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6 

 
  الموحد بيان الدخل

 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
  إيضاحات  4232  ;422  4232

    درهـم ألف  درىػـ ألؼ  ألف دوالر أمريكي
        

 إيرادات الفواند 49  6;:,:9,37  98:,66:,8  ;27,;6;,3
 مف تمويتت إستمية إيرادات   439,763  69;,74  449,;7

         مصاريؼ الفواند  :4 ) (83;,5,729 ر (3,926;5,6 ) (77,289;
        

 صافي إيرادات الفوائد    696,:8:,5  ;5,628,33  ;3,275,43
         توزيعات لممودعيف :3 ) (;3:8,48 ر (98;,;34 ) (72,935

        
 توزيعات لممودعين صافي إيرادات الفوائد صافي من   5,8:4,427  5,498,365  3,224,728
 صافي إيرادات الرسـو والعموالت ;4  78,475;  7,846:;  482,569
 رباح مف المتاجرة في مشتقات ماليةااصافي    988,;38  :65,68  68,442
 ة يمتاجرة في عمتت أجنبالأرباح صافي  52  84;,364  328,858  44;,:5
 إلستيمارات عقارية القيمة العادلةنقص في  35 ) (338,634 ر (5,222: ) (6;53,8
 الحصة في أرباح شركات زميمة 34  6;558,4  445,384  :3,77;

3,432) ( 93,79:  6,666) ( 53 
اارباح مف إستيمارات لغرض رال سارة(/ صافي 

 المتاجرة واإلستيمار في أوراؽ مالية
 إيرادات عمميات ا رى    :8:,382  374,786  :;65,9

 تابعة ةشرك إستبعاد سانر  73 ) (4;;  -  ) (492
         أنصبة أرباح مقبوضة إيرادات    622,;  8,853  ;4,77

        
         إيرادات العمميات    22;,7,557  28:,6,9:4  3,674,958

        
 مصروفات الموظفيف   ) (763,;4: ر (84;,78: ) (:6:,447
طفا ات 38و 37 ) (7;9,:32 ر (2:5,;: ) (842,;4  إستيتكات واء

 مصروفات عمميات ا رى   ) (932,868 ر (5,577;7 ) (;5,69;3
         م صصات إن فاض القيمة 54 ) (5,4:9,293 ر (96;,5,974 ) (:4;,6;:

        
         مصاريف العمميات   ) (58,275;,6 ر (4,596;7,4 ) (97:,3,565

        
 العمميات قبل الضرائب من / )الخسارة(الربح   69:,;;5 ر (:78,;72  83:,:32

        
         مصاريؼ ضريبة الد ؿ ال ارجية   ) (454,; ر (5,453 ) (4,735

        
         السنة  / )خسارة(ربح صافي   2,837;5 ر (;;734,9  :328,56

 عائدة إلى:       
 حقوؽ الممكية لممساىميف في الشركة ااـ   5:3,223 ر (:66,;77  325,952

         حقوؽ الممكية اير المسيطرة   836,;  ;68,86  :4,83
        

         السنة  ربح/ )خسارة( صافي   2,837;5 ر (;;734,9  :328,56
        

         العائد األساسي/ )الخسارة( عمى السهم )درهم( 55  2,26 ر (;2,2  2,23



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك

 الموحدة. مف ىذه البيانات المالية أجز جز ًا ال يتيضاحات المرفقة إلاتشكؿ 
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 الشامل الموحد  بيـان الدخل

  4232 ديسمبر 53المنتهية في  ةسنلم
 

4232  422;  4232    
    درهـم ألف  درىـػ ألؼ  ألف دوالر أمريكي

        
 السنة  ر سانر(أرباح/  صافي   2,837;5 ر (;;734,9  :328,56

35:,649  69,368  72:,664   
العمميات  تحويؿ فروقات الصرؼ الناتجة عف

 ال ارجية 

  ) (652,766 ر (329,582 ) (;339,43
مف التحوط لصافي  التغيرات في القيمة العادلة

  اإلستيمارات في العمميات ال ارجية

6:,342  47:,984  398,966   
 التغيرات في القيمة العادلة إلستيمارات 

 متاحة لمبيع 

52,572  3:4,;75  333,696   
بيع  مة العادلة تـ عكسيا عندالتغيرات في القي

 استيمارات متاحة لمبيع
 مكافآت أعضا  مجمس اإلدارة  ) (7,472  -  ) (;3,64

         بياف الد ؿ الشامؿ لشركة زميمةبنود الحصة مف    682,:8 ر (62:,;3  :85,:3
        

         نةلمس ةالشامم)الخسائر( األرباح/ صافي    63;,;3: ر (:373,35  445,457
        
 عائدة إلى:       

 حقوؽ الممكية لممساىميف في الشركة ااـ   32,549: ر (9,9:9;3  442,839
         حقوؽ الممكية اير المسيطرة   836,;  ;68,86  :4,83

        
         لمسنة ةالشامم)الخسائر( األرباح/ صافي    63;,;3: ر (:373,35  445,457



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك

 الموحدة. مف ىذه البيانات المالية أجز جز ًا ال يتيضاحات المرفقة إلاتشكؿ 
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 الموحدبيان التغيرات في حقوق المساهمين 

 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
  مجمـوع

  حقوق الممكية
 حقوق الممكية 
  غير المسيطرة

 عائدة إلى 
حقوق الممكية 
لممساهمين في 

  الشركة األم

األوراق المالية 
 - إلزامية التحويل
عنصر حقوق 

  سندات رأس مال  الممكية
 األرباح 
  إحتياطيات أخرى  بقاةالمست

التغيرات المتراكمة 
  إحتياطي تحوط  في القيمة العادلة 

إحتياطي تحويل 
  عمالت أجنبية

أسهم برنامج 
حوافز الموظفين 

  ، صافي
 احتياطي 

  طوارئ
  حتياطيا

  عـام
 حتياطي ا

  قانوني
 احتياطي 
  نظامي

 رأس 
  المال

  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  لف درهما  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم
                                

 4232ر يناي 3الرصيد كما في  32,222:,6  3,558,5:5  8;3,7;3,4  4,222,222  372,222 ) (:35,65 ) (575,958 ) (329,582 ) (;6,49;3  -   5:;,3,689  6,222,222  5::,6,855  243,254,;3  2:9,;8  ;2,33;2,;3
                                

                                
 السنةصافي أرباح  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   5:3,223  -   -   5:3,223  836,;  2,837;5

72:,664   -  72:,664   -   -   -   -   -   -  72:,664   -   -   -   -   -   - 
فروقات الصرؼ الناتجة عف تحويؿ 

 العمميات ال ارجية 

 -   -   -   -   -   -   -  ر (652,766  -   -   -   -   -  ر (652,766  -  ر (652,766

التغيرات في القيمة العادلة مف التحوط 
ستيمارات في العمميات لصافي اإل
 ال ارجية 

398,966   -  398,966   -   -   -   -  398,966   -   -   -   -   -   -   -   - 
التغيرات في القيمة العادلة إلستيمارات 

 متاحة لمبيع

333,696   -  333,696   -   -   -   -  333,696   -   -   -   -   -   -   -   - 
ة العادلة تـ عكسيا التغيرات في القيم

 عند بيع استيمارات متاحة لمبيع
 مكافآت أعضا  مجمس اإلدارة -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  ر (7,472  -   -  ر (7,472  -  ر (7,472

 -   -   -   -   -   -  ر (252,:3  -   82:,2:  7,852  -   -   -   682,:8  -   682,:8
اف الد ؿ الشامؿ بي بنود  الحصة مف

  لشركة زميمة
                                

                                
 لمسنة الدخل الشاملمجموع   -   -   -   -   -   -   2,634;6 ) (652,766  :29,;58  7,852  597,973  -   -   32,549:  836,;  63;,;3:
                                

                                
 أنصبة أرباح مدفوعة  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  ر (88,784 ر (88,784
 ر (465,555

 - 
 ر (465,555 

 -    - 
 ر (465,555 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
 قسانـ مدفوعة عمى سندات رأس ماؿ

 (48رإيضاح 
 (47أسيـ ممنوحة رإيضاح  -   -   -   -   -  ر (69,2:7  -   -   -   -   -   -   -  ر (69,2:7  -  ر (69,2:7

45,:68   -  45,:68   -   -   -   -   -   -   -  45,:68   -   -   -   -   - 
رإيضاح  الجز  المكتسب مف ااسيـ

47)  
 محوؿ إلى اإلحتياطي النظامي -   322,:5  -   -   -   -   -   -   -   -  ر (322,:5  -   -   -   -   - 
 محوؿ إلى اإلحتياطي القانوني -   -   322,:5  -   -   -   -   -   -   -  ر (322,:5  -   -   -   -   - 

 (73ة رإيضاح شركة تابع إستبعاد -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  ر (:5,79 ر (:5,79
                                

                                
 4232ديسمبر  53الرصيد كما في  32,222:,6  3,596,6:5  8;8,;3,54  4,222,222  372,222 ) (58,899  358,898 ) (26;,759  ;;396,9  7,852  3,746,423  6,222,222  5::,6,855  786,9:9,;3  783,:  :795,56,;3

                                

 
 ألؼ درىـ يميؿ الحصة في أرباح شركة زميمة تـ تحويميا إلى إحتياطي وىي اير متاحة لمتوزيع. 3;;,2:تضـ اارباح المستبقاة مبمص 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك

 الموحدة. مف ىذه البيانات المالية أجز جز ًا ال يتيضاحات المرفقة إلاتشكؿ 
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  الموحد بيان التغيرات في حقوق المساهمين

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
  وعمجمـ

  حقوق الممكية
 حقوق الممكية 
  غير المسيطرة

 عائدة إلى 
حقوق الممكية 
لممساهمين في 

  الشركة األم

األوراق المالية 
 - إلزامية التحويل
عنصر حقوق 

  سندات رأس مال  الممكية
 األرباح 

  المستبقاة
التغيرات المتراكمة 
  في القيمة العادلة 

 إحتياطي تحوط
  التدفقات النقدية

صبة أرباح أن
  مقترحة لمتوزيع

إحتياطي تحويل 
  عمالت أجنبية

أسهم برنامج 
حوافز الموظفين 

  ، صافي
 احتياطي 

  طوارئ
  حتياطيا

  عـام
 حتياطي ا

  قانوني
 احتياطي 
  نظامي

 رأس 
  المال

  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم
                                

 ;422ر يناي 3الرصيد كما في  32,222:,6  3,558,5:5  8;3,7;3,4  4,222,222  372,222 ) (:47,92 ) (4,244;5  6:3,222  - ) (847,236  4,369,653  -  5::,6,855  ;29,76:,37  329,825  37,374;,37
                                

                                
 أرباح السنةر سانر(/  صافي -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ) (:66,;77  -  - ) (:66,;77  ;68,86 ) (;;734,9

69,368  -  69,368  -  -  -  -  -  -  69,368  -  -  -  -  -  - 
فروقات الصرؼ الناتجة عف تحويؿ 

 العمميات ال ارجية 

329,582) ( -  329,582) ( -  -  -  -  329,582) ( -  -  -  -  -  -  -  - 
صافي ال سارة مف التحوط لصافي 
 اإلستيمارات في العمميات ال ارجية

47:,984  -  47:,984  -  -  -  47:,984  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
تغيرات في القيمة العادلة إلستيمارات ال

 متاحة لمبيع

3:4,;75  -  3:4,;75  -  -  -  3:4,;75  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
التغيرات في القيمة العادلة تـ عكسيا 

 عند بيع استيمارات متاحة لمبيع

 -  -  -  -  -  - ر (82:,:  -  - ) (2:;,32  -  -  - ) (62:,;3  - ) (62:,;3
بياف الد ؿ الشامؿ بنود لحصة مف ا

  لشركة زميمة
                                

                                

373,35:) ( 68,86;  3;9,9:9) ( -  -  77;,66:) ( 652,957  329,582) ( -  5:,4:8  -  -  -  -  -  - 
مجموع  الربح/ )الخسارة(  الشاممة 

 لمسنة
                                

                                
 أنصبة أرباح مدفوعة  -  -  -  -  -  -  - ) (6:3,222  -  -  -  -  - ) (6:3,222 ) (6:2,:: ) (6:2,;78

 (48إصدار سندات رأس ماؿ رإيضاح  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6,222,222  -  6,222,222  -  6,222,222
 قسانـ مدفوعة عمى سندات رأس ماؿ -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ر (342,222  -  - ) (342,222  - ) (342,222

 (48رإيضاح 

34,492  -  34,492  -  -  -  -  -  -  -  34,492  -  -  -  -  - 
الجز  المكتسب مف ااسيـ رإيضاح 

47) 
 (33شرا  شركة تابعة رإيضاح  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,537  5,537

                                
                                

 ;422ديسمبر  53الرصيد كما في  32,222:,6  3,558,5:5  8;3,7;3,4  4,222,222  372,222 ) (:35,65 ) (575,958  - ) (329,582 ) (;6,49;3  5:;,3,689  6,222,222  5::,6,855  243,254,;3  2:9,;8  ;2,33;2,;3
                                

 
 ألؼ درىـ يميؿ الحصة في أرباح شركة زميمة تـ تحويميا إلى إحتياطي وىي اير متاحة لمتوزيع. 95,799تضـ اارباح المستبقاة مبمص 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك

 الموحدة. ف ىذه البيانات الماليةم أجز جز ًا ال يتيضاحات المرفقة إلاتشكؿ 

: 

 
 الموحدةبيان التدفقات النقدية 
 4232ر ديسمب 53لمسنة المنتهية في 

4232  422;  4232    
    درهـم ألف  درىػـ ألؼ  ألف دوالر أمريكي

 األنشطة التشغيمية        
 قبؿ الضرانب وحقوؽ الممكية اير المسيطرة / رال سانر(اارباح صافي   69:,;;5 ر (:78,;72  83:,:32

 :التعديالت       
 (37ررإيضاح  المعداتاستيتؾ الممتمكات و    323,997  2:5,;:  :49,92
 (38رإيضاح  إطفا  موجودات اير ممموسة   9,242  -   33;,3
 أنصبة أرباح إيرادات   ) (622,; ر (8,853 ) (;4,77

 إن فاض القيمة العادلة إلستيمارات عقارية   338,634  5,222:  6;53,8
 في تحصيميام صص القروض والسمفيات المشكوؾ    5,365,269  5,299,785  77,939:
 م صصات مرتجعة لقروض وسمفيات مشكوؾ في تحصيميا  ) (;4:5,68 ر (:46,;32 ) (99,398
 م صصات إن فاض القيمة مف مقايضات عدـ تسديد اإلنتماف    539,:39  466,772  :76,:6
 إن فاض قيمة إستيمارات في أوراؽ ماليةم صصات    398,;46  ;762,32  62:,89
 استيمارات في أوراؽ مالية بيعمف / رالربح(  صافي ال سارة   6,666 ر (:93,79  3,432

 الفاندة المنسوبة إلى ااوراؽ المالية إلزامية التحويؿ  ) (:3;,;9 ر (5:8,;7 ) (:43,97
 حصة في أرباح شركات زميمة  ) (6;558,4 ر (445,384 ) (:3,77;

 (73اح رإيض تابعة سارة إستبعاد شركة    4;;  -   492
 الجز  اير الفعاؿ مف التحوط   733  -   ;35

 مصاريؼ برنامج حوافز أسيـ الموظفيف    68:,45  34,492  4;8,6
                

 أرباح العمميات قبل التغيرات في الموجودات والمطموبات العاممة    5,738,528  5,289,224  ;79,55;
 في ودانع وأرصدة مستحقة مف البنوؾ الزيادة  ) (2;5,5;6,4 ر (653,589 ) (28;,:3,38

 لممتاجرة الزيادة في صافي مشتقات مالية  ) (42,6:3 ر (94,878 ) (7,798
 الزيادة في قروض وسمفيات   ) (237,578,; ر (32,636,427 ) (6;4,676,6
 الموجودات اا رى في النقصرالزيادة(/   ) (42;,35;  8,253;3 ) (43:,:46
 الزيادة في اارصدة المستحقة لمبنوؾرالنقص(/   ) (4,489;  3,667,765 ) (47,342

 الزيادة في ودانع العمت    8;3,;83,;3  :2:,;77,:  7,563,686
 في المطموبات اا رى رالنقص(الزيادة/    2;359,6 ر (5:;,555  59,654

                
 التشغيمية األنشطةالناتج من  نقدال   :59,79;,:  4,238,395  :4,655,53

 مدفوعةمجمس اإلدارة  مكافآت أعضا    -  ر (6,972  - 
 ضرانب  ارجية مدفوعة   -  ر (5,453  - 
                

 األنشطة التشغيمية صافي النقد الناتج من   :59,79;,:  4;3,:4,22  :4,655,53
        
 األنشطة االستثمارية       
 إستيمارات في شركات زميمة   -  ر (95,682  - 
 إستيمار في شركة تابعة   -  ر (58,952  - 

 مف شركات زميمةأنصبة أرباح    355,923  87,325  58,623
 (73إستبعاد شركة تابعة رإيضاح    :77,36  -   37,236
 ةمستممة مف إستيمارت في أوراؽ ماليأنصبة أرباح    622,;  8,853  ;4,77

 شرا  إستيمارات لغرض المتاجرة واستيمارات في أوراؽ مالية متاحة لمبيع  ) (745,;8,47 ر (98:,4,693 ) (;;3,926,3

897,6;8  3,63:,286  4,6:3,2;:   
 صافي عواند بيع إستيمارات لغرض المتاجرة واستيمارات في 

 أوراؽ مالية متاحة لمبيع 
 (72بدؿ المدفوع مف شرا  أعماؿ رإيضاح صافي ال  ) (22;,:38  -  ) (6:;,67
 شرا  ممتمكات ومعدات  ) (389,742 ر (8;533,2 ) (:67,82
 ممتمكات ومعدات بيع   6,839  -   3,479

 إضافات إلستيمارات عقارية  ) (95,7:5  -  ) (42,255
                

         خدم في األنشطة االستثماريةصافي النقد المست  ) (7,784:;,5 ر (3,625,586 ) (;3,2:7,29
 األنشطة التمويمية       
 أنصبة أرباح مدفوعة لمساىمي البنؾ      -  ر (6:3,222  - 

 لحقوؽ الممكية اير المسيطرةأنصبة أرباح مدفوعة   ) (88,784 ر (6:2,:: ) (344,:3
 قصيرة ومتوسطة ااجؿقروض مف  اتعاندرالدفعات(/ الصافي   ) (5;2,;:9,4  536,684 ) (6,729:;,3

 رأس ماؿسندات  عمىمدفوعة  فواند  ) (465,555 ر (342,222 ) (;88,46
 (73رإيضاح  إستبعاد حقوؽ الممكية اير المسيطرة  ) (:5,79  -  ) (96;

 إصدار سندات رأس الماؿ  عاندات   -   6,222,222  - 
 ببرنامج حوافز أسيـ لمموظفيف الدفعات المتعمقة  ) (69,2:7  -  ) (;3:,34

                
 من األنشطة التمويمية )المستخدم في(/ الناتج صافي النقد   ) (873,;9,86  4:;,5,846 ) (4,2:4,893

                
         في النقد وما يعادله  الزيادة)النقص(/   ) (9,857;4,8  32:,;6,44 ) (956,672

 النقد وما يعادلو في بداية السنة   ;3;,595,;3  ;37,366,32  7,496,8:7
                

 (57)إيضاح  النقد وما يعادله في نهاية السنة   38,898,4:6  ;3;,595,;3  6,762,457
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 الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 
 ة ـاألنشط 3
 

رالبنػؾ( ىػو شػركة مسػاىمة عامػة محػدودة المسػؤولية مسػجمة فػي إمػارة أبػوظبي، دولػة اإلمػارات  .ش.ـ.ع –بوظبي التجػاري بنؾ أ
دارة المحػافظ  واإلسػتميةالعربية المتحدة. يقدـ البنؾ ال ػدمات البنكيػة والتجاريػة واالسػتيمارية  مػف  ػتؿ شػبكة فروعػو والوسػاطة واء

باإلضػافة إلػى الشػركات  في دولة اإلمارات العربية المتحدة باإلضافة إلى فرعيف في الينػددفع  مكاتب 6و فرعا  69البالص عددىا 
 . والشركات الزميمة التابعة والمشاريع المشتركة

 
ص.ب.  ،33-، قطػاع اي55مبنػى بنػؾ أبػوظبي التجػاري، شػارع السػتـ، قطعػة سػي  لمبنػؾ ىػو المسػجؿ عنواف المكتب الرنيسػي

 اإلمارات العربية المتحدة.، أبوظبي، دولة ;5;
 

 وتعديتتو. 6:;3( لسنة :البنؾ مسجؿ كشركة مساىمة عامة طبقا لقانوف الشركات التجارية االتحادي رقـ ر
 
 
 متقارير المالية الجديدة والمعّدلةلتطبيق المعايير الدولية  4
 
 العرض واإلفصاحتؤثر عمى لتي الجديدة والمعدلة ا الدولية لمتقارير الماليةالمعايير   4/3

