناه على ل قدرتها على الوفاء بااللتزامات التعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو الظروف األخرى. يستند تحليل تركيزالقطاعات االقتصادية التي من شأنها أن تجع
 موقع الطرف المقابل أو العميل أو األنشطة االقتصادية التي يزاولونها.

 
 لقطاع الجغرافيتركيز مخاطر االئتمان بحسب ا (أ)

 
محلي )اإلمارات 
 العربية المتحدة(

دول مجلس التعاون 
 الخليجي األخرى

 دول 
 أوروبا آسيا عربية أخرى

 الواليات 
 المتحدة األمريكية

 باقي 
 المجموع دول العالم

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 2019ديسمبر  31كما في 

         الموجودات

 23,074,738 - - -  70,767 515,860 138,029 22,350,082 أرصدة لدى البنوك المركزية، بالصافي

 23,064,974 2,005,548 41,365 4,941,037 4,149,957 1,819,849 2,099,518 8,007,700 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، بالصافي

 6,789,717 216,565 - 3,999,654 3,422 - 52,462 2,517,614 أدوات مالية مشتقة

 72,616,875 2,669,055 1,067,911 3,689,693 9,210,571 2,914,351 19,170,347 33,894,947 سندات -استثمارات في أوراق مالية 

 250,017,326 2,271,818 130,939 492,784 2,160,415 4,873,654 4,566,708 235,521,008 للعمالء، بالصافيقروض وسلفيات 

 16,607,641 581,368 29,904 2,620,613 4,416,754 110,412 262,323 8,586,267 ، بالصافيموجودات أخرى

 392,171,271 7,744,354 1,270,119 15,743,781 20,011,886 10,234,126 26,289,387 310,877,618 المجموع         

 87,715,685 859,290 1,009,258 3,302,476 4,888,708 1,349,318 2,252,836 74,053,799 التزامات ومطلوبات طارئة

          

 2018ديسمبر  31كما في 

         الموجودات

 18,090,957 - - - 54,618 - - 18,036,339 أرصدة لدى البنوك المركزية، بالصافي

 19,627,076 1,413,612 463,289 4,221,431 2,968,808 372,966 1,458,188 8,728,782 البنوك، بالصافيودائع وأرصدة مستحقة من 

 2,203,800 - - 183,650 - - - 2,020,150 إيداعات الشراء العكسي

 4,447,247 136,962 - 2,535,310 12,437 - 12,007 1,750,531 أدوات مالية مشتقة

 51,960,155 1,018,212 4,373,178 2,963,169 9,023,304 234,475 11,154,533 23,193,284 سندات -استثمارات في أوراق مالية 

 166,425,762 2,022,429 88,384 410,908 2,488,948 1,113,391 3,505,739 156,795,963 قروض وسلفيات للعمالء، بالصافي

 13,246,983 54,980 2,018,871 1,372,182 2,562,229 14,238 572,509 6,651,974 ، بالصافيموجودات أخرى

 276,001,980 4,646,195 6,943,722 11,686,650 17,110,344 1,735,070 16,702,976 217,177,023 المجموع

 48,524,860 431,676 1,061,262 1,978,526 2,668,687 109,680 1,762,921 40,512,108 التزامات ومطلوبات طارئة
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 تركيز مخاطر االئتمان بحسب القطاع االقتصادي / قطاع العمل (ب)

 
 قطاع النشاط االقتصادي: بحسب إلى العمالء القروض والسلفيات تفاصيل فيما يلي

 

 2018ديسمبر  31كما في   2019 ديسمبر 31كما في  

 
داخل دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة
خارج دولة اإلمارات 

  المجموع العربية المتحدة
داخل دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة

خارج دولة 
اإلمارات العربية 

 المجموع المتحدة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        النشاط االقتصاديقطاع 

 206,858 - 206,858  255,502 51,745 203,757 الزراعة 

 1,619,507 635,136 984,371  3,483,432 1,838,315 1,645,117 الطاقة 

 5,908,643 749,157 5,159,486  10,410,715 1,712,628 8,698,087 التجارة 

 50,695,184 1,725,242 48,969,942  71,574,703 1,232,939 70,341,764 االستثمار العقاري

 8,760,730 69,730 8,691,000  11,380,403 514,118 10,866,285 الضيافة

 2,461,154 1,041,719 1,419,435  4,691,094 1,849,401 2,841,693  واإلتصاالتالنقل 

 36,693,859 111,637 36,582,222  63,037,843 1,173,687 61,864,156 األفراد

 35,349,135 88,955 35,260,180  51,521,902 502,210 51,019,692 الحكومة ومؤّسسات القطاع العام

 14,434,947 3,379,204 11,055,743  18,402,157 3,665,901 14,736,256 المؤّسسات المالية )*(

 4,824,914 2,143,409 2,681,505  7,257,578 1,983,287 5,274,291 التصنيع

 3,426,233 284,631 3,141,602  5,725,433 299,124 5,426,309 الخدمات 

 8,771,470 51,747 8,719,723  9,609,974 298,181 9,311,793 أخرى

 242,229,200 15,121,536 257,350,736  162,872,067 10,280,567 173,152,634 

 (6,726,872)    (7,333,410)   ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة
مجموع القروض والسلفيات للعمالء، 

 166,425,762    250,017,326   بالصافي
 )*( تشمل شركات االستثمار 

 
 2018ديسمبر  31) المقدمة للعمالء من إجمالي القروض والسفليات %27.58عميالً بتاريخ التقرير  20قروض أكبر بلغت نسبة التعّرض الخاصة ب

– 36.58%  .) 
 

 لتعرضات األخرى بحسب قطاع العمل:ا تفاصيلفيما يلي 
 

 
 
  

 
 تجاري 

 حكومي قطاع عام أفراد وشركات
 بنوك

 ومؤّسسات مالية
 

 المجموع

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

       2019ديسمبر  31كما في 

       الموجودات

 23,074,738 - 23,074,738 - - - بالصافيأرصدة لدى البنوك المركزية، 

 23,064,974 23,064,974 - - - - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، بالصافي

 6,789,717 4,682,089 430,692 821,230 231,344 624,362 أدوات مالية مشتقة

 72,616,875 12,579,509 41,273,292 16,685,917 - 2,078,157 سندات -استثمارات في أوراق مالية 

 16,607,641 2,606,421 280,006 390,354 600,807 12,730,053 موجودات أخرى، بالصافي
 142,153,945 42,932,993 65,058,728 17,897,501 832,151 15,432,572  المجموع 0      

 87,715,685 12,724,616 2,664,020 15,776,875 2,227,179 54,322,995 التزامات ومطلوبات طارئة
        

       2018ديسمبر  31كما في 

       الموجودات

 18,090,957 - 18,090,957 - - - ، بالصافيأرصدة لدى البنوك المركزية

 19,627,076 19,627,076    -    - - - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، بالصافي

 2,203,800 2,203,800    -    - - - إيداعات الشراء العكسي

 4,447,247 3,015,805 9,595 287,175 173,120 961,552 أدوات مالية مشتقة

 51,960,155 8,467,522 30,195,860 12,245,954 - 1,050,819 سندات -استثمارات في أوراق مالية 

 13,246,983 1,043,220 259,811 1,227,335 391,551 10,325,066 ، بالصافيموجودات أخرى

 109,576,218 34,357,423 48,556,223 13,760,464 564,671 12,337,437  المجموع

 48,524,860 7,724,163 2,541,071 7,309,165 1,878,361 29,072,100 التزامات ومطلوبات طارئة
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 تقييم مخاطر االئتمان وسياسات تخفيفها 42-5

 

تعرض أيضاً ألشكاٍل تيمكن أن  المجموعةإن القروض والسلفيات المقدمة إلى العمالء هي المصدر الرئيسي لمخاطر االئتمان على الرغم من أن 

أخرى من مخاطر االئتمان من خالل، على سبيل المثال، القروض إلى البنوك والتزامات القروض وسندات الدين. تهدف سياسات وعمليات إدارة 

لمراقبة المخاطر إلى التعّرف على المخاطر وتحليلها لتحديد المستوى المقبول للخطر وسقوف المخاطر وضوابطها، وكذلك  المجموعةالمخاطر لدى 

بتقدير احتمال إخفاق الطرف المقابل باستخدام أدوات تصنيف داخلية تناسب  تقوم المجموعةوااللتزام بسقوفها من خالل البيانات الموثوقة والمنتظمة. 

 . اف المقابلةمختلف فئات األطر

 

ن والمقترضين المحتملين على الوفاء بالتزامات الفوائد وأصل الدين، يدار التعرض لمخاطر االئتمان أيضاً من خالل التحليل المنتظم لقدرة المقترضي

 وكذلك من خالل تغيير سقوف اإلقراض إن لزم األمر.

 

 الضمانات

 

، وذلك في صورة حقوق رهن على العقارات واألوراق المالية األخرى التعرضات لمخاطر اإلئتمان أوجه مختلفة منبضمانات مقابل  المجموعةحتفظ ت

وبشكٍل  المسجلة على الموجودات والودائع الثابتة والضمانات. يتم تحديث تقديرات القيمة العادلة للضمانات )بما في ذلك األسهم( بصورة منتظمة.

راء العكسي عام، ال يتم االحتفاظ بضمانات للقروض والسلفيات المقدمة إلى البنوك إال عندما يتم االحتفاظ بأوراق مالية كجزء من نشاط إعادة الش

 واقتراض األوراق المالية. إن أنواع الضمانات الرئيسية للقروض والسلفيات هي كما يلي:

 

 .النقد واألوراق المالية القابلة للتداول 

 .رهونات على العقارات السكنية والتجارية 

 .رهونات على موجودات األعمال مثل العقارات والمخزون والذمم المدينة 

  و ؛المالية مثل سندات الدين واألسهمرهونات على األدوات 

 .الكفاالت 

 

ديسمبر  31للسنة المنتهية في  لمخاطر اإلئتمانأوجه مختلفة من التعرضات إن القيمة العادلة المقدرة للضمانات والرهونات األخرى المحتفظ بها مقابل 

  ألف درهم(. 178.273.983 – 2018ديسمبر  31ألف درهم ) 247.161.187بلغت  2019

 

 في حال تجاوزتمعظم الضمانات المحتفظ بها كرهن مقابل القروض التي تعرضت النخفاض في قيمتها تشمل عقارات تجارية وسكنية وأوراق مالية. 

الضمان تُعاد إلى العمالء وال تستخدم في تسوية أي قروض  حيازةالقيمة العادلة المقدرة للضمان قيمة القرض المستحق، فإن أي زيادة تنتج عن 

 أخرى.

 
 شطب 

 
 ومتق. عةولمجما مع السداد ةطخ في کةربالمشا نيدلما مقيا دمع لمث، لإلسترداد ولمعق قعوت كناه ونيک ال مادعن لماليةا وداتجولما طبش ميت

 روضق نع رةمتأخ مًاوي 180 نم رکثأل يةدتعاقتسديد الدفعات ال في نيدلما ليفش مادعن بهاطش لقب الذمم المدينةأو  القرض فبتصني عةولمجما
عندما يتم شطب القروض أو الذمم المدينة، تستمر المجموعة في ممارسة نشاط اإلنفاذ لمحاولة استرداد . ةطسولمتوا رةلصغيا والمشاريع ئةزلتجا

 بها في الربح أو الخسارة.. عندما يتم استردادها، يتم االعتراف المستحقة الذمم المدينة
 

 عكس االنخفاض في القيمة 
 

انخفاض في  اإلعترافبعد  وقععندما ينخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في فترةٍ الحقة، ويكون باإلمكان ربط هذا االنخفاض موضوعياً بحدث 
ويتم تسجيلها في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تحدث القيمة، فإنه يتم استرداد الزيادة بتخفيض حساب مخصص االنخفاض في قيمة القروض 

 فيها.
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 المشتقات

 
سقوف صارمة للرقابة على صافي مراكز المشتقات المفتوحة )أي الفرق بين عقود الشراء والبيع( من حيث المبلغ والمدة. يقتصر  المجموعةلدى 

)أي القيمة العادلة الموجبة للموجودات(،  المجموعةالمبلغ المعّرض لمخاطر االئتمان في أي وقت على القيمة العادلة الحالية لألدوات المفّضلة لدى 
اطر االئتمان يعد هذا المبلغ بالنسبة للمشتقات جزءاً صغيراً من العقد أو القيم االسمية المستخدمة في بيان حجم األدوات القائمة. يدار التعرض لمخحيث 

 كجزء من مجموع سقوف اإلقراض للعمالء إلى جانب التعرضات المحتملة من جّراء حركات السوق.
 