 
المدرجػػة فػػي ىػػذه والتػػي أيػػرت عمػػى المبػػالص  ةالحاليػػ السػػنةالتاليػػة فػػي والمعدلػػة متقػػارير الماليػػة الجديػػدة الدوليػػة ل معػػاييرالتػػـ تطبيػػؽ 

 الماليػة البيانػاتالمطبقػة فػي ىػذه  والمعدلػة اا ػرى متقػارير الماليػة الجديػدةالدوليػة ل معػاييرالتفاصػيؿ  إف. ةالموحػدالبيانات المالية 
 .4/4الموحدة تـ بيانيا في البند عمى البيانات المالية  ميـالتي لـ يكف ليا تأيير و  ةالموحد

 
 ى العرض واإلفصاحعم فقط التي تؤثرالجديدة والمعدلة  الدولية لمتقارير الماليةالمعايير 

   
 9 المعيػػػار الػػػدولي لمتقػػػارير الماليػػػة رقػػػـتعػػػديتت عمػػػى 

ركجػػػػػز  مػػػػػف التحسػػػػػينات  اتفصػػػػػاحاادوات الماليػػػػػة: اإل
عمػػى المعػػايير الدوليػػة لمتقػػارير الماليػػة الصػػادرة فػػي سػػنة 

4232) 

 9 المعيػػػػار الػػػػدولي لمتقػػػػارير الماليػػػػة رقػػػػـ التعػػػػديتت عمػػػػى توضػػػػح 
والضػػػػمانات  إلفصػػػػاح عػػػػف م ػػػػاطر اإلنتمػػػػافلالمسػػػػتوى المطمػػػػوب 

المطموبػػػػػة سػػػػػابقًا  إلفصػػػػػاحاتا وتعطػػػػػي إعفػػػػػا  مػػػػػفالمحػػػػػتفظ بيػػػػػا 
. وقػػػػػد طبػػػػؽ البنػػػػػؾ قػػػػروض المعػػػػػاد التفػػػػاوض حوليػػػػاالب صػػػػوص 

التعديتت مقدمًا مف تاري يا الفعمي رالفترات السنوية التػي تبػدأ مػف 
 .(. تـ تطبيؽ التعديتت بأير رجعي4233يناير  3أو بعد 

   
عػػف  اإلفصػػاحات – 46المعيػػار المحاسػػبي الػػدولي رقػػـ 

( ;422رالمعػػػػػػدؿ فػػػػػػي سػػػػػػنة  –الجيػػػػػػات ذات العتقػػػػػػة 
تعريػػػؼ الجيػػػة ذات عتقػػػة وتبسػػػيط اإلفصػػػاحات  تعػػػديؿ

 .لمجيات الحكومية ذات العتقة

 لإلفصػػاحاتالبنػؾ  قبػؿ مػفالتطبيػؽ المبكػر لإلعفػا ات المقدمػة تػـ  
رالمعػػػػػدؿ فػػػػػي سػػػػػنة  46المعيػػػػػار المحاسػػػػػبي الػػػػػدولي رقػػػػـ بموجػػػػب 
أو  مفرالفترات السنوية التي تبدأ  مقدمًا مف تاري و الفعمي (;422
 (.4233يناير  3بعد 
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 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( متقارير المالية الجديدة والمعّدلةلتطبيق المعايير الدولية  4
 
   ةالموحد المالية ناتعمى البيا ماديتأثير  الجديدة والمعدلة التي لم يكن لها الدولية لمتقارير الماليةالمعايير اعتماد  4/4

 
أي  عتمادىػاإل نتيجػة لػـ يكػف. الموحػدة التالية فػي ىػذه البيانػات الماليػة الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير إعتماد التـ 

أو  متتالمعالجػػػة المحاسػػػبية لممعػػػاولكنيػػػا قػػػد تػػػؤير عمػػػى  الموحػػػدة الماليػػػة البيانػػػاتالمبػػػالص المدرجػػػة فػػػي ىػػػذه ى عمػػػ مػػػاديتػػػأيير 
 الترتيبات المستقبمية.

   
 7 لمعيػػػػػػار الػػػػػػدولي لمتقػػػػػػارير الماليػػػػػػة رقػػػػػػـتعػػػػػػديتت عمػػػػػػى ا

 وعمميػػػات متوقفػػػة محػػػتفظ بيػػػا لمبيػػػع متداولػػػةايػػػر  موجػػػودات
ركجز  مػف التحسػينات عمػى المعػايير الدوليػة لمتقػارير الماليػة 

 (;422الصادرة في سنة 

 7المالية رقـ  توضح التعديتت عمى المعيار الدولي لمتقارير 
اإلفصػػاح فػػي المعػػايير الدوليػػة لمتقػػارير الماليػػة متطمبػػات أف 

ال تطبػؽ  7المعيػار الػدولي لمتقػارير الماليػة رقػـ اا رى عػدا 
المصػػنفة كمحػػتفظ بيػػا لمبيػػع لموجػػودات ايػػر المتداولػػة عمػػى ا

المعػػػػايير الدوليػػػػة تمػػػػؾ  إذا تطمبػػػػتأو العمميػػػػات المتوقفػػػػة إال 
إفصػػػػػػػػػاحات محػػػػػػػػػددة فيمػػػػػػػػػا يتعمػػػػػػػػػؽ ( 3رلمتقػػػػػػػػػارير الماليػػػػػػػػػة 

لموجودات ايػػػػػػػر المتداولػػػػػػػة رأو مجموعػػػػػػػات اإلسػػػػػػػتبعاد( بػػػػػػػا
( 4أو ر ،كمحػػػتفظ بيػػػا لمبيػػػع أو العمميػػػات المتوقفػػػةالمصػػػنفة 
قيػػػػػػاس الموجػػػػػػودات والمطموبػػػػػػات ضػػػػػػمف  عػػػػػػفات اإلفصػػػػػػاح

 مجموعػػػػػات اإلسػػػػػتبعاد التػػػػػي ال تػػػػػد ؿ ضػػػػػمف نطػػػػػاؽ قيػػػػػاس
وأف  7ـ شػػػػػػػػػروط المعيػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػدولي لمتقػػػػػػػػػارير الماليػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػ

 اإلفصاحات لـ يسبؽ تقديميا في البيانات المالية الموحدة. 
   

عػػػػرض  3المعيػػػػار المحاسػػػػبي الػػػػدولي رقػػػػـ تعػػػػديتت عمػػػػى 
ركجز  مػف التحسػينات عمػى المعػايير الدوليػة  البيانات المالية

  (;422لمتقارير المالية الصادرة في سنة 

أف  3قػـ المعيػار المحاسػبي الػدولي ر توضح التعػديتت عمػى  
التسػػوية المحتممػػة لممطموبػػات بإصػػدار ااسػػيـ ليسػػت متعمقػػة 

 بتصنيفيا كمتداولة أو اير متداولة.
   

بيػػػػػػاف  9المعيػػػػػػار المحاسػػػػػػبي الػػػػػػدولي رقػػػػػػـ تعػػػػػػديتت عمػػػػػػى 
ركجز  مف التحسينات عمػى المعػايير الدوليػة  التدفقات النقدية

  (;422لمتقارير المالية الصادرة في سنة 

أف  9المعيػار المحاسػبي الػدولي رقػـ ت عمػى توضح التعػديت 
المصروؼ الوحيد الذي ينتج عنو اإلعتراؼ بػالموجودات فػي 
بيػػػاف المركػػػز المػػػالي يمكػػػف تصػػػنيفو كأنشػػػطة إسػػػتيمارية فػػػي 

 بياف التدفقات النقدية.
   

رالمعػػػػػػداؿ( تبنػػػػػػي  3المعيػػػػػػار الػػػػػػدولي لمتقػػػػػػارير الماليػػػػػػة رقػػػػػػـ 
والمعيػػػػػار  ة لممػػػػػرة ااولػػػػػىالمعػػػػػايير الدوليػػػػػة لمتقػػػػػارير الماليػػػػػ

رالمعداؿ( البيانػات الماليػة الموحػدة  49المحاسبي الدولي رقـ 
 والمنفصمة

بتكمفة اإلسػتيمار فػي شػركة تابعػة ومنشػأة  ةالمتعمق تالتعديت 
 بسيطرة مشتركة أو شركة زميمة.

   
رالمعػػػػداؿ( انػػػػدماج  5المعيػػػػار الػػػػدولي لمتقػػػػارير الماليػػػػة رقػػػػـ 

 ااعماؿ.
والتعػػػػديتت الناتجػػػػة الشػػػػرا  تطبيػػػػؽ طريقػػػػة لشػػػػاممة مراجعػػػػة  

رالمعػداؿ( البيانػات الماليػة  49لممعيار المحاسبي الدولي رقػـ 
 :4والمعيػػػػػار المحاسػػػػػبي الػػػػػدولي رقػػػػػـ  الموحػػػػػدة والمنفصػػػػػمة

المحاسػػػػبة عػػػػف االسػػػػتيمار فػػػػي المنشػػػػآت الزميمػػػػة،  رالمعػػػداؿ(
رالمعػداؿ( الحصػص فػي  53والمعيار المحاسػبي الػدولي رقػـ 

 المشاريع المشتركة.
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 )يتبع(
   

تبنػػي   3عمػػى المعيػػار الػػدولي لمتقػػارير الماليػػة رقػػـ  تعػػديتت
اعفػػػػا ات  –المعػػػايير الدوليػػػة لمتقػػػارير الماليػػػة لممػػػرة ااولػػػى 

 عند اعتماده لممرة ااولىاضافية 

لمتقػارير  معايير الدوليةالعند اعتماد  تقدـ التعديتت إعفا يف 
تحديػػد وبالػػنفط والغػػاز موجػػودات ب تتعمػػؽلممػػرة ااولػػى  الماليػػة
 د إيجار.و عقتتضمف  اتترتيبالكانت ما إذا 

   
الػدفع  – 4تعديتت عمى المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ 

التسػػويات النقديػػة لممجموعػػة لمػػدفعات  –عمػػى أسػػاس ااسػػيـ 
 عمى أساس ااسيـ.

ي لمتقػارير الماليػة رقػػـ ر الػدولالمعيػػانطػاؽ توضػح التعػديتت  
، باإلضػػػػػافة إلػػػػػى محاسػػػػػبة التسػػػػػويات النقديػػػػػة لممجموعػػػػػة 4

لمػػدفعات عمػػى أسػػاس ااسػػيـ فػػي البيانػػات الماليػػة المنفصػػمة 
رأو الفرديػػػة( لممنشػػػأة التػػػي تسػػػتمـ بضػػػانع أو  ػػػدمات عنػػػدما 
يكوف عمى المنح منشأة أ رى في المجموعة أو مساىـ إلتزاـ 

 .سداد التسوية
   

 7 ت عمػػػػػػى المعيػػػػػػار الػػػػػػدولي لمتقػػػػػػارير الماليػػػػػػة رقػػػػػػـتعػػػػػػديت
وعمميػػػات متوقفػػػة  محػػػتفظ بيػػػا لمبيػػػع متداولػػػةايػػػر  موجػػػودات

ركجز  مػف التحسػينات عمػى المعػايير الدوليػة لمتقػارير الماليػة 
 (;422الصادرة في سنة 

توضػػح التعػػديتت أف جميػػع الموجػػودات والمطموبػػات لمشػػركة  
لمبيػػػػع، عنػػػػدما تكػػػػوف  التابعػػػػة يجػػػػب تصػػػػنيفيا كمحػػػػتفظ بيػػػػا

المجموعػػة ممتزمػػة ب طػػة بيػػع تتضػػمف  سػػارة السػػيطرة عمػػى 
تمػػػػػؾ الشػػػػػركة التابعػػػػػة، دوف اا ػػػػػذ فػػػػػي اإلعتبػػػػػار إذا كانػػػػػت 
المجموعػة سػتحتفظ بحصػة ايػػر مسػيطرة فػي الشػركة التابعػػة 

 بعد عممية البيع.
   

اادوات  – ;5تعديتت عمى المعيار المحاسػبي الػدولي رقػـ 
 بنود التحوط المستوفية لمشروط  –عتراؼ والقياس المالية: اإل

محاسػػػبة  عمػػػى بنػػػديف مػػػف بنػػػودالتعػػػديتت توضػػػيحات  تقػػػدـ 
التحػػػوط التضػػػ ـ ك طػػػر تحػػػوط أو كجػػػز  و تحديػػػد : التحػػػوط

 باستعماؿ ال يارات.
   

توزيػع  -39تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقػـ 
 يف.الموجودات اير النقدية عمى المالك

ممعالجػػة المحاسػػبية المناسػػبة عنػػدما ليقػػداـ التفسػػير إرشػػادات  
 .لمساىميياكأرباح  موجودات اير نقديةبتوزيع تقـو المنشأة 

   
 -:3تفسػػػػػير لجنػػػػػة تفسػػػػػيرات التقػػػػػارير الماليػػػػػة الدوليػػػػػة رقػػػػػـ 

 تحويؿ موجودات مف العمت  
يتنػػػػػاوؿ التفسػػػػػير المحاسػػػػػبة التػػػػػي يجػػػػػب أف يتبعيػػػػػا مسػػػػػتممو  

يتت مػػػف الممتمكػػػات، الالت والمعػػػدات مػػػف "العمػػػت " التحػػػو 
ويقرر وجوب اعتراؼ المستمـ لألصؿ بالقيمة العادلة لػو كمػا 
بتػػػاريخ التحويػػػؿ عنػػػدما تطػػػابؽ الممتمكػػػات الالت والمعػػػدات 
لػػػة لتعريػػػؼ ااصػػػؿ مػػػف وجيػػػة نظػػػر المسػػػتمـ، ويجػػػب  بي االعتػػػػراؼ بالقيػػػػد الػػػػدانف كػػػػإيرادات وفقػػػػًا لممعيػػػػار المحاسػػػػالمحوا

 . اإليرادات: :3الدولي رقـ 
   

الصادرة فػي متقارير المالية لعمى المعايير الدولية  التحسينات
 ;422عاـ 

اإليضػاح فػي أعػته جميع التعديتت المشػار إلييػا تـ إعتماد  
وعند تطبيؽ التحسينات عمى المعػايير الدوليػة لمتقػارير ، 4/3

أيػػر مػػادي  لػػـ يكػػف ليػػا أي ;422الماليػػة الصػػادرة فػػي سػػنة 
 .عمى المبالص المدرجة في البيانات المالية الموحدة



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( متقارير المالية الجديدة والمعّدلةلتطبيق المعايير الدولية  4
 
ة الموحـد الماليـة عمـى البيانـات ماديتأثير  لجديدة والمعدلة التي لم يكن لهاا الدولية لمتقارير الماليةالمعايير اعتماد  4/4

  )يتبع(
   

 – 38تفسػػػػير لجنػػػػة تفسػػػػيرات التقػػػػارير الماليػػػػة الدوليػػػػة رقػػػػـ 
 تحوطات صافي االستيمار في عمميات  ارجية.

منشػػػأة فػػػي المجموعػػػة  ةالقيػػػود التػػػي ت ػػػص أيػػػ التفسػػػير يزيػػػؿ 
تفسػػير لجنػػة  بموجػػبًا لمتعػػديؿ الحقػػ لإلحتفػػاظ بػػأداة التحػػوط،

منشػأة  حيػث أف أيػة 38تفسيرات التقارير المالية الدوليػة رقػـ 
 فػػػػػي المجموعػػػػػة يمكػػػػػػف أف تممػػػػػؾ أداة التحػػػػػػوط التػػػػػي تؤىػػػػػػؿ 

 . في عمميات  ارجيةتستيمار لصافي تحوط ك
   

تفسػػير لجنػػة تفسػػيرات التقػػارير الماليػػة الدوليػػة تعػػديتت عمػػى 
 ة تقويـ المشتقات المضمنةإعاد –رالمعداؿ(  ;رقـ 

المشػػتقات المضػػمنة فػػي حالػػة إعػػادة تصػػنيؼ  بتقيػػيـالمتعمػػؽ  
بالقيمػػة العادلػػة بنػػد موجػػودات ماليػػة  مػػفالموجػػودات الماليػػة 

 مف  تؿ الربح أو ال سارة.
 
 كانت مصدرة ولم يحن موعد تطبيقهامعايير وتفسيرات  4/5
 

، فػإف المعػايير الجديػػدة والتفسػيرات التاليػة كانػت مصػدرة ولكػػف لػـ يحػف موعػد تطبيقيػػا بتػاريخ إعتمػاد ىػذه البيانػات الماليػػة الموحػدة
 بعد:
 

 معايير جديدة وتعديالت لممعايير:
 يسري تطبيقيا لمفترات    

 السنوية التي تبدأ مف أو بعد
    
   اادوات الماليػػػػة:  –رالمعػػػػداؿ(  54المعيػػػػار المحاسػػػػبي الػػػػدولي رقػػػػـ

 متعمقة بتصنيؼ حقوؽ اإلصدار.التعديتت ال –العرض 
 4232فبراير  3 

    
   التصػػػنيؼ اادوات الماليػػػة:  ;المعيػػػار الػػػدولي لمتقػػػارير الماليػػػة رقػػػـ

 ;5ريقصػػد بػػو إسػػتبداؿ كامػػؿ معيػػار المحاسػػبة الػػدولي رقػػـ  والقيػػاس
 .ر*( (9والمعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ 

 4235يناير  3 

    
  إطفػػػػػا   -;3التقػػػػػارير الماليػػػػػة الدوليػػػػػة رقػػػػػـ  تفسػػػػػير لجنػػػػػة تفسػػػػػيرات

 المطموبات المالية مع أدوات حقوؽ الممكية.
 4232يوليو  3 

    
   المعيػػػػار : 36تفسػػػػير لجنػػػػة تفسػػػػيرات التقػػػػارير الماليػػػػة الدوليػػػػة رقػػػػـ

الحد اصؿ منفعػة محػدد، الحػد اادنػى  – ;3المحاسبي الدولي رقـ 
 البعضلمتطمبات التمويؿ وعتقتيا مع بعضيا 

 4233يناير  3 

    
   ومعػػػػػايير  5 رقػػػػػـالػػػػػدولي لمتقػػػػػارير الماليػػػػػة  المعيػػػػػارتعػػػػػديتت عمػػػػػى

وتفسػػير لجنػة تفسػيرات التقػػارير  56، 44، 3المحاسػبة الدوليػة أرقػاـ 
لمعػػػػايير عمػػػػى االناتجػػػػة عػػػػف التحسػػػػينات السػػػػنوية   35الماليػػػػة رقػػػػـ 

 .4232الدولية لمتقارير المالية في مايو مف عاـ 

لمفتػػرات السػػنوية التػػي  معظميػػا تطبيػػؽ يسػػري 
 4233يناير  3تبدأ مف أو بعد 

    
   تبنػي المعػايير الدوليػة لمتقػارير  3المعيار الدولي لمتقارير الماليػة رقػـ

التغيػػػػر فػػػػي السياسػػػػة المحاسػػػػبية فػػػػي سػػػػنة  – الماليػػػػة لممػػػػرة ااولػػػػى
داـ عمػى أسػاس التكمفػة المفترضػة واسػت  التقيػيـالتطبيؽ، مبػدأ إعػادة 

 التكمفة المفترضة لمعمميات ال اضعة لتنظيـ ااسعار.

 4233يناير  3 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 4
 
 ولم يحن موعد تطبيقها )يتبع( كانت مصدرةمعايير وتفسيرات  4/5
 

 معايير جديدة وتعديالت لممعايير )يتبع(:
 يسري تطبيقيا لمفترات    

 السنوية التي تبدأ مف أو بعد
    
    
   عػػػرض البيانػػػػات  3تعػػػديتت عمػػػى المعيػػػار المحاسػػػػبي الػػػدولي رقػػػـ

الماليػػػة رالناتجػػػة عػػػف التحسػػػينات السػػػنوية لممعػػػايير الدوليػػػة لمتقػػػارير 
 (4232الية في عاـ الم

 4233يناير  3 

    
   اادوات اإلفصػػػاحات حػػػوؿ  9المعيػػػار الػػػدولي لمتقػػػارير الماليػػػة رقػػػـ

متطمبػػػػػػػات شػػػػػػػروط اإلفصػػػػػػػػاح عػػػػػػػف معػػػػػػػامتت تحويػػػػػػػػؿ  – الماليػػػػػػػة
 الموجودات المالية

 4233يوليو  3 

 
متطمبػات  يقػدـ 4232والمعػدؿ فػي أكتػوبر  ;422الصادر في نػوفمبر  اادوات المالية ;المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ )*( 

 .وإللغا  اإلعتراؼ جديدة لتصنيؼ وقياس الموجودات المالية والمطموبات المالية
 

معيػػار المحاسػػبة ضػػمف نطػػاؽ التػػي ىػػي الموجػػودات الماليػػة  كافػػةيػػتـ تصػػنيؼ أف  ;رقػػـ  المعيػػار الػػدولي لمتقػػارير الماليػػةيتطمػػب 
عمػى وجػو التحديػد،  إما بالتكمفة المطفأة أو القيمة العادلة. يا الحقاً يتـ قياس اإلعتراؼ والقياس أفة: اادوات المالي ;5الدولي رقـ 

والتػػي تحتػػوي عمػػى إسػػتيمارات الػػديف المحػػتفظ بيػػا ضػػمف نمػػوذج ااعمػػاؿ التػػي تيػػدؼ إلػػى تحصػػيؿ التػػدفقات النقديػػة التعاقديػػة، 
المسػتحؽ يػتـ قياسػيا عمومػًا بالتكمفػة  الرنيسػي صػؿ الػديف والفانػدة عمػى المبمػصا دفعاتالتي ىي وحدىا التدفقات النقدية التعاقدية 

فػػػي نيايػػػة الفتػػػرات المحاسػػػبية التحقػػػة. يػػػتـ قيػػػاس جميػػػع إسػػػتيمارات الػػػديف اا ػػػرى بقيمتيػػػا العادلػػػة فػػػي نيايػػػة الفتػػػرات المطفػػػأة 
 المحاسبية التحقة.



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53تهية في لمسنة المن
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 4
 
 كانت مصدرة ولم يحن موعد تطبيقها )يتبع(معايير وتفسيرات  4/5
 

 معايير جديدة وتعديالت لممعايير )يتبع(:
 

لتغيػرات فػي امحاسػبة ب يتعمػؽتصنيؼ وقياس المطموبات الماليػة  ب صوص ;رقـ  ممعيار الدولي لمتقارير الماليةل ااىـتأيير إف ال
تغييػػرات فػػي م ػػاطر الإلػػى  تعػػودالتػػي أو ال سػػارة(  بالقيمػػة العادلػػة مػػف  ػػتؿ الػػربح المصػػنفةالقيمػػة العادلػػة لممطموبػػات الماليػػة ر

 تصػػنيفياالماليػػة التػػي تػػـ  لممطموبػػات، ;رقػػـ  الماليػػةلمعيػػار الػػدولي لمتقػػارير بموجػػب االتحديػػد،  . عمػػى وجػػولػػذلؾ اإللتػػزاـاالنتمػػاف 
تغييػرات فػي م ػاطر الإلى  العاندةالمالية  لممطموباتالعادلة  التغير في القيمة إف مبمصبالقيمة العادلة مف  تؿ الربح أو ال سارة، 

اإللتزامػػات رات فػػي يػػالتغيبتػػأيير تػػراؼ ، إال إذا كػػاف االعلػػذلؾ اإللتػػزاـ يػػتـ اإلعتػػراؼ بػػو فػػي بيػػاف الػػد ؿ الشػػامؿ ال ػػراالنتمػػاف 
ال يػػتـ فػػي الػػربح أو ال سػػارة. ي المحاسػػب تطػػابؽالعػػدـ  قػػد ينػػتج عنػػو أو يضػػ ـ ال ػػرالػػد ؿ الشػػامؿ بيػػاف االنتمػػاف فػػي  م ػػاطرب

بموجػػب الماليػػة الحقػػا إلػػى الػػربح أو ال سػػارة.  ممطموبػػاتلاالنتمػػاف  إلػػى م ػػاطر تعػػودالتغيػػرات فػػي القيمػػة العادلػػة التػػي تصػػنيؼ 
بالقيمػة العادلػة الذي تـ تصػنيفو سػابقًا المالية  لممطموبات القيمة العادلةبكامؿ مبمص التغيير إف ، ;5المعيار المحاسبي الدولي رقـ 
 .الربح أو ال سارة تـ اإلعتراؼ بومف  تؿ الربح أو ال سارة 

 
 ةلمفتػرة ااوليػ لمبنػؾ فػي البيانػات الماليػة الموحػدةسػيتـ إعتمادىػا الماليػة  لتقػارير الدوليػة معاييرالوتتوقع اإلدارة أف ىذه التعديتت و 

يبػيف أنػو قػد ينػتج عػف ذلػؾ فػي الفتػرة ااولػى  ;المعيػار الػدولي لمتقػارير الماليػة رقػـ التقييـ ااولي لتطبيؽ  إفالة. فعا  عندما تصبح
عنػػد اإلنتيػػا  مػػف المراجعػػة  إالالتػػأيير اس قيػػبعػػض التػػأيير ب صػػوص الموجػػودات والمطموبػػات الماليػػة لمبنػػؾ ومػػف ايػػر الممكػػف 

 اا رى. العتماد المعايير والتعديتت تقييـ اليار المحتممةو  النظرفي حاليًا اإلدارة  تقـو. لمعيار الدوليليذا االمفصمة 

 
 
 أساس اإلعداد 5

 اإللتزامبيان  5/3
، الصػػادرة عػػف مجمػػس لممعػػايير الدوليػػة لمتقػارير الماليػػةوفقػػا و عمػػى أسػػاس مبػػدأ اإلسػتمرارية  الموحػػدة لقػد تػػـ إعػػداد البيانػػات الماليػة

 المعايير المحاسبية الدولية، ومتطمبات قوانيف دولة اإلمارات العربية المتحدة المطبقة.
 

فسػيرات الت وكذلؾ والمجمس السابؽ عف مجمس المعايير المحاسبية الدولية المعايير الدولية لمتقارير المالية المعايير الصادرة تشمؿ
 السابؽ. والمجمسالصادرة عف لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية 

 
 34بتػػاريخ  :422/ 4846وفقػػًا لمتطمبػػات ىينػػة ااوراؽ الماليػػة والسػػمع فػػي دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة بموجػػب الػػبتغ رقػػـ 

بنؾ مف نقد وأرصدة لدى البنوؾ المركزية، وودانػع بتعرضات ال، فقد تـ اإلفصاح عف السياسات المحاسبية المتعمقة :422أكتوبر 
ستيمارات في ااوراؽ المالية   . المتعمقة بيااإليضاحات  في ارج دولة اإلمارات العربية المتحدة وأرصدة مستحقة مف البنوؾ، واء
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 عداد )يتبع(أساس اإل 5

 أساس القياس 5/4
 بصػفة عامػةالتكمفػة التاري يػة  إفأدنػاه.  فيمػا عػدا مػا تػـ تحديػده وفقػا لمبػدأ التكمفػة التاري يػة الموحػدة لقد تـ إعداد البيانات المالية

 .تميؿ القيمة العادلة لميمف المحدد المقدمة مقابؿ تبادؿ الموجودات
 

  ًا لمقيمة العادلةوفق اادوات المالية المشتقةقياس يتـ 
  مقيمة العادلةوفقًا ل يتـ قياسيااادوات المالية بالقيمة العادلة مف  تؿ الربح أو ال سارة 
 قيمة العادلةوفقًا لميتـ قياسيا المتاحة لمبيع  الموجودات المالية 
 اإلستيمارات العقارية يتـ قياسيا وفقًا لمقيمة العادلة 
 لمتغيرات في القيمػة  المعترؼ بيا والمحددة كبنود تحوط في عتقات تحوط مؤىمةلمالية المطموبات االموجودات و  يتـ تعديؿ

 .المتعمقة بالم اطر المتحوط لياالعادلة 

 عرض المعمومات 5/5
 .الوظيفيػػة وعممػػة العػػرضالبنػػؾ  وىػػي عممػػةردرىػػـ(، عػػرض البيانػػات الماليػػة الموحػػدة بػػدرىـ اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة إعػػداد و يػػتـ 
بة إلى أقرب ألؼ درىـ، إال إذا حدد عكس ذلؾ. الموحدة ة لييانات المابلا فيالمبالص  ريظت  بدرىـ اإلمارات العربية المتحدة مقرا
 

صػػرؼ دوالر أمريكػي واحػػد    باسػت داـ سػعرتحويػؿ أرصػدة الػػدرىـ ر اامريكػي لمتيسػػير عمػى القػػاري  بيػتـ عػرض المبػػالص بالػدوال
 .درىـ 5,895

 ديرات واألحكامإستخدام التق 5/6
عمػى تطبيػؽ السياسػات  التأيير شأنياتقديرات وافتراضات التي مف أحكاـ و وضع مف اإلدارة الموحدة يتطمب إعداد البيانات المالية 

 . . إف النتانج الفعمية قد ت تمؼ عف ىذه التقديراتواإليرادات والمصروفاتلمموجودات والمطموبات القيـ المدرجة و المحاسبية 
 

المحاسبية في الفترة التي تـ مراجعتيا  بالتعديتت عمى التقديراتاجعة التقديرات واالفتراضات بشكؿ مستمر. ويتـ االعتراؼ يتـ مر 
 المستقبمية التي تتأير بيذا التعديؿ.  الفتراتفي بيا و 

 
التػػي ليػػا تػػأيير جػػوىري عمػػى  ػػتؿ عمميػػة تطبيػػؽ السياسػػات المحاسػػبية و والتقػػديرات الحساسػػة المعمومػػات المتعمقػػة بااحكػػاـ  إف

 .7موضحة في إيضاح  المبالص المعترؼ بيا في البيانات المالية الموحدة

 وحيدأساس الت 5/7
شػركة مسػاىمة عامػة وشػركاتو التابعػة ريشػار إلييػا  -بنػؾ أبػوظبي التجػاري البيانػات الماليػة لتتضػمف البيانػات الماليػة الموحػدة إف 

إف السػيطرة عمػى ىػذه الشػركات التابعػة تتميػؿ فػي قػدرة البنػؾ عمػى الػتحكـ فػي  .:6 فػي إيضػاح كمػا ىػي مدرجػةمعػًا بػػ "البنػؾ"(، 
أامبية حقوؽ  بالحصوؿ عمىتكوف  ، وبصفة عامةنشاط ىذه الشركات مفالسياسات المالية والتشغيمية لمشركات التابعة لإلستفادة 

يتـ إسػت داـ طريقػة  .عمييا توسيطر  انتيا  تاريخ حتى لمبنؾ السيطرة تحويؿ تاريخ مف بالكامؿ التابعة الشركات توحيد يتـ. التصويت
لممقابػػؿ الممنػػوح بتػػاريخ عمميػػة اسػػتحواذ البنػػؾ عمػػى الشػػركات التابعػػة. تقػػاس تكمفػػة االسػػتحواذ بالقيمػػة العادلػػة لالشػػرا  المحاسػػبية 

فػػانض  يػػتـ تسػػجيؿة العادلػػة بتػػاريخ االسػػتحواذ. بالقيمػػ المحػػددة. يػػتـ قيػػاس الموجػػودات والمطموبػػات والمطموبػػات المحتممػػة المبادلػػة
الشػيرة. كتكاليؼ االسػتحواذ عمػى القيمػة العادلػة لحصػة البنػؾ فػي الموجػودات والمطموبػات والمطموبػات المحتممػة المسػتحوذ عمييػا 

المحػددة لمحتممػة حصػة البنػؾ فػي الموجػودات والمطموبػات والمطموبػات اأقػؿ مػف القيمػة العادلػة لوفي حاؿ كانػت تكمفػة االسػتحواذ 
 . الموحد لممنشاة المستحوذ عمييا، فيسجؿ الفرؽ مباشرة في بياف الد ؿ
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 المنشآت ذات األغراض الخاصة
يكػوف البنػؾ فييػا مسػيطر عمػى بجوىريتيػا ت اااراض ال اصة، قد تشير ااحواؿ التاليػة إلػى وجػود عتقػة وفي حالة المنشآت ذا

 توحيد البيانات المالية ليذه المنشأة: يتـ منشأة ذات أاراض  اصة وبالتالي 
 

 اليػػا وبحيػػث أف تجػػري نشػػاطات المنشػػأة ذات اااػػراض ال اصػػة بالنيابػػة عػػف المنشػػاة وفقػػًا لتحتياجػػات ال اصػػة اعم
 ؛ ةينتفع البنؾ مف عمميات المنشأة ذات اااراض ال اص

  منػػافع المنشػػأة ذات اااػػراض ال اصػػة أو أف يكػػوف  أامبيػػةأف يكػػوف لمبنػػؾ صػػتحيات صػػنع القػػرارات لمحصػػوؿ عمػػى
 البنؾ مفوضًا بيذه الصتحيات عف طريؽ وضع آلية "التوجيو اللي"؛ 

 بيػػػة منػػػافع المنشػػػأة ذات اااػػػراض ال اصػػػة، وبالتػػػالي، قػػػد يكػػػوف معرضػػػًا أف يكػػػوف لمبنػػػؾ الحػػػؽ بالحصػػػوؿ عمػػػى اال
 لمم اطر المتعمقة بنشاطاتيا؛ أو 

  أف يحػػتفظ البنػػؾ بأامبيػػة الم ػػاطر المتبقيػػة أو م ػػاطر الممكيػػة المتعمقػػة بالمنشػػاة ذات اااػػراض ال اصػػة أو موجوداتيػػا
 بغرض االنتفاع مف نشاطاتيا.  

 
واالبػػًا ال يػػتـ إجػػرا  أي تقييمػػات  أةذات اااػػراض ال اصػػة بتػػاريخ بػػد  المنشػػ المنشػػأةمبنػػؾ عمػػى ليطرة سػػإذا كػػاف ىنػػاؾ يػػتـ تقيػػيـ 

 فيمػا عػدا إذا طػرأ، والمنشػأةبػيف البنػؾ  إضػافيةمعػامتت  وجػود، أو شروط المنشأةفي ىيكؿ أو  في اياب تغييراتأ رى لمسيطرة 
 . ذات اااراض ال اصةوالمنشأة عمى طبيعة العتقة بيف البنؾ جوىري تغيير 

 إدارة الصناديق
يػتـ إدراج البيانػات  ال .موجودات محتفظ بيا في صناديؽ االسػتيمارات المشػتركة بالنيابػة عػف المسػتيمريف وتسييريقـو البنؾ بإدارة 

صػػػناديؽ ب المتعمقػػػة إف المعمومػػات. المنشػػػأةالماليػػة ليػػػذه المنشػػآت فػػػي البيانػػػات الماليػػة الموحػػػدة إال إذا كػػاف البنػػػؾ مسػػػيطرًا عمػػى 
 .69اإلستيمار المدارة مف قبؿ البنؾ تـ بيانيا في إيضاح 

 المشاريع المشتركة والشركات الزميمة
 نتانج واحتياطيات المشاريع المشتركة والشركات الزميمة. ب المتعمقةكما تتضمف البيانات المالية الموحدة عمى الحصص 

 
 المحاسػػبيةإتبػػاع السياسػػات ب يػػر البنػػؾر تقلػػنفس فتػػرات رجػػة فػػي البيانػػات الماليػػة الموحػػدة يػػتـ إعػػداد البيانػػات الماليػػة لممنشػػآت المد

يػػتـ إسػػتبعاد اارصػػدة الميمػػة لممعػػامتت واإليػػرادات والمصػػاريؼ بػػيف وحػػدات البنػػؾ عنػػد  ،. عنػػد توحيػػد البيانػػات الماليػػةالمتجانسػػة
يػػتـ إسػػتبعاد ال سػػانر ايػػر المحققػػة بػػنفس طريقػػة . تت أجنبيػػة(رباسػػتينا  ااربػػاح أو ال سػػانر الناتجػػة عػػف تحويػػؿ معػػام التوحيػػد

 أدلة عمى إن فاض القيمة. وذلؾ إلى حد عدـ وجوداارباح اير المحققة، 
 

ايػر  حقػوؽ الممكيػةقيػاس  يػتـ .البنػؾصػورة منفصػمة عػف حقػوؽ ممكيػة لمشػركات التابعػة ب الممكية ايػر المسػيطرةحقوؽ  تحديديتـ 
القيمػػة  إفالسػػتحواذ، لعمميػػة االحقػػًا  لحصػػتيا فػػي صػػافي الموجػػودات المحػػددة لمجيػػة المسػػتحوذ عمييػػا.دلػػة المسػػيطرة بالقيمػػة العا

المدرجة لحقوؽ الممكية اير المسيطرة ىػي قيمػة ىػذه الحقػوؽ بتػاريخ اإلعتػراؼ المبػدني باإلضػافة إلػى حصػة حقػوؽ الممكيػة ايػر 
الػد ؿ الشػامؿ عمػى حقػوؽ الممكيػة ايػر المسػيطرة حتػى ولػو نػتج عػف ذلػؾ المسيطرة بػالتغير التحػؽ لحقػوؽ الممكيػة. ويػتـ توزيػع 

 . عجز في رصيد حقوؽ الممكية اير المسيطرة
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 )يتبع( الزميمة المشاريع المشتركة والشركات
ااربػػاح أو ال سػػانر لمسػػنة وصػػافي الموجػػودات لمشػػركات التابعػػة الموحػػدة  مػػف جػػز تميػػؿ حصػػص حقػػوؽ الممكيػػة ايػػر المسػػيطرة 

ايػر المسػيطرة"  حقػوؽ الممكيػة" بنػدوالتي ال تعود ممكيتيا بطريقة مباشرة أو اير مباشرة إلى البنػؾ والمحػددة بشػكؿ منفصػؿ تحػت 
 . الموحدة يةفي البيانات المال

 
 
 ممخص بأهم السياسات المحاسبية  6

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 6/3
 مف البنوؾ بالتكمفة بعد  صـ أية مبالص قد تـ شطبيا وم صص االن فاض في القيمة. ودانع وأرصدة مستحقةيتـ إظيار 

 ، صافيالقروض والسمفيات 6/4
لممتػاجرة  كمتاحة لمبيػع أو يافيتصن ولـ يتـالبنؾ  الصادرة مفالقروض والسمفيات إلى البنوؾ والعمت   ياتالقروض والسمفتتضمف 

مسػتحوذ عمييػا مػف البنػؾ أو صػادرة تميػؿ موجػودات ماليػة ايػر مشػتقة و  .مػف  ػتؿ الػربح أو ال سػارة بالقيمػة العادلػةبممكيتيا أو 
بيػا  يػتـ اإلعتػراؼيعيػا مباشػرًة أو عمػى المػدى القريػب. واير مدرجة في سوؽ نشط وال ينوي البنؾ ب محددةدفعات يابتة أو  ولدييا
المبالص النقدية إلى العمت  ويمغى االعتراؼ بيا عند سداد العمت  اللتزاماتيـ أو عند بيع ىذه القػروض أو شػطبيا أو  تسميؼعند 

 باإلضػػػافة إلػػػى القيمػػػة العادلػػػةب مبػػػدنياً يػػػتـ تسػػػجيؿ القػػػروض والسػػػمفيات  .بممكيتيػػػاعنػػػد تحويػػػؿ كافػػػة الم ػػػاطر والمنػػػافع المتعمقػػػة 
 سػػػانر  تنزيػػػؿمباشػػػرة بالمعاممػػػة، ويػػػتـ قياسػػػيا الحقػػػًا بالتكمفػػػة المطفػػػأة باسػػػت داـ طريقػػػة الفانػػػدة الفعميػػػة بعػػػد المعاممػػػة المصػػػاريؼ 

 االن فاض في القيمة. 

 ضو إنخفاض قيمة القر 
قػرض أو الان فػاض قيمػة  أفوف ىناؾ دليؿ موضػوعي عندما يك حاالً  المن فضة القيمة سانر القروض والسمفيات يتـ اإلعتراؼ ب

قيمػػة عمػػى القػػروض الفرديػػة وعمػػى مجموعػػة القػػروض الإن فػػاض يػػتـ إحتسػػاب م صصػػات  سػػانر محفظػػة القػػروض قػػد حػػدث. 
المن فضػة مقػروض ل المدرجػةالقيمػة  يػتـ ت فػيضفػي بيػاف الػد ؿ.  كتكػاليؼ سػانر ان فػاض القيمػة يػتـ تسػجيؿ . المقيمة جماعيػاً 

ال سػػانر المتوقعػػة مػػف ااحػػداث ال يػػتـ اإلعتػػراؼ ب. حسػػاب م صػػص إن فػػاض القيمػػةسػػت داـ بإ بيػػاف المركػػز المػػالي مػػة فػػيالقي
 .يةالمستقبم

 القروض المقّيمة إفرادياً 
إف  والتػي يػتـ تقييميػا إفراديػًا لمعرفػةالميمػة تتميؿ القروض المقيامة إفراديًا بشكؿ رنيسػي مػف قػروض الشػركات والقػروض التجاريػة 

، فػي مػا إذا كػاف ىنػاؾ أي أدلػة موضػوعية البنؾ بتقييـ يقـوكاف ىنالؾ أي دليؿ موضوعي يؤشر إلى إن فاض في قيمة القرض. 
 بياف المركز المالي. في تاريخ كما  عمى حدةلكؿ مف ىذه القروض عمى أساس كؿ حالة  من فض القيمةعمى أف القرض 
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 )يتبع( القروض المقّيمة إفرادياً 
 :ةالتي ليا دليؿ موضوعي عمى إن فاض قيمتيا بناً  عمى العوامؿ التاليىذه القروض يتـ تحديد  سانر إن فاض القيمة عمى 

 
 ؛لمعميؿالبنؾ الكمي  تعرض 
 سيولة نقدية كافية ل دمة  وتوليدمالية الصعوبات البنجاح مف  ال روجنموذج ااعماؿ التجارية وقدرتو عمى بالعميؿ  إستمرار

 التزامات الديوف؛
 وتوقيت اإليرادات المتوقعة والمبالص المستردة؛ المبالص 
 متصفية أو اإلفتس؛ل المتوقع نتيجةعاند ال 
 بمواصػػمة دعػػـ التسػػاوي مػػع البنػػؾ واحتمػػاؿ اسػػتمرار الػػداننيف ال ػػريف بقبػػؿ، أو  المصػػنفةالػػداننيف ال ػػريف  إلتزامػػات ىمػػد

 الشركة؛
 التممؾ الناجح؛إعادة ( واحتماؿ أ رىانتماف أو ضمانات ر القيمة المستردة لمضمانات 
  في استرداد المبالص المستحقة؛ متعمقةال صـ المحتمؿ اية تكاليؼ 
 

لمقػػػرض والقيمػػػة الحاليػػػة لمتػػػدفقات النقديػػػة المسػػػتقبمية  المدرجػػػةعمػػػى أسػػػاس الفػػػرؽ بػػػيف القيمػػػة القيمػػػة إن فػػػاض  يػػػتـ قيػػػاس  سػػػانر
ب صػميا عمػى  والرىونػات المبػالص القابمػة لإلسػترداد مػف الضػمانات وتضػـ، يتـ تكبػدىاباستينا   سانر اإلنتماف المستقبمية التي لـ 

 فػػي بنػػدبيػػاف الػػد ؿ الموحػػد ويػػتـ إدراجيػػا فػػي ض. يػػتـ اإلعتػػراؼ بمبمػػص ال سػػارة فػػي حسػػاب الم صػػص معػػدؿ الفانػػدة الفعمػػي لمقػػر 
ىػو معػدؿ الفانػدة الفعمػي  القيمة . إذا كاف لمقرض سعر فاندة متغير، فإف معدؿ ال صـ لقياس أي  سارة إن فاضالقيمة إن فاض
 العقد. بالمحدد بموجو  القرضبتاريخ تعير الحالي 

 المقّيمة كمجموعةمفيات والسالقروض 
 يتـ تقييـ إن فاض القيمة عمى أساس جماعي في حالتيف: 

 
  ؛ واإلفراديتقييـ لم التي ت ضععمى القروض  تحديدىاتكبدىا ولكف لـ يتـ تـ لتغطية ال سانر التي  
  وليست ميمة إفرادياً قروض ذات ميزات مشتركة. 