فع نقداً أو باألوراق المالية أو األسهم مرهوناً بتوقّع الحصول على مبالغ نقدية أو أوراق مالية أو أسهم مكافئة لتلك تنشأ مخاطر التسوية عندما يكون الد
مية لدى المدفوعة. يتم وضع شروط تسوية يومية لكل طرٍف مقابل لمواجهة كافة المخاطر الناجمة عن عملية التسوية الناشئة عن معامالت السوق اليو

 .المجموعة
 

 :مشتقةالمالية الألدوات لداخلية ال اإلئتمانيعرض الجدول التالي تصنيفات 
 

 2019        
 ألف درهم

2018        
 ألف درهم

   درجات الخطر الداخلية

 3,639,422 5,160,691                      4إلى  1الدرجات من 

 776,407   1,536,539 6إلى  5الدرجات من 

 - 74,873 7الدرجة 

 31,418   17,614 غير مصنفة

 6,789,717 4,447,247 

 
 ترتيبات المقاصة الرئيسية

 
للخسائر االئتمانية بإبرام ترتيبات مقاصة رئيسية مع األطراف المقابلة التي تربطها بالبنك معامالت كبيرة.  اأيضاً بالحد من تعرضه تقوم المجموعة

أساس  ال تؤدي ترتيبات المقاصة الرئيسية عموماً إلى مقاصة للموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي حيث تتم تسوية المعامالت عادة على
 تأثير المقاصة ليس له قيمة تذكر في الواقع. اإلجمالي، وبالتالي فإن 

 
من خالل ترتيبات مقاصة رئيسية تنص على أنه في حالة حدوث أي  المجموعةومع ذلك، يتم تقليص مخاطر االئتمان المتعلقة بالعقود المفضلة لدى 

عموماً لمخاطر االئتمان من األدوات المالية المشتقة  المجموعةتعثّر يتم إنهاء وتسديد المبالغ لدى الطرف المقابل على أساس الصافي. إن تعّرض 
 الخاضعة لترتيبات مقاصة رئيسية يمكن أن يتغير بصورة كبيرة خالل سنة واحدة نظراً لتأثره بأي معاملة تشملها هذه الترتيبات.

 
 مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات

 
ة تنشأ من احتمال تخلف الطرف المقابل عن سداد التزاماته التعاقدية وتقتصر على القيمة العادلة إن مخاطر االئتمان التي تتعلق باألدوات المالية المشتق

عقود مشتقات مالية مع مؤسسات وشركات تتمتع بمركز ائتماني ُمرضي حسب التقييم  تبرم المجموعة. المجموعةالموجبة لألدوات المفضلة لدى 
إبرام اتفاقيات تمان المتعلقة بالمشتقات يتم تخفيفها والسيطرة عليها من خالل وضع سقوف محددة و. إن مخاطر االئللمجموعةاالئتماني المستقل 

 .المقاصة الرئيسية
 

 خارج الميزانية العمومية
 

نفس سياسات إدارة المخاطر لمواجهة مخاطر البنود خارج الميزانية العمومية كما هو الحال بالنسبة لمخاطر البنود داخل الميزانية  المجموعةطبّق ت
لسلفيات. العمومية. في حالة وجود التزامات باإلقراض، يخضع العمالء واألطراف المقابلة لنفس سياسات إدارة االئتمان كما هو الحال مع القروض وا

 يمكن طلب ضمانات اعتماداً على مدى قوة الطرف المقابل وطبيعة المعاملة.و
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 ، القياس والمراقبةإطار عمل مخاطر أسعار الفوائد .43
 

ياً بالتغيرات في أسعار تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من األدوات المالية المحّملة بالفائدة وتعكس احتمالية تأثر األدوات المالية واإليرادات المتعلقة بها سلب
لألسهم واألرباح المعرضة والقيمة االقتصادية بإدارة هذه المخاطر بصورة رئيسية من خالل مراقبة فروق أسعار الفائدة  تقوم المجموعةالفائدة. 

 وتوفيق عمليات إعادة التسعير للموجودات والمطلوبات.للمخاطر 
 

الذي يستخدم مشتقات مالية مثل مقايضات أسعار الفائدة  المجموعةمراكز مخاطر معدالت الفائدة بوجٍه عام من خالل قسم الخزينة لدى  يتم إدارة
 المحّملة بالفائدة. للمجموعة دوات الماليةاألإلدارة مخاطر أسعار الفائدة العامة الناشئة من  الفائدة وأسعار العمالتمعدالت الفائدة بين ومقايضات 

 
أو متغيرة. إن الموجودات والمطلوبات المالية المعّرضة لمخاطر أسعار الفائدة هي عبارة عن موجودات ومطلوبات مالية بمعدالت فائدة تعاقدية ثابتة 

البنك المتعلقة بالقروض والسلفيات والودائع واألرصدة المستحقة من البنوك واالستثمارات في األوراق المالية وودائع  هناك جزء هام من أرصدة
 العمالء واألرصدة المستحقة إلى البنوك والقروض يندرج ضمن هذه الفئة. 

 
ت حقوق الملكية والنقد واألرصدة لدى البنوك المركزية باستثناء أما الموجودات المالية غير المعّرضة لمخاطر أسعار الفائدة فتشمل باألساس استثمارا

 شهادات اإليداع واتفاقيات الشراء العكسي. 
 

ومقايضات الميزانية العمومية مثل مقايضات أسعار الفائدة  خارجلميزانية العمومية صافي القيم االسمية لألدوات المالية االبنود خارج  فجوةمثل ت
 التي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار الفائدة. وأسعار الفائدة العمالت معدالت الفائدة بين

 
النتائج من قبل لجنة الموجودات  ومراقبةيتم تحليل  .بش   كل دوري أدوات محاكاة مالية لقياس ومراقبة حس   اس   ية معدالت الفوائد المجموعةس   تخدم ت

 والمطلوبات.



  

 
 
 

  ةالموحد إيضاحات حول البيانات المالية
اا2019ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 

105 
  

 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 )تابع(، القياس والمراقبة أسعار الفوائدإطار عمل مخاطر  .43
 

مبينة أدناه. تُدرج األدوات المالية المشتقة )بخالف تلك المصنفة ضمن عالقة تحوط( وموجودات ومطلوبات  2019ديسمبر  31في كما على أساس ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية  للمجموعةإن مركز حساسية أسعار الفائدة 
 إعادة التسعير التعاقدي القادمة. فترةلأشهر" بقيمها العادلة. كما تُدرج األدوات المالية المشتقة المصنفة ضمن عالقة تحوط وفقاً  3"أقل من  الخانةمحفظة المتاجرة )باستثناء غير المحّملة بالفائدة( ضمن 

 
 
 
 

 
 أقل من 

 أشهر 3

 أشهر  3
 إلى أقل من 

 أشهر 6

 أشهر  6
 إلى أقل من
 سنة واحدة

 من سنة واحدة 
 إلى أقل من 

 سنوات 3

 
 أكثر من 

 سنوات 3

 
 بنود غير 

 محّملة بالفائدة

 
 

 المجموع  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        الموجودات

 24,904,966 20,063,600 - - - 925,000 3,916,366 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية، بالصافي

 23,064,974 1,151,409 - - 3,009,306 4,564,997 14,339,262 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، بالصافي

 6,789,717 829,496 - - - 50,510 5,909,711 مشتقةأدوات مالية 

 73,440,113 823,238 29,753,508 23,590,702 5,110,890 3,775,714 10,386,061 استثمارات في أوراق مالية

 250,017,326  (8,637,043)  26,541,893  8,747,036  7,348,137  25,372,562  190,644,741 قروض وسلفيات للعمالء، بالصافي

 407,768 407,768 - - - - - استثمار في شركة زميلة

 1,693,707 1,693,707 - - - - - استثمارات عقارية

 16,750,208 16,750,208 - - - - - موجودات أخرى، بالصافي

 2,197,571 2,197,571 - - - - - ممتلكات ومعدات، بالصافي

 5,332,497 5,332,497 - - - - - ، بالصافيموجودات غير ملموسة

         535,830 535,830 - - - - - عيموجودات محتفظ بها للب
 405,134,677 41,148,281 56,295,401 32,337,738 15,468,333 34,688,783 225,196,141 مجموع الموجودات

        المطلوبات وحقوق الملكية

 5,732,779 1,739,098 - 660,911 36,730 109,821 3,186,219 أرصدة مستحقة للبنوك

 6,949,891 735,514 - - - 35,257 6,179,120 أدوات مالية مشتقة

 262,093,782 60,744,646 231,486 3,222,513 25,673,762 32,357,423 139,863,952 ودائع العمالء

 2,062,338 - - - 217,535 462,732 1,382,071 أوراق تجارية باليورو

 51,882,054 - 30,684,592 4,215,790 784,949 371,360 15,825,363 قروض

 20,302,794 20,302,794 - - - - - مطلوبات أخرى

 413,395 413,395 - - - - - بالموجودات المحتفظ بها للبيعمطلوبات متعلقة 

 55,697,644 55,697,644 - - - - - حقوق الملكية
 حقوق الملكية

 405,134,677 139,633,091 30,916,078 8,099,214 26,712,976 33,336,593 166,436,725 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

        
 - (98,484,810) 25,379,323 24,238,524 (11,244,643) 1,352,190 58,759,416 فجوة البنود داخل الميزانية العمومية
 - - 4,256,246 (8,639,002) (3,067,581) (332,626) 7,782,963 فجوة البنود خارج الميزانية العمومية

        
 - (98,484,810) 29,635,569 15,599,522 (14,312,224) 1,019,564 66,542,379 مجموع فجوة حساسية أسعار الفائدة

 - - 98,484,810 68,849,241 53,249,719 67,561,943 66,542,379 حساسية أسعار الفائدة المتراكمفجوة 

 
 .إنخفاض القيمةمخصصات للعمالء بشكل رئيسي البنود غير المحّملة بالفائدة ضمن بند القروض والسلفيات  صافيشمل ي
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 كانت كما يلي: 2018ديسمبر  31إن حساسية أسعار الفائدة لدى البنك بناًء على ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في 
 

 
 
  

 
 أقل من 

 أشهر 3

 أشهر  3
 إلى أقل من 

 أشهر 6

 أشهر  6
 إلى أقل من
 سنة واحدة

 من سنة واحدة 
 إلى أقل من 

 سنوات 3

 
 أكثر من 

 سنوات 3

 
 بنود غير 

 محّملة بالفائدة

 
 

 المجموع  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
         الموجودات

 19,589,957 15,908,534 - - - 918,250 2,763,173 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية، بالصافي
 19,627,076 1,890,008 - 275,475 2,484,940 4,317,512 10,659,141 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، بالصافي

 2,203,800 - - - - - 2,203,800 إيداعات الشراء العكسي
 60,134 - - - - - 60,134 أوراق مالية بغرض المتاجرة

 4,447,247 926,320 - - 2,594 7,116 3,511,217 أدوات مالية مشتقة
 52,362,234 402,079 20,560,481 12,982,183 2,128,572 1,548,855 14,740,064 استثمارات في أوراق مالية

 166,425,762 (7,461,964) 28,377,770 10,697,221 2,565,657 8,233,148 124,013,930 ، بالصافيللعمالء قروض وسلفيات
 205,158 205,158 - - - - - استثمار في شركة زميلة

 576,671 576,671 - - - - - استثمارات عقارية
 13,330,894 13,312,309 - - - - 18,585 ، بالصافيموجودات أخرى

 982,605 982,605 - - - - - ممتلكات ومعدات، بالصافي
 18,800 18,800 - - - - - موجودات غير ملموسة

        
  279,830,338  26,760,520  48,938,251  23,954,879  7,181,763  15,024,881  157,970,044  مجموع الموجودات

         المطلوبات وحقوق الملكية
 3,071,408 870,881 - 660,785 380,782 168,993 989,967  أرصدة مستحقة للبنوك

 5,695,911 707,961 - - - 32,679 4,955,271  أدوات مالية مشتقة
 176,653,857 39,886,042 56,035 2,588,263 29,704,071 18,507,486 85,911,960  ودائع العمالء

 3,279,302 - - - 440,404 2,202,480 636,418  أوراق تجارية باليورو
 43,027,749 - 18,953,015 3,728,912 2,619,384 1,016,077 16,710,361  قروض

 15,296,568 15,296,568 - - - - -  مطلوبات أخرى
 32,805,543 32,805,543 - - - - -  د مقات للكلد

  279,830,338  89,566,995  19,009,050  6,977,960  33,144,641  21,927,715  109,203,977  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
         

 - (62,806,475) 29,929,201  16,976,919 (25,962,878) (6,902,834)  48,766,067  البنود داخل الميزانية العمومية فجوة
 - - 6,061,812 (1,043,055) 2,103,608 688,926 (7,811,291)  البنود خارج الميزانية العمومية فجوة

         
 - (62,806,475) 35,991,013 15,933,864 (23,859,270) (6,213,908)  40,954,776 حساسية أسعار الفائدة فجوةمجموع 

 - - 62,806,475 26,815,462 10,881,598 34,740,868 40,954,776 حساسية أسعار الفائدة المتراكم فجوة

 
 .إنخفاض القيمةمخصصات للعمالء بشكل رئيسي البنود غير المحّملة بالفائدة ضمن بند القروض والسلفيات  صافيشمل ي
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التمويلية عند استحقاقها وتعويض األموال عند سحبها. إن  اعلى الوفاء بالتزاماته المجموعةمخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة 

عند استحقاقها  المجموعةفي إدارة السيولة يتمثل في ضمان توفر السيولة الكافية والدائمة من أجل الوفاء بالتزامات  المجموعةالنهج المتبع من قبل 

 . المجموعةفي ظل الظروف العادية والظروف المتأّزمة على حد سواء دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بإلحاق أي ضرر بسمعة 

 

 آلية إدارة مخاطر السيولة

 

من أجل  المجموعةتحّمله تإطار عمل معتمد من مجلس اإلدارة حول مدى تقبّل مخاطر السيولة يتضمن أدنى حد للسيولة يمكن أن  المجموعةلدى 

في بيئة العمل المتأّزمة لفترة زمنية محددة. فّوض مجلس اإلدارة لجنة اإلدارة التنفيذية مسؤولية إدارة السيولة التي تشرف  اإلستمرار في األعمال

بتحديد ومراقبة نسبة السيولة، كما تراجع  المجموعةعليها يومياً نيابة عنهم لجنة الموجودات والمطلوبات. تضطلع لجنة الموجودات والمطلوبات لدى 

على ضمان اللجنة كذلك  تعملعند استحقاقها.  امن الوفاء بالتزاماته ابوضع يمكنه المجموعةير بانتظام سياسات إدارة السيولة لضمان تمتع وتعا

 بالتوجيهات التنظيمية وإرشادات السياسة الداخلية حول مخاطر السيولة. البنكالتزام إستمرار 

 

 مع الرقابة عليها من قسم الخزينة وتشمل ما يلي: وعةالمجمتدار عملية إدارة مخاطر السيولة داخل 

 

 المجموعةدرة مراقبة وضع السيولة بصورة يومية وأسبوعية وشهرية. ويقتضي ذلك التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية الداخلة / الخارجة والتأكد من ق 

 على الوفاء بالتدفقات النقدية المطلوبة. 

 في ضوء مجموعة متنوعة من التصّورات التي تغطي كل ظروف السوق الطبيعية واألكثر شدة مع وضع  بانتظاماختبار ضغط السيولة القيام ب

 منبّهات واضحة المعالم واقتراح اإلجراءات الالزمة.

  "ف اإلمارات العربية الصادرة عن مصرو "نسبة تغطية السيولة" ضمان االمتثال المنتظم لنسب السيولة مثل "نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة

 .  لمخاطر السيولةالمعتمدة داخلياً تدابير اإلدارة و المتحدة المركزي

  طويلة األجل والمحافظة على النسبة  لضغط السيولة كقياسوذلك  3بازل  وفقاً لـمراقبة نسبة مخاطر السيولة لصافي مصادر التمويل المستقرة

 .لتبقى أعلى من النسبة المعتمدة من اإلدارة.

 اختبار  يشمل. والمنتظمالفردي  ضغطظروف المتطلبات السيولة تحت  على مستوى البنك والذي يفترض ضغط السيولةاختبار ببانتظام  القيام

أحد البنوك المحلية الكبرى، خفض تصنيف االئتمان باإلضافة إلى  إفالس ربط العملة مثل فك المتنوعة محفزات السيولةعلى نطاق واسع  الضغط

 التدفق النقدي العادي. ضغط تحليل

 .مراقبة تركيز المودعين للتأكد من أن تمويل ودائع المجموعة متنوع بشكل جيد 

 

 بين: 1:1سقفاً داخلياً لنسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة حيث ينبغي أاّل تزيد عن المعدل  المجموعة توضع

 البنوك األخرى لفترة متبقية تزيد عن ثالثة شهور. قيمة القروض والسلفيات باإلضافة إلى قيمة اإليداعات لدى -

ة قيمة الموارد المستقرة التي تشمل األموال الخاصة الحرة بفترة متبقية تزيد عن ستة شهور وإيداعات العمالء الثابتة والتسهيالت النقدي -

 االحتياطية. 

 

  العربية المتحدة. اإلماراتهو محدد من قبل المصرف المركزي لدولة  إلى الموارد المستقرة كما ياتمع تعريف نسبة السلف أعالهيتماشى ما ورد 

 

بمراقبة نوعية مصادر التمويل بدقة ووضع التدابير تفادياً للتركيز على أي مصدر من مصادر التمويل. تتم متابعة تركيز مصادر  المجموعةقوم تكما 

 التمويل من حيث نسبتها المئوية إلى مجموع مركز المطلوبات. وفيما يلي بعض النسب الخاضعة للمتابعة:

 

 وحقوق الملكية تاألوراق التجارية باليورو إلى إجمالي المطلوبا. 

  وحقوق الملكية إجمالي المطلوباتتمويل العمليات الكبيرة إلى. 

 ( إلى تأمين الودائع المصرفيةحسابات التوفير )وحقوق الملكية إجمالي المطلوبات. 

  ودائع العمالءتمويل األنشطة األساسية إلى. 

  وحقوق الملكية إجمالي المطلوباتتمويل االنشطة الخارجية إلى. 
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 )تابع(  آلية إدارة مخاطر السيولة

 

ً أنشأت المجموعة العديد من مؤشرات اإلنذار المبكر لمخاطر السيولة  دولة اإلمارات العربية المتحدة وتراقب لالبنك المركزي  متطلبات مع تماشيا

 هي كما يلي:وبشكل منتظم. بعض مؤشرات اإلنذار المبكر الرئيسية 

 

 خفض التصنيف االئتماني• 

 األسهمانخفاض في سعر • 

 االئتمان  تبادل عجز توسيع مستويات• 

 األفراد والشركات  تكاليف  مخاطر• 

  ضماناتال على الطلب زيادة• 

 

 والمسؤوليات. للمهامواضح  تحديدمع  واإلجراءات التصاعدية لمتابعة عدم اإلمتثالإدارة  بإنشاء المجموعة أيضا قامت

 

 أدوات إدارة السيولة

 

من خالل قسم الخزينة من وجود مصادر متنوعة للتمويل تشمل الودائع المحلية للعمالء من األفراد والشركات والمؤسسات، وكذلك  المجموعةتأكد ت

ضمن برنامج صناديق االستثمار السيادية الدولية والبنوك المركزية، إلى جانب التمويل طويل األجل مثل سندات الدين وااللتزامات المساندة الصادرة 

 دات العالمية متوسطة األجل.السن

 

تستحق في معظم األحوال على فترات تتجاوز السنة الواحدة، فإن ودائع  المجموعةصدرها تات الدين والقروض المساندة التي في حين أن آجال سند

الخزينة بإدارة هذه المخاطر عن طريق ما . يقوم قسم المجموعةالبنوك والعمالء تستحق عموماً على فترات أقصر مما يزيد من مخاطر السيولة لدى 

 يلي:

 

 ية تنويع مصادر التمويل والموازنة بين مصادر التمويل الطويلة والقصيرة األجل وذلك عن طريق االقتراض بموجب برامج إصدار السندات العالم

 متوسطة األجل.

 ؛خالل عملية تسعير تحويل األموال مراقبة مدى جمود محفظة المطلوبات ووحدات العمل من حيث الودائع الجامدة من 

  للموجودات المالية عالية  3تنويع االستثمار في األصول ذات القيمة السوقية العالية على المدى القصير أو المتوسط بما يتوافق مع توجيهات بازل

 د شراؤها ضمن فترة قصيرة األجل، إلخ.الجودة كشهادات اإليداع لدى المصرف المركزي والسندات من الدرجة االستثمارية التي يمكن أن يعا

 

تعرض لها خالل يبعض التسهيالت مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي إلدارة مخاطر السيولة التي  البنكوباإلضافة إلى ذلك، لدى 

 األوقات الحرجة وهي كالتالي:

 

 نقطة أساس. 150يومية بهامش  تسهيالت سحب على المكشوف بضمان احتياطيات البنك النقدية بنسبة فائدة 

  نقطة أساس. 300تسهيالت سحب على المكشوف فوق االحتياطيات النقدية بنسبة فائدة يومية بهامش 

 يومية. إعادة شراء تسهيالت إعادة الشراء مقابل بعض سندات االستثمار في األوراق المالية بنسبة فائدة 

 

االقتراض من  البنكستطيع ي، وبموجها 2014لن عنها المصرف المركزي اعتباراً من مارس الحصول على تسهيالت إقراض هامشية أع للبنكيحق 

اختبارات دورية على هذه التسهيالت المتاحة لدى المصرف المركزي للتحقق من توفرها  البنكجري يالمصرف المركزي بتقديم الضمانات المستحقة. 

 للعمليات التشغيلية.

 

 من تسهيالت المصرف المركزي المذكورة أعاله بنهاية السنة.  تسهيالت قائمةوال يوجد أية لم تُستخدم 
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 )تابع( أدوات إدارة السيولة 

 

المستوجب نقاط  تستند ال. الطارئةخطة التمويل  لإلمتثال إلى ليتم مراقبتها التي يجب تعديلهاالنقاط  تبينالتي الوحدات تمويل  قام البنك بوضع خطة

أسواق  وتجميدنخفاض في ودائع العمالء االاالئتمان واألحداث الداخلية والخارجية مثل  توزيعيمكن مالحظتها مثل  السوق التي إلى بيانات تعديلها

لجنة الموجودات مع ظروف السوق المتغيرة بواسطة  اوح ويتم تحديثهخطة تمويل الوحدات األدوار والمسؤوليات بوضتحدد . العمليات الكبيرة

 .والمطلوبات

 

االستحقاق التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أساس  تم تحديد تواريخ. المجموعة استحقاق موجودات ومطلوبات تواريخيلخص الجدول أدناه 

 المجموعةوفقاً لما تشير إليه تجربة  الفعالةاالستحقاق  تواريخنهاية فترة التقرير حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي دون األخذ باالعتبار بالفترة المتبقية 

 السابقة في االحتفاظ بالودائع وتوفر األموال السائلة. 

 

أشهر" بقيمها  ثالثةومطلوبات محفظة المتاجرة ضمن "أقل من تُدرج األدوات المالية المشتقة )بخالف تلك المصنفة ضمن عالقة تحوط( وموجودات 

على هذه الفترة العادلة. إن مخاطر السيولة على هذه البنود ال تدار على أساس فترة االستحقاق المتبقية نظراً لعدم االحتفاظ بها بغرض تسويتها بناًء 

رة االستحقاق المتبقية. أما المشتقات المصنفة ضمن عالقة تحوط فتدرج بالقيمة العادلة حيث ستتم تسويتها في أغلب األحيان بالقيمة العادلة قبل نهاية فت

 تصنيف تواريخ إستحقاق ضمن والتي ليس لهاسهم والصناديق المشتركة األمالية في الوراق األإستثمارات  تُدرج بناًء على فترة االستحقاق المتبقية.

 سنوات". 3"أكثر من 

 

 االستحقاق بواسطة اإلدارة لضمان توفر السيولة الكافية. تواريختتم مراقبة 
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 على النحو التالي:  2019ديسمبر  31استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في  تواريخ إن
 

 
 
  

 
 أقل من

 أشهر 3

 أشهر  3
 إلى  أقل من 

 أشهر 6

 أشهر  6
 إلى أقل من
 سنة واحدة

 من سنة واحدة 
 إلى أقل من 

 سنوات 3

 
 أكثر من 

 سنوات 3

 
 

 المجموع

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
        الموجودات

 24,904,966    -    -    -  925,000  23,979,966  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية، بالصافي

 23,064,974    - 1,515,784  3,703,615  4,421,777 13,423,798  ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، بالصافي

 6,789,717 914,940  167,824  40,874  26,325 5,639,754  أدوات مالية مشتقة

 73,440,113  30,597,579  23,997,210  8,786,912  4,270,039  5,788,373  ماليةاستثمارات في أوراق 

 250,017,326  148,081,975 45,665,622  7,122,147 5,191,108 43,956,474  ، بالصافيللعمالء قروض وسلفيات

 407,768  407,768    -    -    -    -  استثمار في شركة زميلة

 1,693,707    -  1,693,707    -    -    -  استثمارات عقارية

 16,750,208  141,863   91,168 8,832,632  1,214,600  6,469,945  ، بالصافيموجودات أخرى

 2,197,571  2,197,571    -    -    -    -  ممتلكات ومعدات، بالصافي

 5,332,497  5,332,497    -    -    -    -  ، بالصافيموجودات غير ملموسة

         535,830    -    -    -    -  535,830  موجودات محتفظ بها للبيع
 405,134,677 187,674,193 73,131,315 28,486,180 16,048,849 99,794,140  مجموع الموجودات

        المطلوبات وحقوق الملكية

 5,732,779    -  660,911  36,730  109,821  4,925,317  أرصدة مستحقة للبنوك

 6,949,891   1,066,068  305,823  84,380  13,354 5,480,266  أدوات مالية مشتقة

 262,093,782  1,113,124  4,074,804  26,359,616  32,773,977  197,772,261  ودائع العمالء

 2,062,338    -    -  217,535  462,732  1,382,071  أوراق تجارية باليورو

 51,882,054   34,987,036  9,137,546  3,160,661  416,678 4,180,133  قروض

 20,302,794   3,311,043  315,229  9,018,310  1,188,275 6,469,937  مطلوبات أخرى

 413,395    -    -    -    -  413,395  مطلوبات متعلقة بالموجودات المحتفظ بها للبيع