 بشكل فرديلقروض مقيمة  دة والتي لم يتم تحديدها بعدبالمتك
م ػػػاطر لوفقػػػا يػػػتـ تجمييعػػػا عمػػػى أسػػػاس فػػػردي  سػػػارتيا عمػػػى محػػػدد التػػػي ال يوجػػػد أي دليػػػؿ بشػػػكؿ فػػػردي المقيمػػػة القػػػروض  إف

يعكػػس  سػػانر إف ىػػذا . كمجموعػػةالمقػػدرة  القػػرض لغػػرض إحتسػػاب ال سػػانرالمنػػتج أو تصػػنيؼ  قطاعيػػا،االنتمػػاف اسػػتنادًا إلػػى 
لبنؾ االبنؾ نتيجة أحداث حصمت قبؿ تاريخ بياف المركز المالي والتي لـ يتمكف  يتكبدىا كاف مف الممكف أفإن فاض القيمة التي 

متعمقػػة التػػي تحػػدد  سػػانر  عنػػد تواجػػد معمومػػاتمويػػوؽ.  ىا بشػػكؿفرديػػة والتػػي يمكػػف تقػػدير القػػروض العمػػى أسػػاس  مػػف تحديػػدىا
ويػتـ تقييميػا عمػى أسػاس  كمجموعػةمػف القػروض  القػروض المقيمػة إزالػة ىػذه القػروض فيػتـ حػاالً  مجموعة ضمفقروض إفرادية ب

 .إلن فاض القيمةفردي 
 

 بعد اا ذ بعيف االعتبار:يتـ تحديد م صص إن فاض القيمة الجماعي 
 
 قػػرض أو نػػوع ال، و القطاعػػاتممايمػػة رعمػػى سػػبيؿ الميػػاؿ،  إنتمانيػػةم ػػاطر  صػػانص بفػػي محػػافظ لم سػػارة التاري يػػة  ال بػػرة

 المنتج( ؛

  و ؛ومويقة في إنشا  م صص مناسب مقابؿ القرض الفردي ةر ال سا تحديدو  إن فاض القيمةحدوث بيف الفترة المقدرة 

 المسػػتوى الفعمػػي لم سػػانر أف  عمػػى تبػػيف وشػػروط االنتمػػاف  بػػرة اإلدارة فػػي الحكػػـ فيمػػا إذا كػػاف الوضػػع اإلقتصػػادي الحػػالي
 التجربة التاري ية. المبالص المقترحة بموجبمف و أقؿ أ أعمىكوف تمف المرجح أف بياف المركز المالي في تاريخ  المتأصمة

 
 لكؿ محفظة محددة. قبؿ اإلدارة يتـ تقديرىا مفالفترة ما بيف حدوث ال سانر وتحديدىا  إف
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 مجموعات متجانسة من القروض والسمفيات
عمػى أسػاس جمػاعي لمجموعػات متجانسػة مػف القػروض التػي ال  إن فاض القيمػةيتـ است داـ ااساليب اإلحصانية لتحديد  سانر 

ت ىػذه القػروض عمػى أسػاس فػردي تعتبر ىامة بشكؿ فردي اف تقيػيـ القػروض الفرديػة ايػر عممػي. يػتـ تسػجيؿ  سػانر مجموعػا
 مف المجموعة. حذفيايتـ  وفي ذلؾ الوقتالقروض الفردية،  شطبعندما يتـ 

 
تػاريخ القسػط ل وفقػاً تصػاعديًا  صػص معػدالت ال سػارة تالتػي  طريقػة منيجيػةقػروض التجزنػة بتطبيػؽ  إن فاض قيمػة إحتسابيتـ 

 .المتأ ر

 شطب القروض والسمفيات
يكػوف ىنػاؾ احتمػػاؿ  ال ، عنػػدماكميػاً أو  جزنيػاً إمػػا  عػادةً ( بيػا وم صػص إن فػاض القيمػػة المتعمػؽرات يػتـ شػطب القػروض والسػػمفي

 .الضماناتإسترداد تـ استتـ العاندات مف يعندما  المضموف مقرضلو ااصمي مبمص السترداد الواقعي 

 إنخفاض القيمة استرجاع خسائر
الحقة، وكاف باإلمكاف ربط التدني بشكؿ موضوعي بحدث تـ بعػد اإلعتػراؼ في حاؿ تدنى مبمص  سارة اإلن فاض القيمة في فترة 

يتـ عكس الزيادة بت فػيض حسػاب م صػص إن فػاض القػروض. يػتـ اإلعتػراؼ باسػترجاع ال سػانر فػي بيػاف باإلن فاض بالقيمة، 
 .التي تحدث بيا ةالد ؿ الموحد في الفتر 

 القروض المعاد التفاوض حولها
ضػػعة لمراجعػػة إن فػػاض القيمػػة كمجموعػػة والتػػي قػػد تػػـ إعػػادة التفػػاوض حػػوؿ أحكاميػػا، ال تعتبػػر متػػأ رة إف قػػروض اافػػراد ال ا
فقط عندما لـ يتـ إستتـ الحد اادنى مف الدفعات المطموبة بموجب اإلتفاقيػات الجديػدة  من فضة القيمةعتبر تالسداد ونتيجًة لذلؾ 

 وعدـ إلتزاـ المقترض بالشروط وااحكاـ المعدلة.
 

إف القروض ال اضعة لتقييـ إن فاض القيمة إفراديًا والتي تـ إعادة التفاوض حوؿ أحكاميا تبقى  اضػعة لمراجعػة مسػتمرة لتحديػد 
إذا مػا بقيػػت من فضػػة القيمػػة أو معتبػرة متػػأ رة السػػداد بنػػاً  عمػى قيػػاـ المقتػػرض بػػاإللتزاـ بالشػروط وااحكػػاـ المعدلػػة وتسػػديد الحػػد 

 .اير المتأ رة السداد والم فضةلمطموبة ليتـ تحويؿ القروض إلى مجموعة اادنى مف الدفعات ا
 

ال  أحكاميػا حػوؿالتفػاوض إعػادة والتػي تػـ  قػروض إفراديػة ىامػةكلتقيػيـ إن فػاض القيمػة كمجموعػة أو إمػا إف القروض ال اضعة 
مطموبػة بموجػب حػد اادنػى مػف الػدفعات الااػراض القيػاس عنػدما يػتـ إسػتتـ القػروض جديػدة  متأ رة السداد ولكنيػا تعتبػرتعتبر 

 اإلتفاقيات الجديدة.

 ضمانات مرهونة معروضة لمبيع 6/5
تؤوؿ لمبنؾ في بعض ااحياف ممكية عقارات وضمانات أ رى كتسوية لبعض القروض والسمفيات. تدرج ىذه العقارات والضمانات 

 عمييػػا اإلسػػتحواذلموجػػودات عنػػد تػػاريخ قيمػػة العادلػػة لتمػػؾ اعمػػى أسػػاس صػػافي القيمػػة القابمػػة لمتحصػػيؿ لمقػػروض والسػػمفيات أو ال
. يػػتـ ادراج ااربػاح أو ال سػػانر الناتجػػة عػػف االسػػتبعاد وكػػذلؾ ال سػانر ايػػر المحققػػة الناتجػػة عػػف إعػػادة أييمػػا أقػػؿ ناقصػًا التكمفػػة

 تقييميا ضمف بياف الد ؿ الموحد.
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 لممتاجرة ولإلستثمار أوراق مالية 6/6
إلستيمارات في أوراؽ مالية اير مصنفة بالقيمة العادلة مف ول ،لممتاجرة ولإلستيمار مبدنيًا بالقيمة العادلةمالية الوراؽ اايتـ قياس 

كمحػتفظ بيػا حتػى  الحقػًا بنػاً  عمػى تصػنيفيا إحتسػابياإلييػا تكػاليؼ المعاممػة المباشػرة ويػتـ  اؼ أيضػاً يضػ تؿ الربح أو ال سارة 
 .مف  تؿ الربح أو ال سارة أو متاحة لمبيع اإلستحقاؽ إما بالقيمة العادلة

 
  اإلستيمارات:عتمد عمى طبيعة واليدؼ مف تو إلى الفنات التالية  البنؾ إستيمارات تصنؼ

 
 بالقيمة العادلة مف  تؿ الربح أو ال سارةت لغرض المتاجرة والتي تتضمف إستيمارات إستيمارا -3
ستيمارات  تتضمفإستيمارات في أوراؽ مالية والتي  -4  اإلستحقاؽ محتفظ بيا حتىإستيمارات متاحة لمبيع واء

 من خالل الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة 
ة مف  تؿ الربح أو ال سارة عندما يكوف ااصؿ المالي محػتفظ بػو لممتػاجرة أو عنػد يتـ تصنيؼ الموجودات المالية بالقيمة العادل

 تصنيفو بالقيمة العادلة مف  تؿ الربح أو ال سارة.
 

 يتـ تصنيؼ ااصؿ المالي كأصؿ محتفظ بو لممتاجرة في حاؿ:
  
  تـ اإلستحواذ عميو مبدنيا بيدؼ بيعو في المستقبؿ القريب؛ أو 
 بإدارتيػػا وليػػا نمػػط فعمػػي حػػديث يظيػػر تحصػػيؿ أربػػاح قصػػيرة  المجموعػػةظػػة أدوات ماليػػة محػػددة تقػػـو كونػػو جػػز  مػػف محف

 ااجؿ؛ أو 

 .كونو مف المشتقات المالية اير المصنفة واير الفعالة كأداة تحوط 

 
عنػػد االعتػػراؼ  يمكػػف تصػػنيؼ أصػػؿ مػػالي، عػػدا تمػػؾ المحػػتفظ بيػػا لممتػػاجرة، كأصػػؿ بالقيمػػة العادلػػة مػػف  ػػتؿ الػػربح أو ال سػػارة

 المبدني في حاؿ:
  كاف ىذا التصنيؼ يزيػؿ أو ي فػض بشػكؿ ميػـ حالػة تنػاقض فػي القيػاس أو االعتػراؼ والتػي يمكػف نشػوؤىا فيمػا لػو لػـ يػتـ

 ىذا التصنيؼ؛ أو
 ا يشػكؿ ااصػػؿ المػػالي جػػز  مػػف مجموعػػة أصػػوؿ ماليػػة أو مطموبػػات ماليػػة أو االينػػيف معػػا، والتػػي تػػتـ إدارتيػػا وتقيػػيـ أدا ىػػ

دارة الم ػاطر  البنػؾعمى أساس القيمة العادلة، وذلؾ بما يتماشػى مػع إسػتراتيجية   ويػتـ تقػديـالمويقػة المتعمقػة باالسػتيمار واء
 يذه المجموعات دا ميا عمى ىذا ااساس؛ أو بالمعمومات المتعمقة 

  اادوات الماليػػة:  ;5رقػػـ يشػػكؿ جػػز  مػػف عقػػد يتضػػمف أدوات مشػػتقة مدمجػػة أو أكيػػر، يسػػمح المعيػػار المحاسػػبي الػػدولي"
 اإلعتراؼ والقياس" بتصنيؼ كامؿ العقد مجتمعا رأصوؿ أو مطموبات( بالقيمة العادلة مف  تؿ الربح أو ال سارة.

 
يتـ إدراج الموجودات المالية بالقيمة العادلة مف  تؿ الػربح أو ال سػارة بقيمتيػا العادلػة، بحيػث يػتـ االعتػراؼ بػأي ربػح أو  سػارة 

 ضمف بياف الد ؿ.ناتجة 
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 محتفظ بها حتى االستحقاق
يابتػػة أو محػػددة ولػػدى البنػػؾ النيػػة والقػػدرة عمػػى اإلحتفػػاظ بيػػا حتػػى تػػاريخ إف اإلسػػتيمارات التػػي لػػدييا تػػواريخ اسػػترداد أو مػػدفوعات 

 االستحقاؽ يتـ تصنيفيا كإستيمارات محتفظ بيا حتى اإلستحقاؽ. 
 

يػػتـ قيػػاس اإلسػػتيمارات المحػػتفظ بيػػا لتػػاريخ اإلسػػتحقاؽ مبػػدنيًا بالقيمػػة العادلػػة مباشػػرًة مضػػافًا إلييػػا تكػػاليؼ المعاممػػة، ويػػتـ قياسػػيا 
بالتكمفة المطفأة عمى أساس طريقة الفاندة الفعمية، مطروحًا منيا  سانر ان فاض القيمة ويتـ اإلعتراؼ باإليراد عمػى أسػاس  الحقاً 

العانػػد الفعمػػي. يػػتـ احتسػػاب التكمفػػة المطفػػأة بعػػد اا ػػذ باالعتبػػار أيػػة عػػتوات أو  صػػومات متعمقػػة بػػامتتؾ اإلسػػتيمارات عمػػى 
 فعمية.أساس طريقة معدؿ الفاندة ال

 
 ان فػاض أو سػتيمارباإل إلغػا  اإلعتػراؼ عنػدالموحد وذلػؾ  الد ؿ بياف في ىذه اإلستيمارات يتـ تسجيمو في  سارة أو ربح أيإف 
 .قيمتو
 

بالتكمفػػة  المحػػتفظ بيػػا بتػػاريخ اإلسػػتحقاؽالسػػتيمارات ا قيمػػةفػػي إن فػػاض تكبػػد  سػػانر إذا كػػاف ىنػػاؾ دليػػؿ موضػػوعي عمػػى وجػػود 
والقيمػػة الحاليػػة لمتػػدفقات النقديػػة  القيمػػة المدرجػػة لألصػػؿالمعتػػرؼ بيػػا ىػػو الفػػرؽ بػػيف  القيمػػة  سػػارة ان فػػاض مػػصفػػإف مب، المطفػػأة

إن فػػػاض القيمػػػة   سػػػارة  ويػػػتـ إدراج، المقػػػدارة والم صػػػومة بموجػػػب سػػػعر الفانػػػدة الفعمػػػي ااساسػػػي لإلسػػػتيمار المػػػاليالمسػػػتقبمية 
 ، إف وجدت، في بياف الد ؿ الموحد.الناتجة

 
إف اإلسػتيمارات التػػي تػػـ تصػػنيفيا كإسػتيمارات محػػتفظ بيػػا لإلسػػتحقاؽ وليسػت قريبػػة مػػف تػػاريخ إسػتحقاقيا ال يمكػػف عػػادًة بيعيػػا أو 
إعػػػادة تصػػػنيفيا دوف التػػػأيير عمػػػى قػػػدرة البنػػػؾ عمػػػى إسػػػت داـ ىػػػذا التصػػػنيؼ، كػػػذلؾ ال يمكػػػف تصػػػنيفيا كعناصػػػر تػػػـ التحػػػوط ليػػػا 

 ع المقدـ، لتعكس طبيعة ىذه اإلستيمارات طويمة ااجؿ.ب صوص معدؿ الفاندة أو م اطر الدف

 متاحة لمبيع
" أو "محتفظ بيػا حتػى اإلسػتحقاؽ" "كإسػتيمارات  بالقيمة العادلة مف  تؿ الربح أو ال سارة يتـ إدراج اإلستيمارات اير المصنفة "

 متاحة لمبيع". 
 

، ويػتـ قياسػيا الحقػًا بالقيمػة المباشػرة لعادلػة مضػافًا إلييػا تكػاليؼ المعاممػةيتـ اإلعتراؼ باإلستيمارات المتاحة لمبيع مبدنيًا بالقيمػة ا
 وت تبػربالتكمفػة  إدراجيػاالعادلة. إف اإلستيمارات في ااسيـ اير المتداولة والتي ال يمكػف قيػاس قيمتيػا العادلػة بشػكؿ مويػوؽ يػتـ 

 ن فاض القيمة إف وجدت.إل
 

التغير في القيمة العادلة مباشرًة ضمف إحتياطي التغيرات المتراكمة فػي القيمػة العادلػة فػي  يتـ إدراج اارباح وال سانر الناتجة عف
، باستينا   سانر إن فاض القيمة، والفواند المحسوبة بإسػت داـ طريقػة الفانػدة الفعميػة وااربػاح وال سػانر بياف الد ؿ الشامؿ ال ر

نبيػػة والتػػي يػػتـ اإلعتػػراؼ بيػػا مباشػػرًة فػػي بيػػاف الػػد ؿ الموحػػد. فػػي حالػػة تػػـ الناتجػػة عػػف تحويػػؿ الموجػػودات النقديػػة بػػالعمتت ااج
إن فػػاض دانػػـ فػػي قيمتػػو، فيػػتـ إدراج ااربػػاح وال سػػانر المتراكمػػة المسػػجمة سػػابقًا ضػػمف إحتيػػػاطي  تحديػػدإسػػتبعاد اإلسػػتيمار أو 

 . لمسنةالتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة في بياف الد ؿ الموحد 
 

عنػػد تيبيػػت حػػؽ البنػػؾ فػػي إسػػتتـ الموحػػد الماليػػة المتاحػػة لمبيػػع فػػي بيػػاف الػػد ؿ  اإلسػػتيماراتعتػػراؼ بأنصػػبة ااربػػاح مػػف يػػتـ اإل
 أنصبة اارباح.

 
 لممبمػػص الرنيسػػػيمػػف أيػػة تسػػديدات رصػػافي  الشػػرا بػػيف تكمفػػة فػػإف الفػػرؽ ، من فضػػة القيمػػةمتاحػػة لمبيػػع اإلسػػتيمارات الإذا كانػػت 

حقػػوؽ مػػف  حػػذفيابيػػاف الػػد ؿ يػػتـ  ضػػمف القيمػػة المسػػجمة سػػابقاً   سػػارة ان فػػاض ناقصػػاً مػػة العادلػػة الحاليػػة، ، والقيطفػػا ات(اإلو 
 .الموحد بياف الد ؿ ضمفبيا الممكية ويتـ اإلعتراؼ 
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  )يتبع( ممخص بأهم السياسات المحاسبية 6

 لممتاجرة ولإلستثمار )يتبع( أوراق مالية 6/6

 متاحة لمبيع )يتبع(
عندما يتـ اإلعتراؼ بإن فاض قيمة الموجودات المالية المتاحة لمبيع، فإف المعالجة المحاسبية التحقة لمتغيرات فػي القيمػة العادلػة 

 بيع المعنية:لتمؾ الموجودات ت تمؼ تبعًا لطبيعة الموجودات المالية المتاحة لم
 
ألداة في بياف الد ؿ عندما يكػوف ىنالػؾ لالمتاحة لمبيع، يتـ اإلعتراؼ في اإلن فاض التحؽ في القيمة العادلة  يفأدوات الد -

ن فػػاض فػػي التػػدفقات النقديػػة المسػػتقبمية المقػػدارة ليػػذه الموجػػودات الماليػػة. إالمزيػػد مػػف اادلػػة الموضػػوعية لإلن فػػاض نتيجػػة 
ىنالػػػؾ المزيػػػد مػػػف اادلػػػة الموضػػػوعية عمػػػى إن فػػػاض القيمػػػة، فيػػػتـ اإلعتػػػراؼ فػػػي إن فػػػاض القيمػػػة العادلػػػة عنػػػدما ال يكػػػوف 

في فترة الحقة، ويمكف ربط الزيادة بشكؿ ادوات الديف  العادلةة. إذا زادت القيمة لمموجودات المالية مباشرًة في حقوؽ الممكي
بيػػاف الػػد ؿ. يػػتـ إسػػترجاع  سػػارة اإلن فػػاض مػػف  ػػتؿ بيػػاف  موضػػوعي لحػػدث وقػػع بعػػد اإلعتػػراؼ ب سػػارة اإلن فػػاض فػػي

 الد ؿ إلى حد الزيادة في القيمة العادلة.