 55,697,644  55,697,644    -    -    -    -  حقوق الملكية
 405,134,677 96,174,915 14,494,313 38,877,232 34,964,837 220,623,380  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

        
 - 91,499,278 58,637,002 (10,391,052) (18,915,988) (120,829,240)  فجوة السيولة داخل الميزانية العمومية

        
        خارج الميزانية العمومية

 23,027,480  6,054,677  12,028,727 2,052,972 983,050  1,908,054  ضمانات مالية والتزامات غير قابلة لإللغاء
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 على النحو التالي: 2018ديسمبر  31استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في  إن تواريخ
 

 
 
 

  
 أقل من

 أشهر 3

 أشهر  3
 إلى  أقل من 

 أشهر 6

 أشهر  6
 إلى أقل من
 سنة واحدة

 من سنة واحدة 
 إلى أقل من 

 سنوات 3

 
 أكثر من 

 سنوات 3

 
 

 المجموع

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
        الموجودات

 19,589,957 - - - 918,250 18,671,707  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية، بالصافي
 19,627,076 - 1,665,475 2,812,860 4,387,546 10,761,195  ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، بالصافي

 2,203,800 - - - - 2,203,800  إيداعات الشراء العكسي
 60,134 - - - - 60,134  أوراق مالية بغرض المتاجرة

 4,447,247 188,447 142,421 17,190 12,830 4,086,359  أدوات مالية مشتقة
 52,362,234 21,023,591 20,644,319 2,531,630 1,915,841 6,246,853  استثمارات في أوراق مالية

 166,425,762 110,757,349 28,000,357 1,914,533 2,576,571 23,176,952  ، بالصافيللعمالء قروض وسلفيات
 205,158 205,158 - - - -  استثمار في شركة زميلة

 576,671 - 576,671 - - -  استثمارات عقارية
 13,330,894 416 13 6,134,673 754,338 6,441,454  بالصافي ،موجودات أخرى

 982,605 982,605 - - - -  ممتلكات ومعدات، بالصافي
         18,800 18,800 - - - -  موجودات غير ملموسة

 279,830,338  133,176,366  51,029,256  13,410,886  10,565,376  71,648,454  مجموع الموجودات
        المطلوبات وحقوق الملكية

 3,071,408 - 660,785 380,782 168,993 1,860,848  أرصدة مستحقة للبنوك
 5,695,911 1,355,287 206,712 54,684 244,774 3,834,454  أدوات مالية مشتقة

 176,653,857 433,049 2,588,263 29,727,340 18,511,910 125,393,295  ودائع العمالء
 3,279,302 - - 440,404 2,202,480 636,418  أوراق تجارية باليورو

 43,027,749 21,235,053 10,660,266 7,191,616 813,744 3,127,070  قروض
 15,296,568 712,668 10,536 6,209,983 535,765 7,827,616  مطلوبات أخرى

 32,805,543 32,805,543 - - - -  حقوق الملكية
  279,830,338  56,541,600  14,126,562  44,004,809  22,477,666  142,679,701  المطلوبات وحقوق الملكيةمجموع 

        
 - 76,634,766 36,902,694 (30,593,923) (11,912,290) (71,031,247)  فجوة السيولة داخل الميزانية العمومية

        
        خارج الميزانية العمومية

 ضمانات مالية والتزامات غير قابلة لإللغاء

 

1,123,474 3,168,480 2,222,987 6,371,699 4,067,004 
 

16,953,644  
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على أساس التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة. ونظراً ألن مدفوعات الفوائد حتى تاريخ االستحقاق  2018 و 2019ديسمبر  31في  بالمجموعةيلخص الجدول التالي آجال استحقاق المطلوبات المالية الخاصة 
من تاريخ بيان المركز المالي الموحد حتى تاريخ  للمطلوبات على أساس الفترة المتبقيةالتعاقدي مدرجة في الجدول، فإن المبالغ اإلجمالية ال تتطابق مع بيان المركز المالي الموحد. لقد تم تحديد آجال االستحقاق التعاقدي 

أن يقوم  المجموعةتوقع تيمتها العادلة. ال آجال االستحقاق الفعلية المتوقعة. يتم إدراج األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها بغرض المتاجرة في العمود "أقل من ثالثة شهور" بق األخذ باإلعتباراالستحقاق التعاقدي ولم يتم 
 السابقة في االحتفاظ بالودائع. المجموعةقاً لما تشير إليه تجربة لعديد من العمالء بطلب السداد في أول تاريخ يكون البنك مطالباً فيه بالسداد، كما أن الجدول ال يتضمن التدفقات النقدية المتوقعة وفا

 
 
 
  

 
 القيمة المدرجة

 
إجمالي التدفقات 
 النقدية الصادرة

 
 أقل من

 أشهر 3

 أشهر  3
 إلى أقل من 

 أشهر 6

 أشهر إلى 6
 أقل من

 سنة واحدة

 من سنة واحدة 
 إلى أقل من 

 سنوات 3

 
 

 سنوات 3أكثر من 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
         2019ديسمبر  31كما في 

    -  717,312  37,567  112,545  4,954,314 5,821,738  5,732,779  أرصدة مستحقة للبنوك

  437,959  497,449  58,207  132,010  5,457,296 6,582,921  6,949,891  أدوات مالية مشتقة

  1,131,357  4,028,523  26,846,726  33,060,680  199,405,090 264,472,376  262,093,782  ودائع العمالء

    -    -  218,619  464,209  1,394,874 2,077,702  2,062,338  أوراق تجارية باليورو

  87,732,853  10,650,433  3,601,391  600,768  4,536,900 107,122,345  51,882,054  قروض
 89,302,169 15,893,717 30,762,510 34,370,212 215,748,474 386,077,082 328,720,844  مجموع المطلوبات المالية

         
         2018ديسمبر  31كما في 

 - 741,359 393,585 173,046 1,894,629 3,202,619 3,071,408  أرصدة مستحقة للبنوك
 (82,982) (1,614) 25,431 393,614 3,599,517 3,933,966 5,695,911  أدوات مالية مشتقة

 440,833 2,749,830 30,562,044 18,725,235 126,742,475 179,220,417 176,653,857  ودائع العمالء
 - - 442,422 2,222,137 639,414 3,303,973 3,279,302  أوراق تجارية باليورو

 55,529,261 11,700,475 7,690,488 980,085 3,508,161 79,408,470 43,027,749  قروض
 55,887,112 15,190,050 39,113,970 22,494,117 136,384,196 269,069,445 231,728,227  مجموع المطلوبات المالية
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بشكل رئيسي لمخاطر السوق، وهي والمخاطر المتعلقة بالتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار  امن خالل أنشطته المجموعةتعرض ت
/ الجهة المصدرة(  األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار السلع والفروق االئتمانية )غير المتعلقة بالتغيرات في المركز االئتماني للمدين

ملكه من أدوات مالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة هذه المخاطر ومراقبتها ضمن تأو قيمة ما  المجموعةمما يؤثر على إيرادات 
 المقاييس المقبولة مع تعظيم العائد على المخاطر.

 
 دلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة مخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في القيمة العا

 السوقية.
 صرف  مخاطر العمالت هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار

 العمالت األجنبية.
  هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار مخاطر األسعار األخرى

السوق )بخالف تلك الناشئة عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر صرف العمالت األجنبية(، سواء كانت هذه التغيرات نتيجة عوامل خاصة 
 جهة المصدرة لها أو عوامل لها تأثير على جميع األدوات المالية المتداولة في السوق.بأداة مالية معينة أو بال

 
 لمخاطر السوق على أساس المحفظة التجارية والمحفظة المصرفية على النحو التالي:   ابين تعرضه المجموعةفصل ت

 
 مخاطر السوق الناشئة من المحفظة التجارية

 
ً إلى جنب مع تدار تعامالت التداول من قبل  خزينة المجموعة، وتشمل التعامالت الناشئة عن الدخول في السوق واحتالل المركز التجاري، جنبا

امالت في بيان الموجودات والمطلوبات المالية التي تتم إدارتها على أساس القيمة العادلة. تدرج األرباح والخسائر المحققة وغير المحققة من هذه التع
 الدخل الموحد.

 
 مخاطر السوق الناشئة من المحفظة المصرفية

 
، مما يؤدي االمقدمة لعمالئه اوخدماته اومنتجاته المجموعةتنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالمحفظة المصرفية من تنفيذ االستراتيجيات األساسية ألعمال 

أن يديرها من خالل المراكز االستراتيجية التي تعمل على التخفيف  دائماً إلى ظهور مخاطر أسعار الفائدة ومراكز العمالت المفتوحة التي يحاول بالبنك
 من المخاطر المتأصلة الناجمة عن هذه المراكز.

 
 المجموعةلمتاجرة فيها، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر استثمارات احتفظ بها بغرض يتتضمن المحفظة المصرفية جميع األدوات التي ال 

بيع، والقروض والسلفيات المدرجة بالتكلفة المطفأة، والمشتقات المستخدمة في التحوط والموجودات المالية األخرى المحتفظ بها في األدوات المتاحة لل
 على المدى الطويل. 

 
ج الميزانية الموجودات والمطلوبات واألدوات خار فجوةيمكن أن تنجم هذه التعرضات من عدة عوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر إعادة تسعير 

 العمومية والتغيرات في مستوى وشكل منحنيات معدالت الفائدة في السوق. 
 

 تحديد المخاطر وتصنيفها
 

. إن جميع قطاعات األعمال مسؤولة بشكل شامل عن تحديد المجموعةتتولى لجنة اإلدارة للمخاطر واالئتمان اعتماد سياسات مخاطر السوق لدى 
اتها التنظيمية والتحقق منها. يتم عقد اجتماعات بشكٍل منظم بين فريق إدارة مخاطر السوق ورؤساء الوحدات المعّرضة مخاطر السوق الكامنة في وحد

 للمخاطر لمناقشة وتحديد مدى التعّرض للمخاطر في سياق بيئة السوق.
 

 إدارة مخاطر السوق
 

، واختبار الضغط للقيمة المصاحبة (القيمة المعرضة للخطرللمخاطر ) قام مجلس اإلدارة بوضع سقوف للمخاطر على أساس تحليل القيمة المصاحبة
وسقوف مراكز الصرف األجنبي المفتوحة التي تتم مراقبتها عن كثب من قبل قسم إدارة حساسية/ تحليل المخاطر للمخاطر، ومقاييس الخطر، 

 قبل لجنة الموجودات والمطلوبات.المخاطر، ويتم رفع تقارير منتظمة عنها إلى اإلدارة العليا لمناقشتها من 
 

المؤثرة  تحدَّد مخاطر السوق وتقاس وتَدار وتراقَب من قبل وحدة مستقلة لمراقبة المخاطر. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو الحد من التقلبات
 .مجموعةبالعلى األداء التشغيلي، وكذلك حصول اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة والجهات الرقابية على صورة حقيقية حول مخاطر السوق المتعلقة 
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 )تابع(إدارة مخاطر السوق 
 

 تشرف على إدارة مخاطر السوق لجنة اإلدارة للمخاطر واالئتمان التي تضطلع بالمهام التالية:
 

  ؛السوق مقارنة باألسواق األخرىوضع إطار شامل لسياسة تقييم  
 ؛وضع إطار شامل لسياسة مخاطر السوق 
  ؛ والمراقبة المستقلة لمخاطر السوقالقياس والمتابعة 
  ومراقبتها؛ وتحديد سقوف المخاطر 
 منهجية فعالية التحوط 

 
 قياس المخاطر

 
 المجموعةستخدم تمبين أدناه األدوات المستخدمة لقياس مخاطر السوق، علماً بأنه ال توجد وسيلة قياس واحدة تعكس جميع نواحي مخاطر السوق. 

 قياسات مختلفة، إحصائية وغير إحصائية، من بينها تحليل الحساسية.
 

 المقاييس اإلحصائية للمخاطر 
 

اجمة عن الحركات المستقبلية السلبية المحتملة في معدالت السوق واألسعار والتقلبات باستخدام أسلوب القيمة بقياس خطر الخسارة الن تقوم المجموعة
بالنسبة للخسارة  %99هو عبارة عن تقدير باستخدام مستوى ثقة يبلغ  المجموعةقوم به تالمصاحبة للمخاطر. إن تحليل القيمة المصاحبة للمخاطر الذي 

لمدة يوم واحد. يشير استخدام هذا المستوى من الثقة إلى أن الخسائر بدون تغيير مراكز السوق الحالية مستقرة  بقيتقع تجاوزها إذا المحتملة التي ال يتو
 مرة واحدة كل مئة يوم. لقد قام مجلس اإلدارة بوضع سقوف مواجهتهااليومية المحتملة الزائدة عن ناتج تحليل القيمة المصاحبة للمخاطر من المرجح 

 . المحفظة التجاريةلمستوى المخاطر المقبولة عند إدارة 
 

على أساس البيانات التاريخية. يتم عادة تصميم نماذج  للمحفظة التجاريةنماذج محاكاة لتقييم التغيرات المحتملة في القيمة السوقية  تستخدم المجموعة
تناده على تحليل القيمة المصاحبة للمخاطر بهدف قياس مخاطر السوق في بيئتها العادية، ولذلك توجد بعض القيود على استخدام هذا المنهج نظراً الس

 قبلية سوف يحددها التوزيع اإلحصائي. الترابطات والتقلبات التاريخية في أسعار السوق وافتراضه أن الحركات المست
 

تلك المستويات يمثل تحليل القيمة المصاحبة للمخاطر مخاطر المحافظ االستثمارية بنهاية يوم العمل، وقد تختلف مستويات الخطر أثناء اليوم الواحد عن 
ً عن المرصودة بنهاية اليوم. ومع ذلك، فقد تختلف نتائج المتاجرة الفعلية عن حسابات التحل يل، خاصة وأن طريقة الحساب ال توفر مؤشراً مجديا

 األرباح والخسائر في ظروف السوق المتأزمة.  
 