جميع الزيادات التحقة في القيمة العادلة لألداة كإعػادة تقيػيـ ويػتـ اإلعتػراؼ  معالجةأدوات حقوؽ الممكية المتاحة لمبيع، يتـ  -
فػي بيػاف لنقص التحؽ في القيمة العادلة ادوات حقوؽ الممكية المتاحػة لمبيػع يتـ اإلعتراؼ بابيا مباشرًة في حقوؽ الممكية. 

 إلى حد أف المزيد مف  سانر اإلن فاض التراكمي تـ تكبدىا فيما يتعمؽ بتكمفة إقتنا  أدوات حقوؽ الممكية. الد ؿ، 

 تصنيف الإعادة 
يػتـ إحتسػاب إعػادة القصػير.  عمػى المػدى بيعػولغػرض  لػيس ااصػؿ ما يصػبحعنػد فقط في حاالت نػادرة تنشأإعادة التصنيؼ إف 

 التصنيؼ.إعادة في تاريخ كما لمموجودات المالية التصنيؼ بالقيمة العادلة 

 باإلستثمارات في أوراق ماليةإلغاء اإلعتراف 
 اإلسػتيماراتقػدي مػف تمػؾ فقط عنػدما تنتيػي الحقػوؽ التعاقديػة لمتػدفؽ الن باإلستيمارات في أوراؽ ماليةبإلغا  اإلعتراؼ  يقـو البنؾ

 البنػؾ يقػـ. إذا لػـ منشػأة أ ػرىإلػى  اإلسػتيماراتوبمػا فييػا جميػع المكاسػب والم ػاطر المتعمقػة بممكيػة  اإلستيماراتأو عند تحويؿ 
سػتمر بالسػيطرة عمػى اإلسػتيماراتقـ بتحويؿ جميع المكاسب والم اطر المتعمقػة بممكيػة يبشكؿ كامؿ أو لـ  اإلستيماراتبتحويؿ   واء

عميػو  بقػـو بػاإلعتراؼ بفوانػده المتبقيػة بػالموجودات وأي إلتزامػات يتوجػي البنػؾ، فػإف منشػأةالتػي تػـ تحويميػا إلػى  اإلسػتيماراتتمؾ 
سػػػتمر بػػػاإلعتراؼ ي البنػػػؾبشػػػكؿ جػػػوىري بكافػػػة م ػػػاطر ومنػػػافع الممكيػػػة لمموجػػػودات فػػػإف  البنػػػؾسػػػدادىا. أمػػػا فػػػي حالػػػة إحتفػػػاظ 

 .ضًا بقروض مضمونة لمعاندات المستممةويعترؼ أي بالموجودات المالية

 األدوات المالية المشتقة 6/7
 متػدنيتتغير قيمتيا تبعًا إلعتبارات متغيرة وال تتطمب إستيمار أولػي أو إسػتيمار أولػي مالية  أدواتاادوات المالية المشتقة ىي  إف

 .ويتـ سدادىا في تاريخ مستقبمي

 
ت ماليػػػة مشػػػتقة إلدارة التعرضػػػات المتعمقػػػة بم ػػػاطر أسػػػعار الفانػػػدة وصػػػرؼ العمػػػتت يقػػػـو البنػػػؾ بػػػإبراـ معػػػامتت متنوعػػػة ادوا

ااجنبيػة وتتضػمف عقػػود عممػة أجنبيػػة آجمػة وعقػػود أسػعار مسػػتقبمية وعقػود أسػػعار آجمػة ومقايضػػات أسػعار عممػػة وفوانػد و يػػارات 
 وأسعار عممة وفواند رمكتتبة ومشتراة(. 
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 ممخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 6

 )يتبع( األدوات المالية المشتقة 6/7
رج يػػتـ ادراج المشػػتقات الماليػػة مبػػدنيًا بالتكمفػػة التػػي تميػػؿ القيمػػة العادلػػة بتػػاريخ العقػػد ويػػتـ الحقػػا إعػػادة قياسػػيا بالقيمػػة العادلػػة. تػػد

تػتـ  مطموبػات.الموجودات بينما تدرج المشتقات التي تحمؿ قيـ عادلة سالبة ضمف كمشتقات التي تحمؿ قيـ عادلة موجبة جميع ال
وجػػود و  نفػػس الجيػات عنػػدما تكػوف مبرمػػة مػعالمشػػتقة الناتجػة عػػف معػامتت م تمفػػة فقػط مقاصػة الموجػودات والمطموبػػات الماليػة 

 .التدفقات النقدية عمى أساس الصافيلتسوية نية  الجياتيكوف لدى و  لممقاصة حؽ قانوني
 

سوؽ نشطة  اسواؽ نشطة عند تواجدىا وعند عدـ وجوديتـ الحصوؿ عادًة عمى القيـ العادلة بالرجوع إلى أسعار السوؽ المدرجة 
  .، فإف القيمة العادلة تشتؽ مف مكونات المشتقات باست داـ نماذج التسعير أو نماذج التقييـ المناسبةلألداة

 
أدوات كػػمحػػتفظ بيػػا لممتػػاجرة أو  تصػػنيؼ المشػػتقات كػػأدوات مشػػتقة عمػػىمكاسػػب و سػػانر القيمػػة العادلػػة باالعتػػراؼ  طريقػػة تعتمػػد

المكاسػب وال سػانر الناجمػة عػف التغيػرات يػتـ اإلعتػراؼ بكافػة . التحػوط ليػاطبيعػة الم ػاطر التػي يػتـ ، ولمتصنيؼ ال ػرتحوط، 
 . تحت بند صافي اارباح مف المتاجرة في مشتقات مالية محتفظ بيا لممتاجرة في بياف الد ؿ الموحدفي القيمة العادلة لممشتقات ال

 
القيمػػػة العادلػػػة تغيػػػر معػػػامتت تحػػػوط ( أإمػػػا: ريقػػػـو البنػػػؾ بتصػػػنيفيـ ، كمعػػػامتت تحػػػوط الماليػػػة المشػػػتقاتيػػػتـ تصػػػنيؼ عنػػػدما 

تحوطػات لمتغيػرات فػي التػدفقات النقديػة المحتممػة بصػورة رب( ، (ادلةتحوطات القيمة العرميبتة أو إلتزامات لموجودات ومطموبات 
عالية مقابؿ م اطر محددة مع وجود أصؿ أو مطموب معتػرؼ بيػا أو معاممػة تقديريػة التػي قػد تػؤير عمػى صػافي أربػاح مسػتقبمية 

صػػافي لرتحوطػػات   ارجيػػةعمميػػات صػػافي االسػػتيمار فػػي للتحػػوط معػػامتت ا ، أو رج(رتحوطػػات التػػدفقات النقديػػة(مصػػرح بيػػا 
التػدفقات النقديػة أو صػافي أو القيمػة العادلػة بتحػوط المصػنفة كػأدوات محاسػبة التحػوط عمػى المشػتقات يػتـ تطبيػؽ . اإلسػتيمارات(

 .بشرط اإللتزاـ ببعض المتتطمباتستيمار التحوط إ
 

سػتراجيتيا بتوييؽ عتقة التحوط بيف أداة التحوط والب البنؾقـو يعند بد  عتقة التحوط،  نػد المتحػوط لػو وأىػداؼ إدارة الم ػاطرة واء
إذا مػػا كانػػت أداة التحػػوط  البنػػؾويػػؽ يلمقيػػاـ بمعػػامتت تحػػوط متنوعػػة. باإلضػػافة لػػذلؾ عنػػد بػػد  التحػػوط وعمػػى أسػػاس مسػػتمر، 

إدارج الفانػدة يػتـ  المتحػوط لػو.المستعممة في عتقة التحوط فعاالة جدًا لمقابمػة التغيػرات فػي القػيـ العادلػة أو التػدفقات النقديػة لمبنػد 
 ."الفواندالمصنفة كتحوطات مؤىمة ضمف "صافي إيرادات 

 تحوطات القيمة العادلة
إذا كانػػػت عتقػػػة التحػػػوط قػػػد حػػػددت كتحػػػوط لمقيمػػػة العادلػػػة، يػػػتـ تعػػػديؿ البنػػػد المتحػػػوط لػػػو لمتغيػػػرات فػػػي القيمػػػة العادلػػػة المتعمقػػػة 

مػػف ااداة المشػػتقة والبنػػد المتحػػوط لػػو يػػتـ  مػػف تغييػػرات القيمػػة العادلػػة لكػػؿ  نر الناتجػػة بالم ػػاطر المتحػػوط ليػػا. إف ااربػػاح وال سػػا
إف المكاسب أو ال سانر لمبنػد المتحػوط لػو والمتعمقػة بالم ػاطر المتحػوط ليػا يػتـ اإلعتػراؼ . الموحد اإلعتراؼ بيا في بياف الد ؿ

. إذا إنتيت صتحية ااداة المشػتقة، أو تػـ بيعيػا أو إنيانيػا أو حوط لوبيا في بياف الد ؿ الموحد وتعدؿ القيمة المدرجة لمبند المت
إست داميا أو عندما ال تقابؿ متطمبات محاسبة تحوطات القيمة العادلػة أو تػـ إلغػا  تحديػدىا يػتـ وقػؼ إسػت داـ محاسػبة التحػوط. 

الػػد ؿ  بيػػافيػػتـ إطفانيػػا فػػي الفانػػدة الفعاالػػة  ، لبنػػد متحػػوط لػػو والتػػي يػػتـ بموجبيػػا إسػػتعماؿ طريقػػةتمػػت حتػػى ذلػػؾإف أيػػة تعػػديتت 
 عمى الفترة حتى إنتيا  صتحيتيا. الموحدة كجز  مف معدؿ الفاندة الفعااؿ المعاد إحتسابو
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 تحوطات التدفقات النقدية
يػػتـ اإلعتػػراؼ بػػالجز  الفعاػػاؿ لمتغيػػرات فػػي القيمػػة العادلػػة لػػألدوات المشػػتقة التػػي تػػـ تحديػػدىا وتأىيميػػا كتحوطػػات لمتػػدفقات النقديػػة 

   ايػػر الفعاػػاؿ فػػي بيػػاف الػػد ؿ. ويػػتـ اإلعتػػراؼ مباشػػرًة ايػػة أربػػاح و سػػانر لمجػػز فػػي حقػػوؽ الممكيػػةال ػػر  الػػد ؿ الشػػامؿضػػمف 
فػي الفتػرات التػي يػؤير فييػا البنػد المتحػوط لػو الموحػد . إف المبالص المتراكمة في حقوؽ الممكية يتـ تحويميا إلى بياف الػد ؿ الموحد
قػػدارة . ولكػػف عنػػدما ينػػتج عػػف المعاممػػة المفػػي نفػػس بنػػد التحوطػػات المعتػػرؼ بيػػا فػػي بيػػاف الػػد ؿ الموحػػد الػػربح أو ال سػػارة عمػػى

المتحوط ليا اإلعتراؼ بأصؿ أو مطموب اير مالي، فيتـ تحويؿ اارباح أو ال سانر المتراكمػة والتػي تػـ تأجيميػا سػابقًا فػي حقػوؽ 
دراجيػػػا ضػػػمف القيػػػاس المبػػػدني لتكمفػػػة رااصػػػؿ( المطمػػػوب . إذا إنتيػػػت يػػػتـ وقػػػؼ محاسػػػبة التحػػػوط الممكيػػػة مػػػف حقػػػوؽ الممكيػػػة واء

إبقػػا  ااربػػاح وال سػػانر وقػػؼ فيػػتـ  ال تقابػػؿ متطمبػػات محاسػػبة التحػػوط. تػػـ بيعيػػا أو إنيانيػػا أو عنػػدماصػػتحية ااداة المشػػتقة أو 
المتراكمة المعترؼ بيا في حقوؽ الممكية ضمف حقوؽ الممكية حتى يتـ اإلعتراؼ بالمعاممة المقدارة وذلػؾ فػي حػاالت كونيػا أصػؿ 

المقدارة عمى بياف الػد ؿ. إذا كػاف متوقعػًا أف ال تػتـ المعاممػة المقػدارة فيػتـ اير مالي أو مطموب اير مالي أو حتى تؤير المعاممة 
 مباشرَة.الموحد تحويؿ اارباح وال سانر المتراكمة المعترؼ بيا في حقوؽ الممكية إلى بياف الد ؿ 

 في صافي إستثماراتتحوطات 
الػربح أو ال سػارة إف التػدفقات النقديػة.  لتحػوطيمػة بطريقػة مما  ارجيػةسػتيمارات فػي عمميػات اإلصافي  فيتحوطات يتـ إحتساب 

المتعمقػػة بػػالجز  ايػػر الفعػػاؿ يػػتـ  إف الػػربح أو ال سػػارة .ال ػػرفػػي الػػد ؿ الشػػامؿ  يػػتـ اإلعتػػراؼ بيػػا التحػػوطمجػػز  الفعػػاؿ اداة ل
 يػة ضػمف بيػاف الػد ؿ الموحػدفػي حقػوؽ الممكالمكاسػب وال سػانر المتراكمػة يػتـ إدراج الإلعتراؼ بو فورًا في بياف الػد ؿ الموحػد. 

 .إستبعاد العمميات ال ارجية عند

 اختبار فعالية التحوط
، أف يكوف كؿ تحوط فعااؿ لمغاية رالفعالية المرتقبة(، مدة حياتوالتحوط و تؿ  بدألتأىيؿ محاسبة التحوط، يتطمب البنؾ في وقت 

 وييبت فعاليتو الحقيقية رفعالية بأير رجعي( بصورة مستمرة.
 
لتقيػػيـ فعاليػػة  يعتمػػد البنػػؾ عمػػى إسػػتراتيجية إدارة الم ػػاطروتحديػػد كيفيػػة تقيػػيـ فعاليػػة التحػػوط. بتوييػػؽ عتقػػة التحػػوط  البنػػؾـ قػػو ي

 .التحوط
 

لتحقيػػؽ الفعاليػػة المرتقبػػة، يجػػب أف يتوقػػع أف تكػػوف أداة التحػػوط فعاالػػة إلػػى حػػد كبيػػر فػػي تعػػويض التغييػػرات فػػي القيمػػة العادلػػة أو 
فييػا التحػوط. لتتحقيػؽ الفعاليػة الحقيقيػة،  يػتـ فييػا تحديػدفػي الفتػرات التػي  المتحػوط ليػاقديػة التػي تعػود إلػى الم ػاطر التدفقات الن

 بالمنة. 347في المنة إلى  2:فإف التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية يجب أف تقابؿ كؿ  منيما اا رى في حدود 
 

 ."اارباح مف المتاجرة في مشتقات ماليةصافي "حوط في بياف الد ؿ الموحد في عدـ فعالية التيتـ اإلعتراؼ ب

 األدوات المشتقة التي ال تتأهل لمحاسبة التحوط
محاسػبة التحػوط يػتـ اإلعتػراؼ لإف كافة اارباح وال سانر الناتجة عف التغيرات في القيمة العادلة لػألدوات المشػتقة التػي ال تتأىػؿ 

 .تحت بند صافي اارباح مف المتاجرة في مشتقات ماليةف الد ؿ الموحد بيا مباشرًة في بيا

 إستثمارات في شركات زميمة 6/8
وىي ليست شركة تابعة أو مشروع مشترؾ. يميػؿ التػأيير الفعػاؿ عمييا  فعاؿتأيير  لدى البنؾىي تمؾ المنشأة التي  الزميمة ةالشرك

بالسياسػات الماليػة والتشػغيمية لمشػركة الزميمػة ولػيس السػيطرة أو السػيطرة المشػتركة  قدرة البنؾ عمى المشاركة في القػرارات المتعمقػة
 عمى ىذه السياسات.
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 )يتبع( إستثمارات في شركات زميمة 6/8
، إال فػػػي حػػاؿ تػػػـ باسػػػت داـ طريقػػة حقػػػوؽ الممكيػػة فػػي البيانػػػات الماليػػة الزميمػػػةإدراج نتػػػانج وموجػػودات ومطموبػػػات الشػػركات يػػتـ 

"موجػودات  7تصنيؼ اإلستيمار كإستيمار متاح لمبيع، فػي تمػؾ الحالػة يػتـ تسػجيمو بنػاً  عمػى المعيػار الػدولي لمتقػارير الماليػة رقػـ 
بيػػاف يػػات متوقفػػة". بنػػاً  عمػػى طريقػػة حقػػوؽ الممكيػػة، تظيػػر اإلسػػتيمارات فػػي شػػركات زميمػػة فػػي ايػػر متداولػػة متاحػػة لمبيػػع وعمم

بالتكمفة بعػد تعػديميا لتغيػرات مػا بعػد الشػرا  فػي حصػة البنػؾ مػف صػافي موجػودات الشػركة الزميمػة، نػاقص  المركز المالي الموحد
الشركة الزميمة والتي تزيد عف قيمة استيمار البنؾ في الشركة أي ان فاض بقيمة كؿ إستيمار عمى حده. ال يتـ اإلعتراؼ ب سانر 

الزميمة رالذي يتضمف أي حؽ طويؿ ااجؿ والذي يشكؿ بالجوىر جز  مف صافي إستيمار البنؾ في الشػركة الزميمػة( إال إذا كػاف 
 عمى البنؾ إلتزامات قانونية أو مالية أو قاـ بدفع مبالص نيابًة عف الشركة الزميمة.

 
يػػة زيػػادة فػػي تكمفػػة الشػػرا  عػػف حصػػة البنػػؾ فػػي صػػافي القيمػػة العادلػػة لمموجػػودات والمطموبػػات والمطموبػػات الطارنػػة المحػػددة إف أ

لمشػػركة الزميمػػة والتػػي تػػـ تسػػجيميا بتػػاريخ الشػػرا  فيػػتـ إعتبارىػػا كشػػيرة. يػػتـ تضػػميف الشػػيرة ضػػمف القيمػػة المدرجػػة لإلسػػتيمار ويػػتـ 
فػػػاض القيمػػػة كجػػػز  مػػػف اإلسػػػتيمار. إف أي زيػػػادة فػػػي حصػػػة البنػػػؾ مػػػف صػػػافي القيمػػػة العادلػػػة إلن  عمػػػى ااقػػػؿ سػػػنوياً  تقييميػػػا

 . اارباح وال سانرلمموجودات والمطموبات والمطموبات الطارنة عف تكمفة الشرا ، بعد إعادة التقييـ، فيتـ اإلعتراؼ بيا مباشرة في 
 

، يػتـ إسػتبعاد أيػة أربػاح أو  سػانر لمبنػؾ بالتعامػؿ مػع شػركة زميمػة أو شػركة زميمػة أ ػرىعندما تقـو إحدى شركات البنػؾ التابعػة 
  وذلؾ بما يعادؿ مقدار حصة البنؾ في الشركة الزميمة المعنية.

   غير الماليةانخفاض قيمة الموجودات  6/9
حديػد إف كػاف ىنالػؾ مػا وذلػؾ لتالممموسػة  عمى مراجعة القيـ المدرجػة لموجوداتػوفي تاريخ كؿ ميزانية عمومية موحدة  يعمؿ البنؾ

القابمػػػة  ةيشػػير إلػػى أف ىػػػذه الموجػػودات قػػػد تعرضػػت إلػػى  سػػػانر ان فػػاض القيمػػػة. إذا وجػػد مػػػا يشػػير إلػػى ذلػػػؾ يػػتـ تقػػػدير القيمػػ
فػػي حػػاؿ عػػدـ الػػتمكف مػػف تقػػدير القيمػػة القابمػػة لإلسػػترداد  وذلػػؾ لتحديػػد  سػػانر إن فػػاض القيمػػة رإف وجػػدت(.لألصػػؿ لإلسػػترداد 

 لمنقد التي يعود إلييا ااصؿ نفسو.  ةالبنؾ بتقدير القيمة القابمة لإلسترداد لموحدة المنتج اصؿ محدد، يقـو
 

إف القيمة القابمة لإلسترداد ىي القيمة العادلة لألصؿ ناقصػًا تكمفػة البيػع أو القيمػة فػي اإلسػت داـ، أييمػا أعمػى. عنػد تقػدير القيمػة 
تقبمية المقػػدرة لألصػػؿ يػػتـ  صػػميا لقيمتيػػا الحاليػػة بإسػػت داـ سػػعر  صػػـ مػػا قبػػؿ المسػػت دمة لألصػػؿ، فػػاف التػػدفقات النقديػػة المسػػ

 يعكس تقديرات السوؽ لمقيمة الزمنية لمنقد والم اطر المرتبطة بذلؾ ااصؿ.الذي الضريبة 
 

 فيض القيمػة المدرجػة في حاؿ تـ تقدير القيمة القابمة لإلسترداد اصؿ رأو لوحدة منتجة لمنقد( بما يقؿ عف القيمة المدرجة، يتـ ت
لألصػػؿ رالوحػػدة المنتجػػة لمنقػػد( إلػػى القيمػػة القابمػػة لإلسػػترداد. يػػتـ اإلعتػػراؼ ب سػػانر اإلن فػػاض الػػدانـ مباشػػرًة فػػي بيػػاف الػػد ؿ 

 الموحد، إال إذا كاف ااصؿ معاد تقييمو فيتـ عندىا تسجيؿ  سانر اإلن فاض كتنزيؿ مف م صص إعادة التقييـ.
 

انر إن فػػاض القيمػػة تػػتـ زيػػادة القيمػػة المدرجػػة لألصػػؿ رالوحػػدة المنتجػػة لمنقػػد( إلػػى القيمػػة المعدلػػة القابمػػة فػػي حالػػة إسػػترجاع  سػػ
لإلسػػترداد، بحيػػث ال تزيػػد القيمػػة المدرجػػة المعدلػػة عػػف القيمػػة المدرجػػة لألصػػؿ رالوحػػدة المنتجػػة لمنقػػد( فيمػػا لػػو لػػـ يػػتـ إحتسػػاب 

تـ تسػجيؿ إسػترجاع  سػانر إن فػاض القيمػة مباشػرًة فػي بيػاف الػد ؿ الموحػد إال إذا  سانر إن فاض القيمة في السنوات السابقة. يػ
كػػػاف ااصػػػؿ قػػػد تػػػـ تسػػػجيمو بالقيمػػػة المعػػػاد تقييميػػػا وفػػػي ىػػػذه الحالػػػة يػػػتـ تسػػػجيؿ إسػػػترجاع  سػػػانر إن فػػػاض القيمػػػة كزيػػػادة فػػػي 

 م صص إعادة التقييـ.
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 إستثمارات عقارية :/6
أو كتىمػا معػًا، ولكػف لػيس لغػرض البيػع ضػمف  يحتفظ باإلستيمارات العقارية لمحصوؿ عمى إيرادات إيجار و/أو زيادة في قيمتيػا

تػػدرج اإلسػػتيمارات العقاريػػة بنػػاً   .ع أو ال ػػدمات أو ااػػراض إداريػػةسػػت ادميا فػػي إنتػػاج أو توريػػد السػػمواسػػياؽ العمػػؿ اإلعتيػػادي 
. إف القػػيـ العادلػػة ىػػي المبػػالص المقػػدارة بيػػاف المركػػز المػػالي تػػاريخ القيمػػة العادلػػة لتمػػؾ اإلسػػتيمارات كمػػا فػػي مبنػػي عمػػىعمػػى تقيػػيـ 

لدييما الرابة في معامتت تجاريػة بحتػة. يػتـ تحديػد والتي مف  تليا يمكف إستبداؿ العقار في تاريخ التقييـ ما بيف مشتري وبانع 
القيمػػة العادلػػة بشػػكؿ دوري مػػف قبػػؿ مقيامػػيف مينيػػيف مسػػتقميف. يػػتـ تسػػجيؿ ااربػػاح أو ال سػػانر الناتجػػة مػػف التغييػػرات فػػي القيمػػة 

 العادلة لمعقارات اإلستيمارية في بياف الد ؿ الموحد في الفترة التي يحدث فييا التغيير.
 

تيمارات العقاريػػة قيػػد التطػػوير التػػي يػػتـ بناؤىػػا أو تطويرىػػا السػػت داميا فػػي المسػػتقبؿ كاسػػتيمار عقػػاري يػػتـ قياسػػيا مبػػدنيًا إف االسػػ
نشػػا  العقػػار بمػػا فػػي ذلػػؾ تكػػاليؼ المػػوظفيف المرتبطػػة. وبعػػد  بالتكمفػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ جميػػع التكػػاليؼ المباشػػرة المتعمقػػة بالتصػػميـ واء

االسػػتيمارات العقاريػػة بالقيمػػة العادلػػة. إف ااربػػاح وال سػػانر التػػي تنشػػأ عػػف تغيػػرات القيمػػة العادلػػة االعتػػراؼ ااولػػي، يػػتـ قيػػاس 
 لتستيمارات العقارية قيد التطوير يتـ إدراجيا في اارباح أو ال سانر في الفترة التي تنشأ فييا. يتـ تحويؿ العقار بعد االنتيػا  مػف

 .  إنشانو أو تطويره إلى استيمارات عقارية

 الممتمكات والمعدات ;/6
يتـ اظيار الممتمكات والمعدات بالتكمفة التاري ية ناقصًا اإلستيتؾ المتراكـ وم صص إن فاض القيمة، إف وجد. تتضمف التكمفػة 

 التاري ية المصاريؼ المتعمقة مباشرًة بإمتتؾ ااصؿ.
 

متمكػػات والمعػػدات عمػػى مػػدى اعمارىػػا اإلنتاجيػػة المقػػدارة ؾ فػػي بيػػاف الػػد ؿ وذلػػؾ لشػػطب مبمػػص إسػػتيتؾ المتيػػتـ تحميػػؿ اإلسػػتي
بإسػػت داـ طريقػػة القسػػط اليابػػت. إف مبمػػص اإلسػػتيتؾ ىػػو تكمفػػة ااصػػؿ ناقصػػًا قيمتػػو المتبقيػػة. ال يػػتـ إحتسػػاب اإلسػػتيتؾ عمػػى 

 ااراضي. يقدار العمر اإلنتاجي كما يمي:
 

 عقارات ممكية حرة سنة 47 – 37
 تأجرةعقارات مس سنوات 32 – 7
 ااياث والمعدات والسيارات سنوات 7 – 5
 رتتضمف برامج الحاسوب( معدات الحاسوب اللي ومستمزماتو سنوات 5-32

 
يػػتـ احتسػػاب الػػربح أو ال سػػارة الناتجػػة عػػف اسػػتبعاد أو شػػطب أي مػػف ااصػػوؿ عمػػى أسػػاس الفػػرؽ مػػا بػػيف عانػػدات البيػػع والقيمػػة 

 جيؿ الربح أو ال سارة الناتجة في بياف الد ؿ الموحد.المدرجة كما في ذلؾ التاريخ ويتـ تس

 الشهرة 6/32
المسػػتحوذ عمييػػا فػػي إنػػدماج ااعمػػاؿ بالتكمفػػة المحػػددة بتػػاريخ اإلسػػتحواذ عمػػى ااعمػػاؿ ناقصػػًا إن فػػاض القيمػػة الشػػيرة  إدراجيػػتـ 

 ، إف وجد.المتراكـ
 

والتػي يتوقػع إسػتفادتيا مػف عمميػة  البنػؾدات المنتجػة لمنقػد فػي ااراض إ تبػار إن فػاض القيمػة، يػتـ توزيػع الشػيرة عمػى كػؿ الوحػ
 اإلندماج.

 
يتـ إجرا  إ تبار سنوي إلن فاض القيمة لموحدات المنتجػة لمنقػد والتػي تػـ توزيػع الشػيرة عمييػا أو عمػى فتػرات أكيػر تقاربػًا إذا وجػد 

يػػتـ تحميػػؿ  مػػف قيمتيػػا المدرجػػةلموحػػدة المنتجػػة لمنقػػد أقػػؿ مػػا يشػػير إلػػى إن فػػاض قيمػػة الوحػػدة. إذا كانػػت القيمػػة القابمػػة لإلسػػترداد 
لمشيرة الموزعة عمى الوحػدة يػـ عمػى ااصػوؿ اا ػرى لموحػدة تناسػبيًا عمػى أسػاس  المدرجة سارة اإلن فاض أواًل لت فيض القيمة 
الػربح أو ال سػارة ضػمف بيػاف  . إف أية  سانر إن فػاض القيمػة يػتـ اإلعتػراؼ بيػا مباشػرًة فػيالقيمة المدرجة لكؿ أصؿ في الوحدة

 . إف  سانر إن فاض القيمة المسجمة لمشيرة ال يمكف عكسيا في فترات الحقة.الد ؿ الموحد
 

 يتـ إحتساب قيمة الشيرة الم صصة ليا لتحديد الربح/ ال سارة الناتجة مف اإلستبعاد. الوحدة المنتجة لمنقد إستبعادعند 
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 ممخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 6

 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 6/33
عندما يكوف ااصؿ جاىز لإلست داـ، يتـ تحويؿ ااعماؿ الرأسمالية قيد التنفيذ  .يتـ اظيار ااعماؿ الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكمفة

 الفنة المتنمة لمممتمكات والمعدات ويتـ استيتكيا حسب سياسة البنؾ بيذا ال صوص.وتصنيفيا ضمف 

 تكاليف اإلقتراض 6/34
تتـ رسممة تكاليؼ اإلقتراض المنسوبة مباشرًة إلى شرا  أو بنا  أو إنتاج أصوؿ مؤىمة، وىي ااصػوؿ التػي تتطمػب حتمػًا فتػرة مػف 

 ، إلى أف تصبح ىذه ااصوؿ جاىزة جوىريًا لإلستعماؿ المقرر. رية لتكوف جاىزة لإلستعماؿ المقر الوقت ضرور 
 

 تكاليؼ االقتراض اا رى في بياف الد ؿ الموحد في الفترة التي يتـ تكبدىا فييا.يتـ اإلعتراؼ بكافة 

 مطموبات مالية أخرى 6/35
 عد  صـ تكاليؼ المعاممة. يتـ قياس المطموبات المالية اا رى بما فييا القروض، مبدنيًا بالقيمة العادلة، ب

 
يتـ قياس المطموبػات الماليػة الحقػًا بالتكمفػة المطفػأة بإسػت داـ طريقػة الفانػدة الفعميػة ويػتـ اإلعتػراؼ بمصػاريؼ الفوانػد عمػى أسػاس 

 العاند الفعمي.
 

وانػد عمػى الفتػرة المعنيػة. إف إف طريقة الفاندة الفعمية ىي طريقة إلحتسػاب التكمفػة المطفػأة لممطموبػات الماليػة وتوزيػع مصػاريؼ الف
إطػار العمػر الزمنػي المتوقػع لممطموبػة  عمػىالدفعات النقدية المستقبمية المتوقعة  بدقة  صـيمعدؿ الفاندة الفعمي ىو المعدؿ الذي 

 المالية أو فترة أقصر، إذا كاف ذلؾ مناسبًا.

 ودائع العمالء وقروض قصيرة ومتوسطة األجل 6/36
قػػروض قصػػيرة ومتوسػػطة ااجػػؿ تقػػاس مبػػدنيًا بالقيمػػة العادلػػة والتػػي ىػػي عػػادًة المبػػالص المسػػتممة بعػػد تنزيػػؿ إف ودانػػع العمػػت  وال

 تكاليؼ المعاممة المباشرة ويتـ قياسيا الحقًا بالتكمفة المطفأة باست داـ طريقة الفاندة الفعمية.

 ودائع الوكالة
موالػػو فػػي إسػػتيمارات متوافقػػة مػػع الشػػريعة اإلسػػتمية. إف أمػػواؿ الموكػػؿ بتعيػػيف الوكيػػؿ رالبنػػؾ( إلسػػتيمار أرالعميػػؿ( يقػػـو الموكػػؿ 

تميؿ جز  مف أمواؿ ال زينػة لموكيػؿ التػي يقػـو الوكيػؿ بإسػتيمارىا بػالتوافؽ مػع أحكػاـ وشػروط الشػريعة اإلسػتمية كمػا ىػي محػددة 
ميػػؿ مسػػبقًا. إف الوكيػػؿ ممػػـز بضػػماف المبمػػص الوكيػػؿ معػػدؿ الػػربح إلػػى الع ويعمػػفمػػف قبػػؿ ىينػػة الفتػػوى والرقابػػة الشػػرعية لموكيػػؿ. 

 المستيمر في حالة الت مؼ أو اإلىماؿ أو م الفة أية مف احكاـ وشروط الوكالة.

 أوراق مالية إلزامية التحويل 6/37
حقػػوؽ إف العناصػػر المكونػػة لػػألدوات الماليػػة اإللزاميػػة التحويػػؿ الصػػادرة عػػف البنػػؾ يػػتـ إدراجيػػا منفصػػمة لعنصػػر اإللتػػزاـ وعنصػػر 

 . بتػػاريخ اإلصػػدار يػػتـ تقػػدير القيمػػة العادلػػة لعنصػػر المطموبػػات باسػػت داـ سػػعرترتيبػػات العقػػدجػػوىر الممكيػػة، وذلػػؾ بػػالتوافؽ مػػع 
السػػوقي اوراؽ مشػػابية ايػػر قابمػػة لمتحويػػؿ. ويػػتـ إدراج ىػػذا المبمػػص كمطموبػػات بنػػاً  عمػػى عمػػى التكمفػػة المطفػػأة باسػػتعماؿ  الفانػػدة

مية لغايػة إنقضػانيا عنػد تحويميػا أو بتػاريخ إنتيػا  مػدتيا. ويػتـ تحديػد عنصػر حقػوؽ الممكيػة بطػرح مبمػص عنصػر طريقة الفاندة الفع
دراجيا كبند منفصؿ في بياف التغيرات في  مفالمطموبات  القيمة العادلة لألوراؽ المالية إلزامية التحويؿ ككؿ. ويتـ اإلعتراؼ بيا واء

 ة قياسيا الحقًا. حقوؽ المساىميف الموحد وال يتـ إعاد
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 أدوات حقوق الممكية 6/38
 ت التعاقدية.الترتيبالمضموف وفقا يتـ تصنيؼ أدوات الديف وأدوات حقوؽ الممكية إما كطموبات مالية أو حقوؽ ممكية 

 
يػػتـ اإلعتػػراؼ . ابعػػد  صػػـ كػػؿ التزاماتيػػ المنشػػأةمتبقيػػة فػػي موجػػودات ال الفانػػدة يػػدؿ عمػػىعقػػد أي  ىػػي إف أدوات حقػػوؽ الممكيػػة
 مباشرة.ال اإلصدارتكاليؼ مف ، صافي العاندات المتحصمة بقيمة البنؾالتي اصدرىا  بأدوات حقوؽ الممكية

 
 شروط رأ( و رب( أدناه. تـ إستيفا إذا وفقط إذا  أدوات حقوؽ الممكية مالية عمى أنياالداة يتـ تصنيؼ اا

 
 تتضمف التزاـ تعاقدي:ال أدواترأ( 

 ؛ أوأ رى منشأةمالية أ رى إلى  موجوداتأو مبالص نقدية  تقديـ( 3ر

 متنمػػةف ايػػر الظػػروؼ التػػي يحتمػػؿ أف تكػػو فػػي ظػػؿ  منشػػأة أ ػػرىالماليػػة مػػع  المطموبػػاتالماليػػة أو  الموجػػوداتتبػػادؿ ( 4ر
 .لمبنؾ

 
 :ي، ىبالبنؾ في أدوات حقوؽ الممكية ال اصة سيتـ تسويتياأو  قد اادوات ترب( إذا كان

 ؛ أوبو أدوات حقوؽ الممكية ال اصةعدد متغير مف  لتقديـ لمبنؾلتزاـ تعاقدي إ عمىحتوي توال  ةمشتقال( اير 3ر

لمحصػوؿ عمػى  اا ػرىالماليػة  الموجوداتأو  النقدمف ادؿ مبمص يابت تببالتي سيتـ تسويتيا فقط مف قبؿ البنؾ  اتمشتقال (4ر
 أدوات حقوؽ الممكية ال اصة بو.عدد يابت مف 

 مكافأة نهاية الخدمة لمموظفين 6/39
يقػػـو البنػػؾ بعمػػؿ م صػػص مقابػػؿ مكافػػآت نيايػػة ال دمػػة لموظفيػػو ايػػر المػػواطنيف. يػػتـ احتسػػاب ىػػذه المكافػػآت عمػػى أسػػاس فتػػرة 

كماؿ الحد اادنى لفترة ال دمة. يتـ اإلستدراؾ لمتكاليؼ المتوقعة ليذه المكافآت عمى مدى فترة ال دمة.ال دمة لمم  وظفيف واء
 

ومجمػس التعػاوف يقـو البنؾ بالمساىمة في م صص التقاعد والتأميف الوطني لموظفيو مف مواطني دولة اإلمارات العربية المتحػدة 
 .;;;3لسنة  9 وفقًا لمقانوف اإلتحادي رقـال ميجي 

 المخصصات والمطموبات الطارئة :6/3
نػػاتج عػػف أحػػداث سػػابقة، والتػػي يكػػوف مػػف  إسػػتدالليقػػانوني أو م صصػػات عنػػدما يكػػوف عمػػى البنػػؾ أي إلتػػزاـ بال اإلعتػػراؼيػػتـ 

تـ قيػاس الم صػص عنػدما يػ اإلقتصادية لتسديد اإللتزاـ ويمكف قياس اإللتزاـ بشػكؿ مويػوؽ. المواردالمحتمؿ المجو  إلى تدفؽ في 
 باست داـ التدفقات النقدية المقدارة لسداد االلتزاـ الحالي، فإف قيمتو المدرجة ىي القيمة الحالية لتمؾ التدفقات النقدية. 

 
عقػػد أقػػؿ مػػف التكمفػػة الالبنػػؾ عػػف  تحصػػؿ عمييػػاييمكػػف التػػي المتوقعػػة  المنػػافع تكػػوفعنػػدما  بػػالعقود المتعمقػػة بأعبػػا يػػتـ اإلعتػػراؼ 

صػافي متكمفػة المتوقعػة إلنيػا  العقػد و لالقيمػة الحاليػة يتـ قياس الم صص باست داـ ال بد مف الوفا  بالتزامو بموجب العقد.  والتي
 المرتبطػة بيػذا العقػد الموجػودات القيمػة عمػىان فػاض فػي  سػارة  ةالبنػؾ بأيػيعتػرؼ . أييمػا أقػؿ العقػدبالمتوقعة لتستمرار  التكمفة
 .الم صص إعدادقبؿ 
 

يػػتـ االعتػػراؼ فجػػز  أو كافػػة المنػػافع االقتصػػادية المطموبػػة لسػػداد الم صػػص مػػف طػػرؼ يالػػث، مػػف المتوقػػع إسػػترداد ما يكػػوف عنػػد
 بالذمة المدينة كموجودات في حالة كوف استتـ واستعاضة المبمص مؤكدة ويمكف قياس المبمص بشكؿ مويوؽ. 

 
إلعتمػاد المحفوظػة كػرىف ىػي إلتزامػات محتممػة ناتجػة عػف أحػداث إف المطموبات الطارنة التي تضـ بعض الضمانات و طابات ا

سابقة ووجودىا سيتـ تأكيده فقط عند حدوث أو عدـ حدوث احد أو عدة أحداث مستقبمية ايػر مؤكػدة وىػي ليسػت بالكامػؿ تحػت 
أف التسػػوية سػػوؼ  أو ىػي إلتزامػػات حاليػة نشػػأت عػف أحػػداث سػابقة ولكػػف ايػر معتػػرؼ بيػا انػػو لػيس مػػف المحتمػؿ سػيطرة البنػػؾ
. ال يػػتـ اإلعتػػراؼ بالمطموبػػات المنػػافع اإلقتصػػادية، أو انػػو ال يمكػػف قيػػاس مقػػدار اإللتزامػػات بشػػكؿ مويػػوؽ بػػومػػف تتطمػػب تػػدفؽ 

.  الطارنة في البيانات المالية الموحدة بؿ يتـ بيانيا في اإليضاحات حوؿ البيانات المالية الموحدة إال إذا كاف حدوييا نا  
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 عقود إعادة الشراء والبيع ;6/3
 بيػاف المركػز المػػالي( فػػي reposالمباعػة مػع التعيػػد بإعػادة شػرانيا فػي تػػاريخ مسػتقبمي محػدد ر اإلعتػراؼ بػاادوات الماليػػةيسػتمر 
. يػتـ معالجػة الفػرؽ بػيف سػعر البيػع ويتـ تسجيؿ اإللتزاـ المتعمؽ بالعوض المسػتمـ ضػمف قػروض قصػيرة ومتوسػطة ااجػؿ الموحد

وسعر إعػادة الشػرا  كمصػروفات فوانػد عمػى أسػاس طريقػة عانػد معػدؿ الفانػدة الفعمػي. أمػا الموجػودات المشػتراه مػع التعيػد بإعػادة 
. تػدرج المبػالص المدفوعػة اإلعتػراؼ بيػا فػي بيػاف المركػز المػالي الموحػد( فػت يػتـ reverse repoبيعيا في تػاريخ مسػتقبمي محػدد ر

. يتـ معالجة الفرؽ بيف سعر الشرا  وسعر إعادة البيع كإيرادات فوانػد عمػى أسػاس قروض وسمفياتضمف  بموجب ىذه اإلتفاقيات
 .عمى تاريخ عمر اإلتفاقية طريقة العاند الفعمي

 
ال يػتـ اإلعتػراؼ المقتػرض.  مػف ماليػة مقدمػةأوراؽ بػنقػدا أو  مضػمونة عػادةً تكوف وراؽ المالية ومعامتت اإلقراض اقتراض ااإف 
نقديػػة الضػػمانات يػػتـ اإلعتػػراؼ بالااوراؽ الماليػػة.  بػػاقراض إلغػػا  اإلعتػػراؼأو  بيػػاف المركػػز المػػالياقتراض ااوراؽ الماليػػة فػػي بػػ

ااوراؽ  عنػػدما يػػتـ تحويػػؿ، ولكػػف. وال يػػتـ اإلعتػػراؼ بالضػػماف بشػػكؿ إيػػداعات ودانػػعأو قػػرض عمػػى شػػكؿ  الممنوحػػةأو المسػػتممة 
 ااوراؽ المالية. مقرض ىذهبإعادة ااوراؽ المالية إلى  تسجيؿ اإللتزاـ، يتـ المالية المقترضة إلى أطراؼ يالية

 أوراق القبول 6/42
ويػػتـ اإلعتػػراؼ بيػػا كمطموبػػات  دوات الماليػػة: اإلعتػػراؼ والقيػػاس(راا ;5إف أدوات القبػػوؿ تعتبػػر ضػػمف معيػػار المحاسػػبة الػػدولي 

مػػف العمػػت  كموجػػودات ماليػػة. ولػػذلؾ فػػإف اإللتزامػػات المتعمقػػة  لإلسػػتردادمػػع حػػؽ تعاقػػدي  بيػػاف المركػػز المػػالي الموحػػدماليػػة فػػي 
 بأوراؽ القبوؿ تـ إحتسابيا كموجودات مالية ومطموبات مالية. 