باختبار الضغط للقيمة المصاحبة للخطر والعجز المتوقع على أساس يومي لمراقبة  تقوم المجموعة، أعالهوللتغلب على قيود التحليل المشار إليها 
 المخاطر الخارجة عن سقف الثقة. إن تحليل الضغط للقيمة المصاحبة للخطر هو نفس تحليل القيمة المصاحبة للخطر ولكن من خالل قياس الضغط

 تحليل القيمة المصاحبة للخطر. المالي لسنة واحدة بدالً من السنة السابقة كما هو الحال في
 

 ديسمبر هو كالتالي: 31للسنة المنتهية في  المجموعةإن تحليل القيمة المصاحبة للمخاطر لدى 
 

 2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم لمدة يوم واحد( - %99القيمة المصاحبة للمخاطر يومياً )بنسبة 

 (5,496)  (5,136) الخطر اإلجمالي

 (6,621)  (4,843) المصاحبة للمخاطرمتوسط القيمة 

 
 المقاييس غير اإلحصائية للمخاطر

 

 المجموعةتشمل المقاييس غير اإلحصائية للمخاطر، فيما عدا اختبار الضغط المالي / الحساسية، تقييمات السوق المستقلة للتأكد من صحة تقييمات 
ضات ومقاييس الخطر للتأكد من أن عملية المتاجرة تتفق مع السقوف المحددة لدرجة تقبّل الخطر. توفر هذه التدابير معلومات تفصيلية عن تعرّ 

 لمخاطر السوق.  المجموعة
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 )تابع(قياس المخاطر 
 

 )تابع(المقاييس غير اإلحصائية للمخاطر 
 

تستخدم يتم التحقق من تقييمات السوق المستقلة / مقاييس الخطر عن طريق وحدة مخاطر السوق، وذلك للتأكد من قياسها على النحو الصحيح. 
عامل دلتا ومعامل فيغا لكل من أسعار التصنيف األول لمقاييس الخطر لمتابعة ومراقبة مخاطر السوق على أساس يومي. يتم احتساب م المجموعة

غا بحيث الفائدة والصرف األجنبي يومياً وتتم مطابقتهما مع السقف المقرر لهما. لقد قام مجلس اإلدارة بوضع سقوف محددة لمعامل دلتا ومعامل في
 .المحفظة التجاريةتمثل هذه السقوف مستويات مقبولة من المخاطر عند إدارة 

 

 تحليل الحساسية
 

أيضاً  المجموعةقوم تقسم المقاييس اإلحصائية أعاله،  من أجل التغلب على القيود المتأصلة في تحليل القيمة المصاحبة للمخاطر كما هو مبيّن ضمن
بهدف تحليل بإجراء اختبارات الضغط المالي / تحليل الحساسية يومياً على محفظته االستثمارية لمحاكاة الظروف الخارجة عن فترات الثقة االعتيادية 

ج اختبارات الضغط المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن أحداث السوق القصوى نادرة الظهور ولكن المقبولة في ذات الوقت. يتم رفع تقارير بنتائ
 لدراستها. المجموعةالمالي إلى لجنة الموجودات والمطلوبات لدى 

 

 مخاطر العمالت
 

التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ من األدوات المالية  نتيجةمخاطر صرف العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية 
حسب العملة. تتم مراقبة لألوضاع اإلفتراضية الوظيفية للمجموعة هي درهم اإلمارات. وضع مجلس اإلدارة قيوًدا  العملةإن بعمالت أجنبية. المقومة 

كان صافي ، 2019ديسمبر  31كما في استخدام استراتيجيات التحوط لضمان الحفاظ على المراكز ضمن الحدود الموضوعة. يتم المراكز عن كثب و
 :كما يلي الرئيسية تللمجموعة بالعمالالرئيسية  اإلفتراضية مراكزال

 

 
 العملة مركزصافي 

 )قصير(/ طويل

 2019 2018 )*( 

 ألف درهم ألف درهم العملة

 (16,154,265) 31,792,775 دوالر أمريكي
 (16,109) 64,011 يورو

 (49,629) 1,413 جنيه استرليني

 22,662 19,621 ين ياباني

 224,437 211,128 روبية هندية

 (466,225) (4,448,838) لاير سعودي

 267 492,841 جنيه مصري

 (15,207) (52,830) تراليدوالر أس

 
 .اإلسميةدلتا  صافي مراكزالجدول أعاله على أساس  إحتساب. يتم القيمة اإلسمية المراكز للعملة على أساس إجماليصافي ، تم عرض 2018 سنة)*( في 

 
العمالت يوضح الجدول التالي مدى تأثر التقييمات العادلة في المحفظة التجارية والمصرفية بالتغيرات االفتراضية والفورية في مستوى أسعار صرف 

بيان الدخل  التي قد يكون لها تأثير على –مع ثبات عوامل مخاطر السوق األخرى )مثل الربط بين الدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي(  –األجنبية 
 :للمجموعةالموحد 

 

  2019  2018 

 +5%  -5%   +5%  -5%  

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم النسبة المئوية للتغيرات في أسعار صرف العمالت

(2,578) دوالر أسترالي   -دوالر أمريكي   5,097  (207)  1,689 

(6,770) دوالر أمريكي -يورو   9,120  (15,493)  24,965 

(2,147) 2,197 دوالر أمريكي  -جنيه استرليني    1,182 (914)  

(122) 103 ين ياباني -دوالر أمريكي    1,474 8 

(11,769) روبية هندية -دوالر أمريكي   13,143  (13,762)  6,991 

(23,384) جنيه مصري –دوالر أمريكي   25,846  (13)  14 

(508,562) 105,725 لاير سعودي –دوالر أمريكي    (13,977)  (64,104)  
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 المحفظة التجارية -مخاطر أسعار الفائدة 

 

مع ثبات عوامل  –يبين الجدول التالي مدى تأثر التقييمات العادلة في المحفظة التجارية بالتغيرات االفتراضية والفورية في مستوى أسعار الفائدة 
 :للمجموعةالتي قد يكون لها تأثير على بيان الدخل الموحد  –مخاطر السوق األخرى 

 

 لكافة الفترات كالتالي:التغير النسبي في حركات أسعار الصرف الفورية 
 

 2019  2018 

 

 نقطة25+
  أساس

نقطة  25-
  أساس

 نقطة25+
  أساس

نقطة  25-
 أساس

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

 10,713  (3,941)  31,783  (29,850) درهم إماراتي

 466  (110)  (4,953)  3,059 دوالر أمريكي

 
 التجارية غير  المحفظة –مخاطر أسعار الفائدة 

 
مع ثبات عوامل  –يبين الجدول التالي مدى تأثر التقييمات العادلة في المحفظة غير التجارية بالتغيرات االفتراضية والفورية في مستوى أسعار الفائدة 

 :للمجموعةالتي قد يكون لها تأثير على بيان الدخل الموحد  –مخاطر السوق األخرى 
 

 2019  2018 

 نقطة25+ 
  أساس

نقطة  25-
  أساس

 نقطة25+
  أساس

نقطة  25-
 أساس

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

 (107,807)  107,807  (62,094)  70,293 حساسية صافي إيرادات الفوائد

 
 على إن تأثير الحساسية على بيان الدخل الموحد يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار الفوائد على صافي إيرادات الفوائد لسنة واحدة، بناءً 

 الموجودات والمطلوبات المالية غير التجارية المحّملة بأسعار فائدة متغيرة، بما في ذلك تأثير أدوات التحوط.  
 

 إدارة مخاطر التشغيل .46
 

 نظرة عامة
 

. يمكن مخاطر التشغيل هي المخاطر المتعلقة بالخسارة الناجمة عن قصور أو فشل العمليات الداخلية والموظفين واألنظمة أو عن األحداث الخارجية
من خاللها لمجموعة اتعرض توالتي يمكن على األرجح أن  المجموعةزاولها تأن تنشأ مخاطر التشغيل من جميع العمليات واألنشطة التجارية التي 

 . ، محتملة، دعاوي قانونية، انتقادات تنظيمية وأضرار بالسمعةلخسائر كبيرة
 

فعالة من حيث التكلفة ضمن مستويات محددة من المخاطر  بصورةإن هدف إدارة المخاطر التشغيلية للمجموعة هو إدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية 
 على تحديد المخاطر. القدرةالتشغيلية بما يتوافق مع 

 
 2019 سنةالتطورات الرئيسية في 

 
 إجراءات التشغيل القياسية.قامت بتحديث ، عززت المجموعة إطار إدارة المخاطر التشغيلية وسياسة إدارة المخاطر التشغيلية و 2019 سنةخالل 

 
شغيلية الجديد شاملة للمخاطر غير المالية يوفر إطار إدارة المخاطر الت ستراتيجية  الهامةما يعزز التركيز على المخاطر ، منظرة  لتحقيق األهداف اإل

ضوابط المرتبطة بها.  ساعد المنظمة على  وهوللمجموعة وال ساعدة في تركيز اإلدارة. كما أنه ي ستقبلية والم صة لزيادة الوعي بالمخاطر الم يوفر من
 فهم مستوى الخطر الذي ترغب في قبوله.

 
إلدارة المخاطر التش    غيلية على  والمس    ؤوليات دواراأليحدد  وهوام خطوط الدفاع الثالثة لتعزيز المس    اءلة الفردية. ركزت المجموعة على اس    تخد

 أساس يومي. يتحمل جميع الموظفين مسؤولية تحديد وإدارة المخاطر في نطاق دورهم كجزء من خطوط الدفاع الثالثة.
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 الثالثة خطوط الدفاع
 

ستخدم المجموعة  شاء بيئة تحكم قوية إلدارة المخاطر، ت سؤوليات  ثالثة خطوطنموذج من إلن ساءلة دفاعية. يحدد هذا النموذج م اإلدارة عن إدارة وم
ألنش طة المخاطر وبيئة الرقابة. يدعم النموذج نهج المجموعة إلدارة المخاطر من خالل توض يح المس ؤولية وتش جيع التعاون وتمكين التنس يق الفعال 

 .والرقابةالمخاطر 
 

 فيما يلي ملخص لخطوط الدفاع الثالثة:
 

تحديدها وتس   جيلها واإلبالن عنها وإدارتها، وض   مان وجود الض   وابط والتقييمات الص   حيحة إن خط الدفاع األول يمتلك المخاطر وهو مس   ؤول عن 
 للتخفيف منها.

 
، ويقدم المش    ورة والتوجيه فيما يتعلق بالمخاطر، ويتحدى خط هية إلدارة مجاالت محددة للمخاطريحدد خط الدفاع الثاني الس    ياس    ة والمبادئ التوجي

 الة للمخاطر.الدفاع األول بشأن اإلدارة الفع
 

ش   غيل إلطار يتمثل خط الدفاع الثالث في وظيفة المراجعة الداخلية للمجموعة، والتي توفر تأكيًدا مس   تقاًل وموض   وعيًا لمدى كفاية تص   ميم وفعالية الت
 إدارة المخاطر للمجموعة وعملية التحكم في المجموعة.

 
 الحوكمة والهيكل

 
د األدنى من المعايير والعمليات وهيكل الحوكمة إلدارة المخاطر التش   غيلية والض   وابط الداخلية في أعمال تحدد وظيفة إدارة المخاطر التش   غيلية الح

ت المجموعة ووظائف الدعم. تم تدوين وظيفة إدارة المخاطر التش  غيلية في الس  ياس  ات واس  تكمالها بإجراءات تش  غيل قياس  ية مفص  لة. تص  ف الس  ياس ا
اقبة ومراقبة المخاطر التش     غيلية وإعطاء توجيهات بش     أن اإلجراءات المخففة الواجب اتخاذها عند تحديد نقاط نهج المجموعة في تحديد وتقييم ومر

 الضعف.
 