 ضمانات مالية 6/43
بأدا  دفعات محددة لتعػويض حامميػا عػف ال سػارة التػي يتكبػدىا بسػبب  يقـوأف  البنؾىي عقود تقتضي مف  ةالمالي اتضمانال إف

 .العقدوشروط استحقاقيا وفقًا احكاـ  محدد في أدا  الدفعات عند طرؼفشؿ 

 
ااقساط المستممة عنػد اإلصػدار. يػتـ إطفػا   ويمف المحتمؿ أف تسا، والتي الضمانات المالية مبدنيًا بالقيمة العادلةب اإلعتراؼيتـ 

الماليػة رالقيمػة اإلسػمية( يػتـ تسػجيميا الحقػًا بالقيمػة المطفػأة، أو  الضػماناتالمالية. إف  الضماناتالقسط المستمـ عمى مدى عمر 
المسػػتممة عمػػى ىػػذه محتممػػة( أييمػػا أعمػػى. إف ااقسػػاط  الضػػمافالقيمػػة الحاليػػة اي دفعػػات متوقعػػة رعنػػدما تصػػبح الدفعػػة تحػػت 

 .المالية يتـ إدراجيا ضمف المطموبات اا رى الضمانات

لغاء اإلعتراف  6/44  المالية األدواتباإلعتراف وا 
يػػػتـ . المعاممػػة نشػػػو تػػاريخ فػػػي  والمطموبػػػات اليانويػػة بػػالقروض والسػػػمفيات والودانػػع وسػػػندات الػػديف الصػػادرة مبػػػدنياً  يعتػػرؼ البنػػؾ

بػػالموجودات يػػتـ اإلعتػػراؼ  .رؽ االعتياديػػة" فػػي تػػاريخ التسػػويةلمموجػػودات الماليػػة والتػػي تػػتـ "بػػالط تسػػجيؿ المشػػتريات والمبيعػػات
مبػػدنيًا كمػػا فػػي تػػاريخ  ربمػػا فػػي ذلػػؾ الموجػػودات والمطموبػػات بالقيمػػة العادلػػة مػػف  ػػتؿ ااربػػاح أو ال سػػانر(والمطموبػػات الماليػػة 

 داة.عندما يصبح طرفًا في البنود التعاقدية لألالمتاجرة 
 

القيمػػة ب قياسػػو الحقػاً  ال يػتـالػذي  مبنػػدلر باإلضػافة إلػى بالقيمػة العادلػػة مبػدنياً يػتـ تسػجيؿ الموجػػودات الماليػة أو المطموبػات الماليػػة 
 .اإلصدارأو  اإلقتنا مباشرة إلى  تعودتكاليؼ المعامتت التي  مف  تؿ اارباح أو ال سانر( العادلة

 
بالموجودات المالية عندما ينتيي حؽ البنؾ في إستتـ التدفقات النقديػة مػف ىػذه الموجػودات أو عنػدما يقـو البنؾ بإلغا  اإلعتراؼ 

يقـو البنؾ بتحويؿ حقو التعاقدي في إستتـ التدفقات النقدية مف ىذه الموجودات وعدـ إبقػا  جميػع م ػاطر ومزايػا الممكيػة بصػورة 
التػي تػـ إنشػاؤىا أو التػي يحػتفظ بيػا البنػؾ كموجػودات أو الماليػة الموجػودات  تحويػؿ ناتجػة مػف حقوؽأية بجوىرية. يتـ اإلعتراؼ 

 .مطموبات منفصمة
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لغاء اإلعتراف  6/44  تبع()ي المالية األدواتباإلعتراف وا 
يػتـ إلغػا  اإلعتػراؼ بالمطموبػات الماليػة عنػد إطفانيػا أي عنػدما يكػوف اإللتػزاـ المحػدد فػي العقػد قػد تػـ تسػديده أو إلغانػو أو إنتيػت 

 مدتو.
 

م ػػاطر ومزايػػا جميػػع ب اإلحتفػػاظمػػع ، بيػػاف المركػػز المػػاليمعتػػرؼ بيػػا فػػي  بتحويػػؿ موجػػودات ابموجبيػػيقػػـو معػػامتت البنػػؾ  يبػػـر
ال يػتـ  .أو جز  منيا. وفي حاؿ اإلحتفاظ بجميع م اطر ومزايا الممكيػة بصػورة جوىريػة بصورة جوىريةدات المحولة الموجو ممكية 
 جميػع م ػاطر ومزايػاب مػع اإلحتفػاظتحويػؿ الموجػودات  إف. بيػاف المركػز المػالي الموحػداإلعتراؼ بالموجودات المحولػة مػف  إلغا 

 .الشرا ؿ إقراض ااوراؽ المالية وعمميات إعادة عمى سبيؿ المياتضـ الممكية بصورة جوىرية 
 

المعاممػػة تـ إحتسػػاب فيػػ، الموجػػودات المحولػػةعمػػى  العانػػد متزامنػػة لمجمػػوعإلػػى طػػرؼ يالػػث مػػع مبادلػػة  الموجػػوداتعنػػدما يػػتـ بيػػع 
 إعادة شرا . ممايمة لمعامتت مضمونةكعممية تمويؿ 

 
بتحويػػػػؿ جميػػػػع م ػػػػاطر ومزايػػػػا ممكيػػػػة الموجػػػػودات الماليػػػػة، يقػػػػـو البنػػػػؾ  فػػػػي المعػػػػامتت التػػػػي ال يحػػػػتفظ بيػػػػا البنػػػػؾ أو ال يقػػػػـو

يػػتـ اإلعتػػراؼ بػػالحقوؽ واإللتزامػػات المحػػتفظ بيػػا مػػف التحويػػؿ بصػػورة . بإلغػػا اإلعتراؼ بػػالموجودات إذا لػػـ يحػػتفظ بالسػػيطرة عمييػػا
يواصػؿ  .البنػؾ بالسػيطرة عمػى ااصػؿ كموجودات أو مطموبات كما ىو مناسب. بالنسبة لمتحويتت التػي بموجبيػا يحػتفظ منفصمة

الموجػػودات تعػرض إلػػى التغيػرات فػػي قيمػة ي مػػامػدى إلػػى  التػػي يحػددىاإلػػى مػدى مشػػاركتو المسػتمرة  بػالموجوداتالبنػؾ االعتػػراؼ 
 .المحولة

 
.  مقابػػؿالماليػػة  تحويػػؿ الموجػػوداتبعض معػػامتت االلتػػزاـ ل دمػػة يحػػتفظ البنػػؾ بػػ  المحولػػةدات الموجو يػػتـ إلغػػا  اإلعتػػراؼ بػػرسػػـو

ويعتمػد ىػذا عقػد تقػديـ ال ػدمات، للتػزاـ اإلأو  يتـ اإلعتػراؼ بااصػؿ. لمتطمبات إلغا  اإلعتراؼمطابقة معظميا  تإذا كان بالكامؿ
  دمة.ال( ادا  إلتزاـ(، أو أقؿ مف كافية رأصؿإذا كانت رسـو ال دمات ىي أكير مف كافية ر عمى
 

 (. ;اير قابمة لمتحصيؿ رإيضاح  يتـ إعتبارىا عمى أنياارات في أوراؽ مالية عندما يقـو البنؾ بشطب بعض القروض واإلستيم

 تاريخ المتاجرة والتسويةمحاسبة  6/45
يتـ تسجيؿ المشتريات والمبيعات لمموجودات المالية والتػي تػتـ "بػالطرؽ االعتياديػة" فػي تػاريخ التسػوية، وىػو التػاريخ الػذي يقػـو بػو 

و استتـ الموجودات. إف المشتريات أو المبيعات بالطرؽ اإلعتيادية ىي تمػؾ التػي تتعمػؽ بػالموجودات الماليػة البنؾ فعميًا بتحويؿ أ
التػي تتطمػب تسػميـ الموجػػودات  ػتؿ اإلطػار الزمنػػي الػذي تحػدده التشػػريعات أو القػوانيف أو حسػب أعػػراؼ السػوؽ. يػتـ إدراج أيػػة 

فػي بيػاف الػد ؿ  بيػاف المركػز المػالي الموحػدلتي التـز البنؾ بشػرانيا كمػا فػي تػاريخ تغيرات جوىرية في القيمة العادلة لمموجودات ا
الػد ؿ الشػامؿ ال ػر الموحػد لمموجػودات تصػنيفيا كموجػودات محػتفظ بيػا بغػرض المتػاجرة وفػي بيػاف  لمموجودات التي تـالموحد 
 .مموجودات المدرجة بالتكمفة أو التكمفة المطفأةولـ يتـ اإلعتراؼ بأية تعديتت ل تصنيفيا كموجودات متاحة لمبيع التي تـ

 النقد ومرادفات النقد 6/46
واارصػػدة المسػػتحقة مػػف البنػػوؾ واإليػػداعات  ةؾ المركزيػػو لػػدى البنػػايػػر المقيػػدة يتكػػوف النقػػد ومرادفػػات النقػػد مػػف النقػػد واارصػػدة 

مػف  والتػي تسػتحؽ  ػتؿ يتيػة أشػيرالعاليػة السػانمة إلػى البنػوؾ وايرىػا مػف الموجػودات  تحويميػاتحصػيميا مػف أو  قيد في والبنود
قصػػيرة  إلتزاماتيػػا، وتسػػت دـ مػػف قبػػؿ البنػػؾ فػػي إدارة ايػػر ميمػػة لمتغيػػر فػػي قيميػػا العادلػػة، والتػػي ت ضػػع لم ػػاطر تػػاريخ الشػػرا 

 .بياف المركز المالي فيبالتكمفة المطفأة النقد ومرادفات النقد  إدراجيتـ ااجؿ. 
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 برنامج حوافز أسهم لمموظفين 6/47
بأسػػيـ بنػػؾ  ىػػذه المػػنح ةسػػوؼ يػػتـ تسػػوي .إلػػى المػػوظفيف يقػػـو البنػػؾ بمػػنح دفعػػات عمػػى أسػػاس أسػػيـ يػػتـ تسػػويتيا بحقػػوؽ الممكيػػة

 . ري ويتـ قياسيا بالقيمة العادلة ادوات حقوؽ الممكية كما في تاريخ المنحأبوظبي التجا

 
إف القيمة العادلة المحددة بتاريخ المنح لمدفعات عمى أساس أسيـ الممكية يتـ إدراجيا كمصروؼ عمى أساس طريقة القسط اليابت 

، يراجػع البنػؾ فتػرة تقريػرتـ إكتسػابيا بالنيايػة. بتػاريخ كػؿ عمى فترة اإلكتساب، بناً  عمى تقدير البنؾ لألدوات المالية التي سوؼ يػ
تقديراتػو لعػدد اادوات الماليػة المتوقػع إكتسػابيا. إف تػأيير مراجعػة التقػديرات ااصػمية، إف وجػد، يػتـ اإلعتػراؼ بػو فػي بيػاف الػػد ؿ 

 وظفيف.حوافز المبرنامج الموحد عمى فترة اإلكتساب المتبقية مع تعديؿ ممايؿ إلحتياطي أسيـ 

 مقاصة ال 6/48
فقػط عنػد وجػود حػؽ قػانوني ممػـز  بياف المركز المالي الموحدتتـ مقاصة الموجودات والمطموبات المالية ويدرج المبمص الصافي في 

البنؾ تسػوية الموجػودات والمطموبػات عمػى أسػاس الصػافي، أو بيػع الموجػودات وتسػديد  ينويوعندما بمقاصة المبالص المعترؼ بيا 
 بات في آف واحد.المطمو 

 
عػف ناتجػة  سػانر أو سػمح بػو معػايير المحاسػبة أو لمكاسػب تصافي فقط عندما المى أساس اإليرادات والمصروفات ع عرضيتـ 

 التجاري.البنؾ ميؿ نشاط  الممايمةمجموعة مف المعامتت 
 

الموجػػودات مقاصػػة عطيػػو الحػػؽ فػػي ت التػػي ةالبنػػؾ ىػػو طػػرؼ فػػي عػػدد مػػف الترتيبػػات بمػػا فػػي ذلػػؾ اتفاقػػات المقاصػػة الرنيسػػيإف 
وبالتػػالي تػػػـ عػػرض الموجػػودات والمطموبػػػات  واحػػد، أو فػػػي آفالصػػافي بالمبػػالص  تسػػػديدنػػوي يال حيػػث ولكػػػف  والمطموبػػات الماليػػة

 .إجمالي بشكؿالمعنية 
 الموجودات االئتمانية 6/49

ة عػػف اامانػػة ومؤسسػػات أ ػػرى. إف ىػػذه يعمػػؿ البنػػؾ كػػأميف/ مػػدير أو بصػػفات أ ػػرى ينػػتج عنيػػا حفػػظ أو وضػػع أصػػوؿ بالنيابػػ
 ااصوؿ واإليرادات الناتجة عنيا ال يتـ ضميا في البيانات المالية الموحدة لمبنؾ حيث أنيا ليست أصوؿ لمبنؾ.

 القطاعات تقارير :6/4

بينػة  ضػمف ال ػدمات أو المنتجػات يقػدـ أو ااعمػاؿ(، رقطػاع ال ػدمات أو المنتجػات يقػـو بتقػديـ لمبنؾ مميز عنصر يميؿ القطاع إف
 :5إيضاح  أنظر إلى .القطاعات ببقية ال اصة تمؾ عف ت تمؼ التي والمنافع لمم اطر جغرافي( وي ضع رقطاع  محددة اقتصادية

 .تقارير المعمومات القطاعية

 الضرائب ;6/4
عمػػى  المركػػز المػػاليخ فػػي تػػاري جػػوىرييػػتـ تكػػويف م صصػػات لمضػػرانب باسػػت داـ معػػدالت الضػػريبة المطبقػػة أو المطبقػػة بشػػكؿ 

اارباح ال اضعة لمضرانب لمفروع ال ارجية والشركات التابعة وفقًا لألنظمة المالية المعموؿ بيا في الدوؿ التػي يعمػؿ فييػا البنػؾ. 
و لألصػؿ أو اإللتػزاـ لغػرض المحاسػبة وقيمتػ المدرجػةيتـ إحتساب الضرانب المؤجمػة بالكامػؿ لجميػع الفروقػات المؤقتػة بػيف القيمػة 

ضػريبة ب اإلعتػراؼ. يػتـ إسػتردادىاتـ يػأنػو مػف المحتمػؿ أف  لحػدلغرض الضريبة. يعترؼ بأصوؿ الضرانب المؤجمػة فقػط  المدرجة
الد ؿ في بياف الد ؿ الموحد إال إذا كانت تتعمؽ ببنود معترؼ بيا مباشرًة في حقوؽ الممكية، عندىا يتـ اإلعتراؼ بيػا فػي حقػوؽ 

 الممكية. 
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 موجودات غير ممموسة تم إمتالكها من إندماج األعمال 6/52
بشػكؿ منفصػػؿ عػػف والمعتػػرؼ بيػػا بػػالموجودات ايػػر الممموسػة الممتمكػػة مػػف  ػتؿ عمميػػات إنػػدماج ااعمػاؿ مبػدنيًا يػتـ اإلعتػػراؼ 

 .بتاريخ الشرا  التي تعتبر تكمفتياالعادلة  بالقيمةالشيرة 
 

المبػػدني، يػتـ تسػػجيؿ الموجػودات ايػػر الممموسػة والتػػي تػـ امتتكيػػا مػف  ػػتؿ انػدماج ااعمػػاؿ بالتكمفػة مطروحػػَا  لإلعتػراؼالحقػَا 
 أعمارىا اإلنتاجيةالقسط اليابت عمى  وفقًا لطريقةطفا  اإلب يتـ اإلعتراؼ .منيا اإلطفا  المتراكـ و سانر ان فاض القيمة المتراكمة

تػػأيير أي تغييػػرات فػػي إحتسػػاب فتػػرة تقريػػر، مػػع  فػػي نيايػػة كػػؿ اإلطفػػا وطريقػػة  ةالمقػػدر  ةاإلنتاجيػػ ااعمػػار. يػػتـ مراجعػػة ةالمقػػدر 
 .عمى أساس مستقبميالتقديرات 

 
 :ىي كما يمي المقدارة اإلنتاجية ااعمار إف
 

 األعمار اإلنتاجية مموسةموجودات غير م
 سنوات 7 اإلنتماف اتبطاقلعتقة العميؿ 
 سنوات 8 دارة اليرواتإلعتقة العميؿ 

 سنوات 7 اير ممموسةأساسية ودانع 

 اإلعتراف باإليرادات والمصروفات 6/53
عمػى أنيػا محػتفظ بيػا لممتػاجرة أو  فياتـ تصػنيالمالية باستينا  تمؾ التي  اادواتلجميع  الفواند يتـ اإلعتراؼ بإيرادات ومصروفات

إف طريقػة في بياف الد ؿ الموحد باست داـ طريقة معػدؿ الفانػدة الفعمػي. "مصروفات الفواند" و  "إيرادات الفواند"بالقيمة العادلة في 
الماليػة  الموجػوداتموعػة الماليػة رأو مج المطموبػاتالمالية أو  مموجوداتلالفعمية ىي طريقة احتساب التكمفة المطفأة معدؿ الفاندة 

 .المطموباتأو  لمموجوداتالفاندة عمى مدى العمر المتوقع  مصروفاتالمالية(، وت صيص إيرادات الفواند أو  المطموباتأو 
 

ممبػػالص النقديػػة المسػػتقبمية أو المسػػتممة عمػػى ااعمػػار المقػػدارة ل بموجبػػو ال صػػـ بدقػػةالػػذي يػػتـ معػػدؿ الىػػو  ةمعػػدؿ الفانػػدة الفعميػػإف 
ماليػػة. ال المطموبػػاتماليػػة أو اللمموجػودات  المدرجػػة، إلػػى صػافي القيمػػة ، عمػػى فتػرة أقصػػريكػوف متنػػـأو حييمػػا  لػألدوات الماليػػة 

 واتالشػػروط التعاقديػػة لػػألدمػػع اا ػػذ فػػي اإلعتبػػار كافػػة التػػدفقات النقديػػة  بتقػػديرالبنػػؾ يقػػـو معػػدؿ الفانػػدة الفعمػػي،  إحتسػػابعنػػد 
 المسػتممة مػف قبػؿالمبػالص المدفوعػة أو جميػع  حتسػاباإليشػتمؿ .  ذ باإلعتبار ال سانر اإلنتمانية المستقبميةبدوف ااالمالية ولكف 
 ػػػرى أو ااقسػػػاط اا وكافػػػة المعاممػػػةتكػػػاليؼ  فييػػػاالماليػػػة، بمػػػا  لػػػألداة ةجػػػز  ال يتجػػػزأ مػػػف معػػػدؿ الفانػػػدة الفعميػػػ تميػػػؿالبنػػػؾ التػػػي 

  صومات.ال
 

ويػػتـ الحقػػًا . اسػػتتميامػف الػػد ؿ حتػػى  التػػي تعتبػػر مشػػكوؾ فػػي تحصػػيميا والسػمفياتة عمػػى القػػروض يػتـ اسػػتبعاد الفوانػػد المسػػتحق
 صػـ التػدفقات النقديػة المسػتقبمية لباست داـ سعر الفاندة المست دـ المن فضة القيمة المالية  الموجوداتإيرادات الفواند ب اإلعتراؼ

 . سارة إن فاض القيمةقياس ل
 

 :كما يمي الرسـوإيرادات يتـ إحتساب مف مجموعة متنوعة مف ال دمات التي يقدميا البنؾ لعمتنو.  لرسـوايتـ تحقيؽ إيرادات 
 

  الناتجػةرعمى سبيؿ الميػاؿ، الرسػـو عند إكتماؿ العمؿ عف تقديـ ااعماؿ اليامة كإيرادات المحققةيتـ اإلعتراؼ باإليرادات 
 (؛مالية أ رى ااسيـ أو أوراؽ شرا ، ميؿ ترتيبات طرؼ يالث معاممة معل، المشاركة في التفاوض فاوض أوالت عف

 إدارة رعمى سبيؿ المياؿ، إدارة ااصوؿ،  كإيرادات عند تقديـ ال دماتال دمات  تقديـمف  المحققة يتـ اإلعتراؼ باإليرادات
 (؛ ورسـو ال دماتو المحافظ اإلستشارية 

 كتعػػديؿ عمػػى معػػدؿ الفانػػدة يػػتـ اإلعتػػراؼ بػػو لفعميػػة لػػألدوات الماليػػة ال يتجػػزأ مػػف معػػدؿ الفانػػدة ا حػػز اً لػػد ؿ الػػذي يشػػكؿ ا
 .الفعمية
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 )يتبع( اإلعتراف باإليرادات والمصروفات 6/53
الناتجة مف التغيرات فػي القيمػة اير المحققة انر مف اإلستيمارات بغرض المتاجرة كافة اارباح وال سانر ال س وأتتضمف اارباح 

ااربػاح أو  الناتجة عف إستبعاد اإلستيمارات. تميػؿالمحققة العادلة لإلستيمارات المحتفظ بيا لغرض المتاجرة واارباح أو ال سانر 
إلستحقاؽ الفرؽ بيف ريع البيع والقيمة المدرجة ليذه اإلستيمارات بتػاريخ البيػع بعػد تنزيػؿ ال سانر عمى إستبعاد المحتفظ بيا حتى ا

والتكمفػػػة الفػػػرؽ بػػػيف عوانػػػد البيػػػع  المتاحػػػة لمبيػػػعال سػػػانر مػػػف إسػػػتبعاد اإلسػػػتيمارات  وأااربػػػاح  تكػػػاليؼ البيػػػع المتعمقػػػة بيػػػا. تميػػػؿ
 مصاريؼ البيع المتعمقة بيا.  زيؿبعد تن ااصمية صافي مف أي إن فاض في القيمة، إف وجدت،

 
 يتـ اإلعتراؼ بأنصبة اارباح مف اإلستيمارات كإيرادات عند وجود حؽ لمبنؾ في إستتميا.