قيد لدى المجموعة وظيفة مخصصة إلدارة المخاطر التشغيلية للمجموعة. وهي مسؤولة عن قيادة تضمين وظيفة إدارة المخاطر التشغيلية وضمان الت
المرتبطة بها عبر خطي الدفاع األول والثاني. وهو يدعم كبير موظفي المخاطر في المجموعة ومجموعة عمل المخاطر بالس       ياس       ات والعمليات 

المخاطر التش  غيلية التي تجتمع مرة كل ش  هرين لمناقش  ة قض  ايا المخاطر الرئيس  ية ومراجعة تنفيذ وظيفة إدارة المخاطر التش  غيلية. إن وظيفة إدارة 
ا عن إعداد تقارير المخاطر التش  غيلية على مس  توى المجموعة بما في ذلك التقارير التي يجب أن ينظر فيها فريق التش  غيلية للمجموعة م س  ؤولة أيض  ً

 لمخاطر واالئتمان التابعة للمجلس. يوفر هيكل الحوكمة الرسمي اإلشراف على إدارة الوظيفة.ل اإلستراتيجية لجنةلاعمل المخاطر التشغيلية و
 

 لمخاطر الرئيسيةعمليات إدارة ا
 

لمخاطر يتحمل مديرو األعمال في المجموعة مسؤولية الحفاظ على مستوى مقبول من الرقابة الداخلية بما يتناسب مع حجم وطبيعة العمليات وتحديد ا
بهذه المس  ؤوليات من خالل  وتقييمها وتص  ميم الض  وابط ومراقبة فعالية هذه الض  وابط. تس  اعد وظيفة إدارة المخاطر التش  غيلية المديرين على الوفاء

 تحديد منهجية قياسية لتقييم المخاطر وتوفير أداة لإلبالن المنتظم لبيانات الخسائر التشغيلية.
 

عليها من قبل تحديدها واإلش  راف خطط العمل، ويتم الخطط المتعلقة بالموض  وع و، إلى جانب للرقابةالتقييمات الذاتية يتم تحديد المخاطر التش  غيلية و
التقدم المحرز في خطط العمل الموثقة لمعالجة أي قص   ور. للمس   اعدة في ض   مان اإلبالن واألعمال الوظيفية بمراقبة  تقوم اإلدارةوحدات األعمال. 

ئر الفردية عندما عن خسائر المخاطر التشغيلية ومراقبتها باستمرار على مستوى المجموعة، يتعين على جميع شركات المجموعة اإلبالن عن الخسا
تجمع جميع خس  ائر المخاطر التش  غيلية األخرى وفقًا إلجراءات التش  غيل القياس  ية . يتم اإلبالن و، درهم 1.000اوز الخس  ائر اإلجمالية يتوقع أن تتج
 تها.بما يتماشى مع أهمي وعلى أساس كل حالة على حدهالحوكمة المناسبة على أساس شهري  مستوياتإلى  ورفعهاعن الخسائر 
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 األنشطة االئتمانية .47
 

ديسمبر  31ألف درهم ) 2.981.303ما قيمته  المجموعة، بلغ صافي موجودات الصناديق االئتمانية المدارة من قبل 2019ديسمبر  31كما في 
 ألف درهم(. 2.504.545 – 2018

 

 الشركات التابعة .48
 

 التابعة للبنك:موضح أدناه قائمة بأهم الشركات 
 

  التأسيس 

 األنشطة الرئيسية البلد  السنة  نسبة الملكية إسم الشركة التابعة

 ا2005 ا%100 أبمظاعات ت مر ا أل رتقات لم لداذ.م.م

تإلممرتيات عكبلدا

 ت مسمطدافعات مرقاتألد تيات لم لدا تألسهم ت لتحقق

 ا2005 ا%100 شكلداأبمظاعات ت مر ا لع مرتياذ.م.م

تإلممرتيات عكبلدا

 إدترقات ع مرتيا تالستشمرتيات ع مريد ت لتحقق

 ا2005 ا%100اشكلداأبمظاعات ت مر ا لحلملات لم لداذ.م.ما

تإلممرتيات عكبلدا

 تالستثلمرتيات لم لد ت لتحقق

 ا2005 ا%100اشكلداأبمظاعات ت مر ا لخقممياتالستثلمريداذ.م.ما

تإلممرتيات عكبلدا

 تالستثلمرتيات لم لد ت لتحقق

 ا2006 ا%100اللنتكا تطميكات انلدات تحتلداذ.م.ما

تإلممرتيات عكبلدا

 تالستثلمرتيات لم لد ت لتحقق

 ا2006 ا%100ا(1)ا لع مرتياذ.م.ما تطميكاشكلداأبمظاعات ت مر 

تإلممرتيات عكبلدا

 تطميكات ع مرتي ت لتحقق

 ا2007 ا%100اشكلداأبمظاعات ت مر ا لخقمميات هنقسلداذ.م.ما

تإلممرتيات عكبلدا

 ت خقمميات هنقسلد ت لتحقق

 أاشطداتلميلات خةيند لةرات كميلمن ا2008 ا%100ابنكاأبمظاعات ت مر افميننسا)لميلمن(ات لحق دق

ًابنكاأبمظاعات ت مر ا)لميلمن(ات لحق دقا)أسمتقا بمسمابنكاات لعك فداسمب م

 تألاشطدات لكتاطدابم خةيند لةرات كميلمن ا2008 ا%100اأبمظاعات ت مر ات  مبضدا)لميلمن(ات لحق دق(

 أاشطداأمنمءاتإلستثلمرالةيكقاممن ا2008 ادصدامسلطكقاتلاتعاآ ابعا)آ اأ اتم(ا للتقابنكاأبمظاعات ت مر 

 ت لللكدات لتحققا  لللاخقمميمكتباتلثللافعاات لللكدات لتحقق ا2008 ا%100ات لللكدات لتحقق(ات لحق دقاتلثللأبمظاعات ت مر ا)مكتبابنكا

إتلمما لخقمميامنط دادكقاش.ذ.م.ما)ت لعك فداسمب مًابمسماشكلدابنكاأبمظاعا

 ا2010 ا%100ات ت مر ا لخقمميامنط دادكقاش.ذ.م.م(

تإلممرتيات عكبلدا

 تخللصات لعمماليا ت قعماتإلدتر ا لل لمعد ت لتحقق

 أاشطداأمنمءاتإلستثلمرات احكين ا2012 ا%99.75اذ.م.م.فلنتشكزااتناتيهاسعأدا

 ا2013 ا%100اإتلمما لخقممياش.ذ.م.م

تإلممرتيات عكبلدا

 تخللصات لعمماليا ت قعماتإلدتر ا لل لمعد ت لتحقق

 أاشطداتلميلات خةيند لةرات كميلمن ا2014 ا%100 أ ملكك نالمبلتمل

 أاشطداتلميلات خةيند ت كميلمنالةر ا2016 ا%100 )لميلمن(ات لحق دقا1بنكاأبمظاعات ت مر ا لهلكلدا

 أاشطداتلميلات خةيند لةرات كميلمن ا2016 ا%100 )لميلمن(ات لحق دقا2بنكاأبمظاعات ت مر ا لهلكلدا

ات لشمرلميا ت لصم حا إستاعمدإدترقااتإلستحمتذ،اتللك،ا ملسلامرغ ا2018 ا%100 ت خقمميات لشتكلدا)تساتيهاآراتل(

 ا2018 ا%100 تألصملات لحق دقبنكاأبمظاعات ت مر اإلدترقا

تإلممرتيات عكبلدا

 إدترقات ثك تيا ت خقمميات لصكفلدات خمصد ت لتحقق

 ا2006 ا%89.2 شكلدات مفمقا لتلميلاش.م.خ.

تإلممرتيات عكبلدا

 ت شكيعداتإلسالملدأدكمماتلميللدامتمتف دامنا خقمميامنت ميا ت لتحقق

 ا2015 ا%89.2ات مفمقات ع مريداذ.م.م.

تإلممرتيات عكبلدا

 ت ع مرتيخقممياإدترقا ت لتحقق

 ا2002 ا%100 شكلداتالتحمدا لمسمطداذ.م.م.

تإلممرتيات عكبلدا

  لللافعاتقت لاتألد تيات لم لدا تألسهم. ت لتحقق

 ا2007 ا%99.0 تا مزاإلدترقات تسميقاذ.م.م.

تإلممرتيات عكبلدا

اخقممياإدترقات تسميق ت لتحقق

 تألعلملات ت مريدات لصكفلدامصك ا1981 ا%96.6 مصكا–ت مطنعابنكاتالتحمدا

 ا2007 ا%100امصكزات هاللاش.م.ي.

تإلممرتيات عكبلدا

 تألاشطدات لصكفلداتإلسالملد ت لتحقق

 تألاشطدات لصكفلداتإلسالملدالمزتخستمن ا2010 ا%100 .ت هاللاتإلسالمعاش.م.يامصكز

 علللميات تأللكات لتمتف دامناأدكممات شكيعداتإلسالملدالمزتخستمن ا2011 ا%100 تلاتلابعات هاللا لتأللك

 ا2008 ا%100ا(3ت هاللاتكمفلاش.م.خ.ا)

تإلممرتيات عكبلدا

 خقمميات تأملنات عممات لتمتف دامناأدكممات شكيعداتإلسالملد ت لتحقق

 ا2009 ا%100 (4ت هاللا لسلمرتيا)

تإلممرتيات عكبلدا

 ت لتحقق

مناأدكممات شكيعداتإلسالملدافعات سلمرتيات  قيققات تقت لات لتمتفقا

  ت لستعللد

 ا2012 ا%100 (2)ا لتطميكاذ.م.م.ت هاللات لمريما

تإلممرتيات عكبلدا

 ت تطميكات ع مر  ت لتحقق

 أاشطداتلميلات خةيند لةرات كميلمن ا2011 ادصدامسلطكقاشكلدامصكزات هاللا لصكمكا للتق
 

 ( عمليات متوقفة4( محتفظ بها للبيع )3( قيد التصفية )2غير عاملة ) (1)
ا

ا.هممدا قىات ل لمعداأ اشكلداتمبعدا هماد مقاغلكامسلطكقاالايملق
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 كفاية وإدارة رأس المال .49

 

 آلية إدارة رأس المال 

 

 عند إدارة رأس المال، التي تمثل مفهوماً أوسع من 'حقوق الملكية' المدرجة ضمن بيان المركز المالي، هي كما يلي: المجموعةإن أهداف 

 

 .االلتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

  ين.على االستمرار كمنشأة عاملة وزيادة العائدات للمساهم المجموعةحماية قدرة 

  المجموعةاالحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية تدعم تطوير أعمال. 

 

باستخدام أساليب تستند على المبادئ التوجيهية  المجموعةتتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال التنظيمي على أساس مستمر من قبل إدارة 

 . المركزيارات العربية المتحدة المقررة من قبل لجنة بازل ومصرف اإلم

 

، بإبالن جميع البنوك العاملة في دولة 2017مارس  2بتاريخ  60/2017رقم  قام البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، بموجب تعميمه

معيار رأس المال الذي  3. وتم إصدار اللوائح لضمان االمتثال لبازل 2017فبراير  1اعتباًرا من  3لوائح بازل لاإلمارات العربية المتحدة االمتثال 

 (.BCBSإلشراف المصرفي )با المعنية وضعته لجنة بازل

 

 والبنوك، المقاربة الموحدةالعربية المتحدة مبادئ توجيهية لتطبيق  اإلماراتومخاطر السوق، أصدر البنك المركزي لدولة  اإلئتمانبالنسبة لمخاطر 

. 2010( اعتباراً من مارس ICAAPعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ) -الدعامة الثانية  وإعداد تقاريرها بموجب متطلباتلها المتثال لمطالبة 

أو المقاربة أما بالنسبة للمخاطر التشغيلية، فقد منح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي الخيار للبنوك باستخدام مقاربة المؤشرات األساسية 

 لمقاربة الموحدة. ا المجموعة تالموحدة. وقد اختار

 

 يستخدم البنك حالياً المنهج التالي إلعداد التقارير وفقاً للدعامة األولى:

 

الرأسمالية لمخاطر االئتمان. يسمح هذا المنهج باستخدام التصنيفات  االمقاربة الموحدة في احتساب متطلباته تستخدم المجموعة: مخاطر االئتمان

لتصنيف االئتماني، متى كانت متاحة، لتحديد أوزان الخطر المناسبة. يتم تحديد وزن الخطر من خالل فئة الخارجية المحددة من قبل وكاالت ا

فات الموجودات والتصنيف الخارجي للطرف المقابل. يتضمن صافي التعرض من خارج الميزانية العمومية بعد تطبيق عوامل التحويل االئتماني ومخف

 مخاطر االئتمان. 

 

 المقاربة الموحدة بالنسبة لمتطلبات رأس المال التنظيمية الخاصة بمخاطر السوق. ستخدم المجموعةت مخاطر السوق:

 

على تخصيص جزء من رأس المال لتغطية مخاطر التشغيل، وذلك باستخدام ثالثة مستويات متقدمة أخرى. إن  3تنص اتفاقية بازل  مخاطر التشغيل:

سبة رأس المال المطلوب في إطار مقاربة المؤشر األساسي يمثل نسبة بسيطة من إجمالي اإليرادات، في حين أنه في ظل المقاربة الموحدة يمثل ن

المحددة. يستخدم كال األسلوبين متوسط اإليرادات  اإلئتمانيةي اإليرادات التشغيلية ضمن كل نشاط من األنشطة واحدة من ثالث نسب مختلفة من إجمال

 المقاربة الموحدة في تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل. تبنت المجمعةللسنوات المالية الثالث األخيرة. لقد 

 

)عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال(. وهذه الوثيقة عبارة عن تقييم مفّصل من قبل  ICAAPلشاملة أيضاً بإعداد الوثيقة السنوية ا تقوم المجموعة

لمجموعة المخاطر، وأساليب تقييم وقياس المخاطر الجوهرية المختلفة، وتخطيط رأس المال في إطار مجموعة من التصّورات للظروف  المجموعة

 االعتيادية والمتأزمة.

 

مية بإدارة رأس المال من خالل االستراتيجيات الطويلة أو القصيرة األجل والمتطلبات التنظيمية مع إيالء العناية الواجبة للبيئة التنظي ةتقوم المجموع

 .يزاول فيها البنك نشاطه التيواالقتصادية والتجارية 

 

إلى تعظيم العائد على رأس المال ويهدف دائماً إلى المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية تدعم تطوير األعمال وتلبي متطلبات رأس  المجموعةسعى ت

 المال التنظيمي في جميع األوقات.



 
 
 

  ةالموحد إيضاحات حول البيانات المالية

اا2019ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 

 

120 

 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 )تابع(كفاية وإدارة رأس المال  .49

 

 )تابع(آلية إدارة رأس المال 

 

 هيكل رأس المال

 

 مما يلي:  النظامي رأس المالمجموع ، يتكون 3وفقاً لمقررات بازل 

 

 الشق األول من رأس المال والذي يتألف من: (أ

 و ،العاديةالملكية حقوق الشق األول من رأس مال  (1)

 .الشق األول من رأس المال اإلضافي (2)

 

 .الشق الثاني من رأس المال (ب

 

، احتياطيات قانونية، احتياطي مستبقاةيشمل رأس المال المدفوع، عالوة إصدار األسهم، أرباح الشق األول من رأس مال حقوق الملكية العادية 

 وحقوق األقلية. المدرجة، الدخل الشامل المتراكم اآلخر، االحتياطات األخرى نظامي

 

 :الشق األول من رأس مال حقوق الملكية العادية إحتسابيتم تطبيق التعديالت التنظيمية التالية في 

 

 الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى؛ (1)

 احتياطي تحوط التدفق النقدي؛ (2)

 المحددة لمخصصات التقاعد؛ الموجودات والمطلوبات (3)

 أسهم الخزينة (4)

 

 (.3من اتفاقية بازل  55رأس المال اإلضافي )الفقرة الشق األول من من أدوات مؤهلة إلدراجها في يتكون  رأس المال اإلضافيالشق األول من 

 

أدوات حقوق  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي،أنظمة يشمل المخصصات اإلجمالية وفقاً لمقررات بازل و الشق الثاني من رأس المال

ني من الشق الثاواألدوات المؤهلة إلدراجها في  والعالوة الشق األولالصادرة عن البنك أو الشركات التابعة له وغير المدرجة في  المستمرةالملكية 

 .والقرض الثانوي ألجل رأس المال)الدين / حقوق الملكية( أدوات  المختلطةرأس المال 

  

 تخصيص رأس المال

 

تند إن تخصيص رأس المال بين عمليات وأنشطة محددة يعتمد، إلى حٍد كبير، على االستخدام األمثل للعائدات المحققة من رأس المال المخصص. يس

، ولكن في بعض المجموعةمقدار رأس المال المخصص لكل عملية أو نشاط في المقام األول على رأس المال التنظيمي واستراتيجية العمل لدى 

متطلبات  االت ال تعكس المتطلبات التنظيمية جميع الدرجات المتفاوتة للمخاطر المرتبطة باألنشطة المختلفة. وفي مثل هذه الحاالت، قد يتم تعديلالح

ال تندرج  رأس المال بما يعكس مجموعات المخاطر المتباينة، ويتوقف ذلك على المستوى اإلجمالي لرأس المال الالزم لدعم عمليات أو أنشطة معينة

 ضمن الحد األدنى المطلوب لألغراض التنظيمية. تجرى عملية تخصيص رأس المال للعمليات واألنشطة المحددة من خالل قسم المخاطر واالئتمان

 وقسم المالية بمعزل عن مسؤولي التشغيل، وتخضع عملية التخصيص للمراجعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات عند االقتضاء.
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 كفاية رأس المال نسب
 

 كالتالي: 3بازل النسب المحتسبة وفقاً لمقررات 
 

 كما في    كما في  

 ديسمبر 31   ديسمبر 31        

        2019   2018 
 ألف درهم   ألف درهم        

 الملكية العاديةالشق األول من رأس مال حقوق 
    

 (21رأس المال )إيضاح 
 

6,957,379  
 

5,198,231 

 عالوة إصدار
 

17,878,882  
 

2,419,999 

 (22احتياطيات أخرى )إيضاح 
 

8,649,013  
 

7,659,349 

 أرباح مستبقاة
 

15,403,049  
 

14,010,929 

 حقوق الملكية غير المسيطرة
 

59,257  
 

- 

 الرقابيةالخصومات والتعديالت 
 

 
  

 (15)إيضاح  ، بالصافيوسةمالموجودات غير المل
 

 (5,332,497) 
 

(18,800) 

 (22إحتياطي تحوط التدفق النقدي )إيضاح 
 

10,227  
 

(148,778) 

 (22أسهم خطة حوافز الموظفين، بالصافي )إيضاح 
 

 (30,105) 
 

(41,758) 

 (22إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات مصنفة بالقية العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )إيضاح 
 

277,328  
 

(609,542) 

 مجموع الشق األول من رأس مال حقوق الملكية العادية
 

43,872,533 
 

28,469,630      

 الشق األول من رأس المال اإلضافي
  

 (25سندات رأس المال )إيضاح 
 

6,000,000  4,000,000 

 مجموع الشق األول من رأس المال اإلضافي
 

6,000,000 
 

4,000,000 

 مجموع الشق األول من رأس المال
 

49,872,533 
 

32,469,630      

 الشق الثاني من رأس المال
    

 مخصص عام مؤهل
 

3,649,904 
 

2,359,353 

 (19سندات ثانوية )إيضاح 
 

1,226,060  
 

1,841,730 

 مجموع الشق الثاني من رأس المال
 

4,875,964 
 

4,201,083      

 مجموع رأس المال الرقابي
 

54,748,497 
 

36,670,713      

 الموجودات المرّجحة بالمخاطر
    

 مخاطر االئتمان
 

291,992,334 
 

188,748,218 

 مخاطر السوق
 

8,170,213  
 

8,396,389 

 مخاطر التشغيل
 

24,027,523  
 

15,262,739 

 مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر
 

324,190,070 
 

212,407,346      

 نسبة الشق األول من رأس مال حقوق الملكية
 

13.53% 
 

13.40% 

 نسبة الشق األول من رأس المال اإلضافي
 

1.85% 
 

1.88% 

 نسبة الشق األول
 

15.38% 
 

15.28% 

 نسبة الشق الثاني
 

1.51% 
 

1.98% 

 نسبة كفاية رأس المال
 

16.89% 
 

17.26% 

 
فترة التقرير والتي ال تسمح ل الحقةأحداث  - 10الدولي رقم  يمعيار المحاسبلنسب كفاية رأس المال أعاله وفقًا إلرشادات بازل ووفقًا ل إحتسابتم 

إرشادات تلزم البنوك بخصم األرباح اإلمارات المركزي مصرف  أصدر، 2018يناير  17ي باالعتراف بتوزيعات األرباح المقترحة كالتزام. ف
ً نسبة كفاية رأس المال.  إحتساب عند المستبقاةالمقترحة من األرباح  ه الالئحة، ستكون نسب كفاية رأس المال للبنك بعد خصم األرباح مع هذ تماشيا

 المقترحة كما يلي:
 

 2019 2018 
 %12.27 %12.72 نسبة الشق األول من رأس مال حقوق الملكية

 %14.16 %14.57 نسبة الشق األول
 %16.14 %16.07 نسبة كفاية رأس المال
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 )تابع( نسب كفاية رأس المال
 

عالمي، لتعزيز  نظام، وهي إطار 3بازل  وثيقة باإلشراف المصرفي المعنية، أصدرت لجنة بازل (2011)المعدل في يونيو  2010في ديسمبر 
مال متطلبات رأس لحد أدنى جديد  وتقديمبشكل جوهري،  الرقابي المالجودة رأس  تحسينإلى  3بازل  وثيقةالمعايير الدولية لرأس المال. تهدف 

وعليه يتعين على المؤسسات المصرفية اإلحتفاظ بمصدات لحماية رأس رأس المال لالحد األدنى متطلبات  3بازل  رفعتالعادية. كما  حقوق الملكية
اإلمارات المركزي قوانين مصرف  أصدر، 2017في فبراير  .لرقابيا األدنىبرأسمال يتجاوز الحد  من خالل اإلحتفاظ المال والتقلبات الدورية

 اإلماراتفي دولة  3اتفاقية بازل  قامت بتنفيذالتي  60/2017و  52كفاية رأس المال بموجب التعاميم أرقام  وأنظمة وتعاميم معززة بخصوص نظام
 العربية المتحدة.

 
وباإلضافة لمتطلبات مصد حماية ، اإلئتمان المفرط في إجمالي نموالالمصرفي من  النظاماية الكلي المتمثل في حم األوسع لإلحتراز هدفالولتحقيق 

مصد التقلبات الدورية باستخدام الشق األول من متطلبات  مقابلةالبنوك ى . يجب علالبنوك بتطبيق "مصد التقلبات الدورية" يتم إلزام، قد رأس المال
سيقوم المصرف ومن األصول المرجحة،  %2.5 - %صفر متطلبات مصد التقلبات الدورية ما بينسيتراوح مستوي و. رأس مال حقوق الملكية

األهمية بفشل المؤسسات المحلية ذات  المتعلقةذلك، وللحد من المخاطر  باإلضافة إلى. مالئمة إخطارفترة  بإخطار البنوك بشأنه خاللالمركزي 
 بنك أبوظبي التجاري.ل %0.5سبة األهمية النظامية بنذات مصد البنوك المحلية االمارات  ةولالمصرف المركزي لد قدم، النظامية

 
. تؤدي المتطلبات 2019يناير  1حتى  2017يناير  1المعايير الجديدة، يتضمن اإلخطار ترتيبات انتقالية تبدأ من  مقابلةالبنوك من  حتى تتمكن

طلب من البنوك ت، سي2019يناير  كما فيسنوات.  3على مدى  األهمية النظاميةذات رأس المال والبنوك المحلية  مصدات حمايةاالنتقالية إلى مرحلة 
 أدناه: مذكورلمخاطر كما هو لالجديدة المتعلقة بالموجودات المرجحة  األدنىالحد  متطلباتب الوفاء

 

 2018   2019          الترتيبات اإلنتقالية

  مال حقوق الملكية العادية بما في ذلك المصداتالشق األول من رأس 
   

 
  

  الشق األول من رأس مال حقوق الملكية العادية -
   7.00%  7.00% 

  مصد حماية رأس المال -
   2.50%  1.88% 

  مصد البنوك المحلية ذات األهمية النظامية -
   0.50%  0.38% 

  العادية اإلضافي بما في ذلك المصداتالشق األول من رأس مال حقوق الملكية 
   10.00%  9.25% 

  الشق األول
   11.50%  10.75% 

 %12.75   %13.50         متطلبات الحد األدنى لرأس المال

 
 من رأس مال حقوق الملكية العاديةالشق األول موارد 

 

األسهم العادية بقيمتها االسمية الصافية من أسهم الخزينة. تندرج هذه أموال المساهمين العاديين، التي تشمل العائدات التراكمية من إصدار  (أ)

 األدوات ضمن حصص الملكية في البنك وال تحمل أي التزامات.

 

 االحتياطيات القانونية والتنظيمية: (ب)

 

٪ من 10، يجب تحويل 2015 لسنة (2)قانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم المن  239االحتياطي النظامي: وفقاً للمادة  (1)

٪ من القيمة 50صافي أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للبنك أن يقرر وقف هذا التحويل السنوي عندما يعادل االحتياطي نسبة 

ديسمبر  31) السنة النظامي خاللألف درهم إلى االحتياطي  478.968ذلك، تم تحويل مبلغ  بناًء علىواالسمية لرأس المال المدفوع. 

 . إن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع.ال شيء( - 2018

 

٪ من صافي أرباح 10، يجب تحويل للبنك األساسي والنظام 1980لسنة  10من القانون االتحادي رقم  82االحتياطي القانوني: وفقاً للمادة  (2)

٪ من القيمة االسمية لرأس 50ل السنوي عندما يعادل االحتياطي نسبة السنة إلى االحتياطي القانوني. ويجوز للبنك أن يقرر وقف هذا التحوي

ال شيء(.  - 2018ديسمبر  31) السنةألف درهم إلى االحتياطي القانوني خالل  478.968ذلك، تم تحويل مبلغ  بناًء علىو المال المدفوع.

 .إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع
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 )تابع( موارد الشق األول من رأس مال حقوق الملكية العادية
 
 االحتياطي العام واحتياطي الطوارئ:  (ج)

 
لنظام األساسي للبنك، يجوز تحويل نسبة إضافية من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي العام بناًء على توصية من لاالحتياطي العام: وفقاً  (1)

 مجلس اإلدارة. وال يجوز استخدام هذا االحتياطي إال في األغراض المقترحة من قبل مجلس اإلدارة والمعتمدة من المساهمين. 
 

رئ الحتواء المخاطر غير المتوقعة في المستقبل أو الحاالت الطارئة التي قد تنشأ عن المخاطر احتياطي الطوارئ: يتم رصد احتياطي الطوا (2)
 المصرفية العامة. 

 
 األرباح المستبقاة: تمثل األرباح المتراكمة غير الموزعة على المساهمين واالحتياطيات األخرى المطلوبة.  (3)

 
 الرقابة: وإستقطاعات تعديالت (د)

 
 ملموسة أخرىوموجودات غير الشهرة  (1)

 
التدفقات  كتحوطاتلتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة لال لجزء الفعّ با اإلعترافيتم إحتياطي تحوط التدفقات النقدية:  (2)

 إذا كان الرصيد موجب. %45ومع ذلك يتم تحديده بنسبة  في حقوق الملكية. وتراكمهاالنقدية في الدخل الشامل اآلخر 
 

أسهم خطة حوافز الموظفين: يمنح البنك مدفوعات مبنية على األسهم ومسددة بأدوات حقوق الملكية إلى موظفيه. يقوم البنك بشراء هذه  (3)
 األسهم لصالح موظفيه ويتم خصمها من رأس المال. 

 
افي التغير المتراكم في القيمة العادلة تشمل ص - إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: (4)

 ٪ إذا كان الرصيد موجباً.45لالستثمارات المتاحة للبيع المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وتقتصر على نسبة 
 
 موارد رأس المال – من رأس المال اإلضافي الشق األول

 
المالية بحكومة أبوظبي في السندات التنظيمية من الشق األول لرأس المال لدى بنك اكتتبت دائرة  2009سندات رأس المال: في فبراير  (أ)

ألف درهم )"السندات"(. تعتبر هذه السندات غير حاملة لحقوق التصويت ودائمة وغير  4.000.000أبوظبي التجاري بمبلغ رئيسي قدره 
 ب اختيار البنك.مجّمعة لألرباح وليس لها تاريخ استرداد ثابت. ويكون استردادها حس

 
والتي تبلغ قيمتها األصلية  السابق البنك أوراق رأس المال التنظيمية من الفئة األولى من بنك االتحاد الوطني تحمل، االندماج وفقاً لعملية

 التي أصدرها بنك أبوظبي التجاري. األوراق مع األوراقالمطبقة على هذه  واألحكام تتشابه الشروطألف درهم.  2.000.000
 

 من رأس المال  الثانيالشق موارد 
 
 من الموجودات المرجحة بمخاطر االئتمان.  %1.25قيمة القروض والسلفيات يقتصر على نسبة في االنخفاض اإلجمالي مخصص  (أ)

 
 (.19السندات الثانوية المؤهلة )إيضاح  (ب)
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 اجتماعيةمساهمات  .50
 

 المساهمات االجتماعية التالية خالل السنة:ب المجموعة قامت
 

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  

 1,497  2,132  تبرعات

 6,998  13,390  رعاية

 8,495 15,522 مجموع المساهمات اإلجتماعية

 
 دعاوى قضائية .51

 
طرفاً في إجراءات ودعاوى قانونية مختلفة ناشئة في سياق العمل المعتاد. وحيث إنه ال يمكن التنبؤ بنتائج هذه اإلجراءات والدعاوى  تعد المجموعة

ل فيها بأنه سيكون لهذه اإلجراءات والدعاوى أي تأثير سلبي جوهري على البيانات المالية الموحدة إذا لم يتم الفصاإلدارة على وجه التأكيد، ال تعتقد 
 . المجموعةلصالح 

 
 إندماج األعمال .52

 
في صفقة أسهم. كان  .، اندمج بنك االتحاد الوطني مع بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع2019مايو  1في  - .االندماج مع بنك االتحاد الوطني ش.م.ع

بنك االتحاد الوطني مؤسسة مصرفية مقرها في أبوظبي وله عمليات في اإلمارات العربية المتحدة ومصر والكويت وقطر والصين. بموجب شروط 
وطني. أصدر سهم عادي من بنك أبوظبي التجاري لكل سهم عادي في بنك االتحاد ال 0.5966االتفاقية، حصل مساهمو بنك االتحاد الوطني على 

ألف درهم بناًء على سعر إغالق السوق البالغ  16.218.031سهم عادي بلغت قيمتها العادلة اإلجمالية  1.641.501.087بنك أبوظبي التجاري 
 الدمج. من سوق أبوظبي لألوراق المالية بعد عملية الوطني االتحادبنك أسهم  إلغاء وإدراج. تم 2019أبريل  30درهم للسهم الواحد في  9.88

 
عملية االستحواذ  ةمدمج كمنشأة، استكمل بنك أبوظبي التجاري وبنك االتحاد الوطني 2019مايو  1في  - .الهالل ش.م.ع مصرفاالستحواذ على 

مؤسسة مصرفية مقرها في أبوظبي ولها  إن مصرف الهالل هوألف درهم.  1.000.000 مقابل بدل يبلغ .٪ على بنك الهالل ش.م.ع100بنسبة 
 عمليات في اإلمارات العربية المتحدة وكازاخستان.

 
ذات سمعة  استثماريين بنكينمن  عادلةآراء  وحصلت علىالمجموعة  سعتالسيطرة المشتركة.  بموجبأعمال  تجميعشكلت عملية الدمج واالستحواذ 

 وه تحواذ على مصرف الهاللساإل والبدل المدفوع مقابلمع بنك االتحاد الوطني  للدمجذكورة أعاله الم عملية التبادلنسبة أن  برأيهموالذي ، عالمية
 البنوك. ن فيمساهميلالمالية، ل وجهة النظرعادل، من 

 
 والمطلوبات عليهاالمستحوذ باستخدام طريقة االستحواذ المحاسبية، وبناًء على ذلك، تم تسجيل األصول  واإلستحواذدمج  عملية تمت المحاسبة على

بالقيمة العادلة المقدرة في تاريخ االستحواذ. إن تحديد القيم العادلة المقدرة يتطلب من اإلدارة وضع تقديرات معينة حول معدالت  والبدل المقابل المقبولة
بطابع ذاتي للغاية وقد تتطلب تعديالت، والتي  المتوقعة وظروف السوق وغيرها من األحداث المستقبلية التي تتسمالمستقبلية الخصم والتدفقات النقدية 

 واالستحواذ. عملية الدمجتصل إلى سنة بعد  لفترة تعديلهايمكن 
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 المقبولة والمطلوبات المستحوذ عليهاالشراء وصافي األصول التي يمكن تحديدها  بدل
 

باستخدام قيمها  المقبولة والمطلوبات المستحوذ عليهاللموجودات  واإلستحواذسعر الشراء"( لعملية الدمج كالشراء )يشار إليه أيًضا " بدلتم تخصيص 
قيم استناًدا إلى ال - مصرف الهاللالشراء وتخصيصه لصافي أصول بنك االتحاد الوطني و  بدلالعادلة األولية في تاريخ االستحواذ. فيما يلي احتساب 

 إندماجوالشهرة الناتجة أدناه. قد يتم تعديل تخصيص سعر الشراء خالل فترة اثني عشر شهًرا من تاريخ  - 2019مايو  1 كما فيالعادلة لكل منهما 
 .المقبولة والمطلوبات المستحوذ عليهايتم الحصول على مزيد من المعلومات حول القيمة العادلة لألصول  عندمااألعمال، 

 

 مصرف الهالل   بنك اإلتحاد الوطني         دراهم، باستثناء مبالغ األسهم(بآالف ال

         بدل الشراء

    2,751,427     (1األسهم العادية لبنك اإلتحاد الوطني )باأللف( )

      0.5966           (2معدل الصرف )

    1,641,501 (2(*)1بنك اإلتحاد الوطني )باأللف( ) األسهم العادية الصادرة من بنك أبوظبي التجاري إلى مساهمي

   درهم 9.88     2019أبريل  30سعر إغالق األسهم العادية لبنك أبوظبي التجاري في 

            16,218,031      
أسهم عادية صادرة من بنك أبوظبي التجاري إلى مساهم مصرف  117.647.058

  1,000,000       للسهم الواحددرهم  8.50الهالل بسعر تحويل 

  1,000,000    16,218,031           مجموع بدل الشراء )أ(
         

        األصول المستحوذة والمطلوبات المقبولة

         الموجودات

  3,359,142   9,260,404      النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

  3,174,981   2,253,640      البنوكالودائع واألرصدة المستحقة من 

  5,198   213,240      األدوات المالية المشتقة

  3,300,842   17,147,692      إستثمارات في أوراق مالية

  18,589,124   65,804,971      قروض ودفعات مقدمة للعمالء

  93,886   103,969      إستثمار في شركات زميلة

  61,350   1,119,449      عقاريةإستثمارات 

  503,518   1,709,566      موجودات اخرى

  549,590  538,777      ممتلكات ومعدات

  223,000   562,000      موجودات غير ملموسة

  257,899     -      أصول محتفظ بها للبيع

  30,118,530  98,713,708           مجموع الموجودات )ب(

         المطلوبات
  244,979   3,827,597      مستحقا لانمك

  34,980   153,121      أد تيامم لدامشت د

  23,055,240   72,245,927       دتئنامنات علالء

  3,005,769   5,146,658       ك ض

  1,102,601    3,181,994      مطلمبمياتخكى

  316,930     -       لالنامطلمبميامتعل دابأصملامحتفظابهم

           84,555,297  27,760,499  

 1,836,500  2,000,000     سنقتيات شقاتأل ل

 -  54,783     د مقات للكلداغلكات لسلطكق

  29,596,999  86,610,080      مجموع المطلوبات )ج(
        

 521,531   12,103,628   )ج( -العادلة األولية )د( = )ب( إجمالي صافي األصول القابلة للتحديد بالقيمة 
         

 478,469   4,114,403           )د( –الشهرة الناتجة من إندماج األعمال )أ( 

 
 في المجموعة. مصرف الهاللالمتوقع تحقيقه من خالل دمج بنك االتحاد الوطني و  اإلندماجالشهرة بشكل رئيسي إلى  تعود

 
األعمال. قد ينتج عن  إندماجالمجموعة بصدد إجراء تخصيص شامل لسعر الشراء والذي من المتوقع أن يكتمل خالل اثني عشر شهًرا من تاريخ إن 

 ، وبالتالي التغير في الشهرة.المستحوذ عليهاوااللتزامات الطارئة  والمطلوباتإلى األصول تعود ذلك قيم مختلفة 



 
 
 

  ةالموحد إيضاحات حول البيانات المالية

اا2019ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
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 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 )تابع( إندماج األعمال .52
 

 غير المسيطرة لحقوق الملكيةاختيار السياسة المحاسبية 
 

 من صافي األصول القابلة للتحديد المستحوذ عليها. التناسبيةغير المسيطرة على حصتها  بحقوق الملكيةاختارت المجموعة االعتراف 
 

 الداخل التدفق النقدي - بدل الشراء
 

 ألف درهم           

 11,037,392      النقد ومرادفات النقد المستحوذ عليه

 -      المدفوع نقداً  بدل الشراء

 11,037,392           يةألنشطة االستثمارا - الداخل صافي التدفق النقدي

 
 غير المدققة  المجمعة المبدئية المعلومات المالية

 
ألف درهم في  1.150.468 مبلغألف درهم في إجمالي الدخل التش       غيلي و 2.411.826من تاريخ االندماج، س       اهم بنك االتحاد الوطني بمبلغ 

 األرباح قبل خصم الضرائب من العمليات المستمرة للمجموعة.
 

قبل خص      م في األرباح ألف درهم  372.669 مبلغألف درهم في إجمالي الدخل التش      غيلي و 787.286بمبلغ  مص      رف الهاللوبالمثل، س      اهم 
 الضرائب من العمليات المستمرة للمجموعة من تاريخ االستحواذ.

 
ألف درهم واألرباح قبل  13.211.961 كان سيبلغ الدخل التشغيلي من العمليات المستمرة فإن مجموع، السنةقد تمت في بداية  اإلندماجاتكانت  لو

 ألف درهم. 5.345.037مرة للمجموعة ستكون خصم الضرائب من العمليات المست
 

ستكون ستحواذ،  شأت في تاريخ اال ضت اإلدارة أن تعديالت القيمة العادلة، التي تم تحديدها مؤقتًا، والتي ن سها إذا  عند تحديد هذه المبالغ، افتر هي نف
 .2019يناير  1حدث االستحواذ في 

 
 التكاليف المتعلقة بإندماج األعمال 

ا

تم  رس  وم قانونية خارجية وتكاليف العناية الواجبة. تتكون بش  كل أس  اس  ي منألف درهم  294.321بلغت  ومعامالت المجموعة تكاليف دمجتكبدت 
 إدراج هذه التكاليف في "مصاريف التشغيل" في بيان الدخل الموحد.

 
 
 