 مرابحةال تمويالت
عندما يكوف اإليراد النياني محدد بموجب العقد في نفػس الوقػت يمكػف قياسػو عنػد  عمميات البيع رالمرابحة(يتـ اإلعتراؼ بإيرادات 

فػػي المعاممػػة. يػػتـ اإلعتػػراؼ بيػػذه اإليػػرادات بطريقػػة التناسػػب وذلػػؾ بت صػػيص ااربػػاح العانػػدة  ػػتؿ فتػػرة اإلنتمػػاف الػػذي  البػػد 
بموجبػػو يجػػب أف يحمػػؿ كػػؿ فتػػرة ماليػػة جػػز  مػػف ااربػػاح بغػػض النظػػر فيمػػا تػػـ أو لػػـ يػػتـ إسػػترداد المبمػػص. إف اإليػػرادات المتعمقػػة 

 دىا مف بياف الد ؿ.  بالمرابحات اير العاممة يتـ إستبعا

 جارةياإلتمويالت 

يقـو البنؾ  بموجبو عقد إف تمويؿ اإليجارة ىومع الفترات المالية عمى مدى فترة اإليجار.  بالتناسب جارةياإل إيراداتيتـ اإلعتراؼ ب
ممكيػػة ااصػػؿ إلػػى  جػػارة فػػي نقػػؿياإل وقػػد تنتيػػي .محػػددةأقسػػاط ايجػػار  مقابػػؿ معينػػة، لفتػػرة بتػػأجير أصػػؿ إلػػى العميػػؿ رالمػػؤجر(

بممكيػة ااصػؿ المػؤجر  المتعمقػةالجوىريػة الم ػاطر والعانػدات  كافػة يقػـو بتحويػؿ كمػا أف البنػؾالمستأجر في نياية مػدة اإليجػار. 
 .إلى المستأجر

 سالم تمويالت 
التسػديد المقػدـ إلػى تـ يػسػتـ كأصػؿ عنػدما يػتـ اإلعتػراؼ بتمويػؿ تمويػؿ سػتـ عنػد تسػميـ البضػانع.  مػفاإليرادات يتـ اإلعتراؼ ب

 .البانع لمنقد أو العيف أو المنافع وذلؾ عف تسميـ السمعة في المستقبؿ

 العمالت األجنبية 6/54
عمػػؿ بيػػا تالتػػي  الرنيسػػيةيػػتـ قياسػػيا باسػػت داـ عممػػة البينػػة االقتصػػادية  البنػػؾ منشػػآتالبنػػود المدرجػػة فػػي البيانػػات الماليػػة لكػػؿ إف 

 .في العرض المست دمةالبنؾ عممة  يوىاإلماراتي درىـ بالالبيانات المالية الموحدة  عرض. يتـ (مة الوظيفيةرالعم المنشأة
 

يػتـ إعػادة عمى أساس أسػعار الصػرؼ السػاندة بتػاريخ تمػؾ المعػامتت.  ااجنبية بالعممة الوظيفيةيتـ تسجيؿ المعامتت بالعمتت 
بياف المركز المالي ااجنبية إلى الدرىـ بأسعار الصرؼ الساندة في تاريخ  تقييـ الموجودات والمطموبات النقدية المسجمة بالعمتت

يتـ تحويؿ الموجودات والمطموبات اير الماليػة بػالعمتت  .الموحد ضمف بياف الد ؿ يتـ إدراج أي فروقات تحويؿ العممة. الموحد
يػػتـ  .اسػػت داـ أسػػعار الصػػرؼ فػػي تػػاريخ المعاممػػة ااولػػيااجنبيػػة التػػي يػػتـ قياسػػيا طبقػػًا لمتكمفػػة التاري يػػة إلػػى العممػػة الوظيفيػػة ب

تحويػؿ الموجػػودات والمطموبػػات ايػػر الماليػػة بػػالعمتت ااجنبيػػة والتػػي تظيػػر بقيمتيػػا العادلػػة عمػػى أسػػاس أسػػعار الصػػرؼ السػػاندة 
يػػة مباشػػرًة فػػي حقػػوؽ ربػػح أو  سػػارة تحويػػؿ عممػػة عمػػى البنػػود ايػػر المال عنصػػرتػػراؼ بأيػػة عاإليػػتـ عنػػد تحديػػد القيمػػة العادلػػة. 

ربح أو  عنصريتـ اإلعتراؼ بأية  .الممكية، إذا كاف اإلعتراؼ بالربح أو ال سارة عمى البنود اير المالية مباشرًة في حقوؽ الممكية
ايػر   سارة تحويؿ عممة عمى البنود اير المالية مباشرًة في بياف الد ؿ الموحد، إذا كاف اإلعتراؼ بالربح أو ال سارة عمى البنػود

 المالية مباشرًة في بياف الد ؿ الموحد.
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المدرجػة  كات التابعػة والمشػاريع المشػتركة والشػركات الزميمػةإف الموجودات بما فييػا الشػيرة المتعمقػة بيػا، ومطموبػات الفػروع والشػر 

أسػػعار بالبنػػؾ عػػرض  يػػتـ ترجمتيػػا إلػػى عممػػة، اإلمػػاراتي درىـالػػ ايػػر والتػػي لػػدييا عمػػتت وظيفيػػةالبيانػػات الماليػػة الموحػػدة، فػػي 
والتػػي  والشػػركات الزميمػػةالمشػػتركة نتػػانج الفػػروع والشػػركات التابعػػة والمشػػاريع إف الصػػرؼ السػػاندة فػػي تػػاريخ بيػػاف المركػػز المػػالي. 

إف متوسػػط أسػػعار الصػػرؼ  ػػتؿ فتػػرة التقريػػر. ب لػػدييا عمػػتت وظيفيػػة ايػػر الػػدرىـ اإلمػػاراتي يػػتـ ترجمتيػػا إلػػى الػػدرىـ اإلمػػاراتي
 الناتجػػة، وفػروؽ أسػعار الصػرؼ فروقػات أسػعار الصػرؼ الناتجػة عػف إعػػادة ترجمػة صػافي إسػتيمارات العممػة ااجنبيػػة اإلفتتاحيػة

فػي بيػاف  يػتـ اإلعتػراؼ بيػا، متوسط سعر الصرؼ إلى سعر الصػرؼ بنيايػة الفتػرةفترة التقرير مف النتانج عف  الترجمةعف إعادة 
 .ية"جنبأ عمتتتحويؿ حتياطى ال ر وتتراكـ الممكية في حقوؽ الممكية ضمف "إالد ؿ الشامؿ 

 
تغييػػر فػػي  ينطبػػؽ عمييػػاال  والتػػي مشػػتركةالمسػػيطرة ل اضػػعة شػػآت اللشػػركات زميمػػة أو لممنالجزنػػي رعنػػد اإلسػػتبعاد أو اإلسػػتبعاد 

فروؽ أسعار الصرؼ المتعمقة بيا والمعتػرؼ بيػا سػابقا فػي االحتياطيػات يػتـ إدراجيػا فػي إف ، ةااجنبي لمعممياتأساس المحاسبة( 
التػػي تتضػػمف  لمشػػركات التابعػػة( فقػػداف السػػيطرة لػػيسالجزنػػي ر اإلسػػتبعادبيػػاف الػػد ؿ الموحػػد عمػػى أسػػاس تناسػػبي إال فػػي حالػػة 

بيػا فػي  وال يعترؼ ةاير المسيطر  حقوؽ الممكيةلى إ توزيعياعاد ت لفروقات العمتت المتراكمةالحصة النسبية إف أجنبية،  عمميات
 بياف الد ؿ الموحد.

 
 ات ومطموبػػات مػػف العمميػػاتكموجػػود يػػتـ معاممتيػػا  ارجيػػة اتعمميػػ عمميػػة شػػرا عػػف  الناتجػػةالقيمػػة العادلػػة تعػػديتت الشػػيرة و  إف

 سعر اإلاتؽ.بويتـ ترجمتيا  ال ارجية
 
 
 لمتقدير غير المؤكد ةومصادر رئيسيحساسة ة يمحاسبأحكام  7
 

تحضػير ىػذه البيانػات الماليػة  التػي تكمػف ورا اإلفتراضػات والتقػديرات و إف النتانج المعمنة لمبنؾ حساسة إلػى السياسػات المحاسػبية 
ايير الدوليػػة لمتقػػارير الماليػػة مػػف اإلدارة عنػػد تحضػػير البيانػػات الماليػػة الموحػػدة لمبنػػؾ أف ت تػػار السياسػػات تتطمػػب المعػػ .الموحػػدة

 وأ معيػػار ايػػاب. فػػي وبتػػو ي الحيطػػة والحػػذرالمحاسػػبية المناسػػبة، وتطبيقيػػا بشػػكؿ منػػتظـ وات ػػاذ تقػػديرات وافتراضػػات معقولػػة 
، مػف واا طػا  التقػديرات المحاسػبيةالسياسػات المحاسػبية، التغيػرات فػي ، :ـ رقػ الدولي المعيار المحاسبييتطمب ، مطابؽر تفسي

معمومػػات ذات عتقػػة ومويوقػػة فػػي ضػػو  المتطمبػػات والتوجييػػات فػػي المعػػايير عنيػػا نػػتج ياإلدارة تطػػوير وتطبيػػؽ سياسػػة محاسػػبية 
 المتعمػػػؽجمػػػس معػػػايير المحاسػػػبة الدوليػػػة مضػػػمف إطػػػار مشػػػابية وذات عتقػػػة و  أمػػػورالدوليػػػة لمتقػػػارير الماليػػػة والتػػػي تتعامػػػؿ مػػػع 

المتعمقػة فػي السياسػات المحاسػبية لمبنػؾ والتػي يعتبرىػا مجمػس إدارة التقػديرات واالفتراضػات تحضير وعرض البيانػات الماليػة. إف ب
قػد ت تمػؼ عػف تمػؾ  إف إسػت داـ التقػديرات واإلفتراضػات والنمػاذج التػي .البنؾ ااكير أىمية لتبيف الوضع المالي لمبنؾ مبينة أدناه

 المطبقة مف قبؿ البنؾ قد تؤير عمى النتانج المعمنة.

 القروض والسمفيات 7/3
المشكوؾ  مقروض والسمفياتإن فاض لل سانر القروض بتحميمو في بياف الد ؿ الموحد كم صص إن فاض يتـ إنشا  م صص 

 .في تحصيميا

 القروض المقّيمة إفرادياً  7/3/3
القيمة لمقروض المقيامة إفراديًا بتقييـ التعػرض فػي كػؿ حالػة عمػى حػدة. ويػتـ تطبيػؽ ىػذا اإلجػرا  عمػى  يتـ تحديد  سانر إن فاض

والتػػي تكػػوف ذات قيمػػة ميمػػة إفراديػػًا والتػػي ال ينطبػػؽ عمييػػا طريقػػة  قػػروض الشػػركات، التجاريػػة واافػػراد ذات الشػػأف العػػاليجميػػع 
 التقييـ كمجموعة.

 
 التالية عند تحديد م صص اإلن فاض لمقروض والسمفيات اإلفرادية الميمة:تقـو اإلدارة باعتبار العوامؿ 

 
 .المبالص المتوقع تحصيميا مف بيع الضمانات المرىونة 

 .قدرة البنؾ عمى تنفيذ حقو في مطالبتو بالضمانات والمصاريؼ القانونية المتعمقة بذلؾ 

 لضمانات المرىونة.الفترة الزمنية المتوقعة إلكماؿ اإلجرا ات القانونية وبيع ا 
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 )يتبع( القروض والسمفيات 7/3

 القروض المقّيمة إفراديًا )يتبع( 7/3/3
ظمػػة لقيمػػة م صصػػات اإلن فػػاض لمتسػػييتت اإلفراديػػة ومراجعػػة منتظمػػة لقيمػػة الضػػماف وقػػدرة تتطمػػب سياسػػة البنػػؾ مراجعػػة منت

 البنؾ عمى التنفيذ عمى ىذه الضمانات.
 

تبقى القروض المن فضة القيمة مصنفة كمن فضة القيمة إال إذا أصبحت جارية بالكامؿ وأف تحصيؿ الفوانػد وأصػؿ الػديف ضػمف 
 محتمًت.الجداوؿ الزمنية المحددة أصبح 

 القروض المقّيمة كمجموعة 7/3/4
يػػتـ التقيػػيـ الجمػػاعي لم صػػص اإلن فػػاض لقػػروض اافػػراد المتػػأ ر تسػػديدىا والتػػي ليػػا  صػػانص مشػػتركة والتػػي ال تكػػوف قيميػػا 

 ميمة إفراديًا ولمقروض العاممة التي لـ يكف لدييا إن فاض في القيمة بصورة إفرادية.
 

 ف قبؿ اإلدارة عند تحديد م صص إن فاض القيمة ليذه القروض:يتـ إعتبار العوامؿ التالية م
 

التي لدييا فتػرة تػأ ر فػي السػداد ممايمػة يعتبػر أنيػا تحمػؿ نفػس م ػاطر  الغير مضمونة إف جميع القروض -القروض الش صية 
يمتمػؾ فييػا البنػؾ  ، والتػيالمضػمونةأمػا فػي حالػة القػروض  اإلنتماف ويػتـ تكػويف م صػص إن فػاض القيمػة عمػى أسػاس إجمػالي.

 .اا ذ بعيف اإلعتبار القيمة المحققة لمضماف عند تقييـ م صص إن فاض القيمةررىف/ قروض سيارات( فيتـ  اتضمان
 

تقياـ إدارة البنؾ بناً  عمى ال برة السابقة والظروؼ اإلنتمانية واإلقتصادية الساندة مقدار القروض التي  -القروض العاممة اا رى 
 .بياف المركز المالي الموحد فضة القيمة ولكف لـ يتـ تحديدىا بتاريخ قد تكوف من

 
عند تقييـ إن فاض القيمة الجماعي يست دـ البنؾ النماذج اإلحصانية لممؤشرات التاري ية إلحتماؿ التعير، توقيت اإلسترداد وقيمة 

اإلقتصػػادي الػػراىف وااوضػػاع اإلنتمانيػػة قػػد تػػؤدي إلػػى  دة، والتػػي يػػتـ تعػػديميا احكػػاـ اإلدارة فيمػػا إذا كػػاف الوضػػعبػػال سػػارة المتك
إحتمػػاؿ أف تكػػوف ال سػػارة الحقيقيػػة أكيػػر أو أقػػؿ مػػف تمػػؾ المبينػػة فػػي النمػػاذج التاري يػػة. ويػػتـ مقارنػػة معػػدالت التعيػػر ومعػػدالت 

 سبة لإلست داـ.ال سارة وتوقيت اإلسترداد المستقبمي المتوقع بشكؿ دوري مع النتانج الحقيقية لمتأكد مف انيا منا

 القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة  7/4
يػػتـ تحديػػد القػػيـ العادلػػة لػػألدوات الماليػػة ايػػر المدرجػػة فػػي ااسػػواؽ الماليػػة النشػػطة بإسػػت داـ تقنيػػات التقيػػيـ. عنػػدما يػػتـ إسػػت داـ 

مراجعتيػػا بشػػكؿ دوري مػػف قبػػؿ أشػػ اص م تصػػوف تقنيػػات التقيػػيـ رمػػيًت النمػػاذج( لتحديػػد القػػيـ العادلػػة يػػتـ التأكػػد مػػف صػػحتيا و 
ومراجعتيػا لمتأكػد مػف أف  معايرتيػاويػتـ  إف كؿ النماذج تكوف معتمدة قبؿ إسػت داميا .عف الجيات التي قامت بإعدادىا فو ومستقم

بينمػػا  المتواجػػدةالنتػػانج تعكػػس البيانػػات الحقيقيػػة وأسػػعار السػػوؽ المقارنػػة. مػػف حيػػث التطبيػػؽ فػػإف النمػػاذج تسػػت دـ فقػػط البيانػػات 
التذبذبات واإلرتباطػات تتطمػب مػف اإلدارة وضػع  (،مف البنؾ أو جية أ رىنت ىناؾ نواحي أ رى ميؿ م اطر اإلنتماف رسواً  كا

 التغييرات في اإلفتراضات حوؿ ىذه العوامؿ قد تؤير عمى القيـ العادلة لألدوات المالية المدرجة.إف  .تقديرات

 ت متاحة لمبيعإنخفاض قيمة إستثمارا 7/5
مطػػوؿ  أو ىػػاـسػػتيمارات المتاحػػة لمبيػػع. تتضػػمف تمػػؾ ااحكػػاـ تحديػػد إن فػػاض اإلقيمػػة  فػػيحػػوؿ اإلن فػػاض  يمػػارس البنػػؾ حكمػػو

فػي أسػعار ااسػيـ.  العػادي تذبػذبال عػدة عوامػؿ مػف بينيػا تقيػيـب بنػؾقػـو الي ،قؿ مف التكمفة. ولوضع ىذه ااحكػاـالمقيـ العادلة 
أف إن فػاض القيمػػة يكػوف مناسػبًا عنػدما يكػػوف ىنػاؾ أدلػة عمػى تػػدىور الوضػع المػالي لممسػػتيمر بػ البنػؾ عتبػػريؾ باإلضػافة إلػى ذلػ

 التغير التكنولوجي. أو و، طبيعة الصناعة وأدا  القطاعفي
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 اإلنخفاض في إستثمارات في شركات زميمة 7/6
قيمػػة إضػػافية عمػػى القيمػػة إن فػػاض بعػػد تطبيػػؽ طريقػػة حقػػوؽ الممكيػػة، يحػػدد البنػػؾ إذا كػػاف ىنػػاؾ ضػػرورة لإلعتػػراؼ بأيػػة  سػػانر 

قيمػة فػي اإلسػتعماؿ أو القيمػة العادلػة بعػد تنزيػؿ تكمفػة البيػع، إلستيمار في الشركة الزميمة بمقارنػة القيمػة المسػتردة مػع اللالمدرجة 
 أييما أعمى.

 
 عند تحديد القيمة في اإلستعماؿ لإلستيمار يقدر البنؾ ما يمي:

 
اليػػػة لمتػػػدفقات النقديػػػة المسػػػتقبمية المتوقػػػع التحصػػػؿ عمييػػػا مػػػف قبػػػؿ الشػػػركات الزميمػػػة، بمػػػا فييػػػا ححصػػػة فػػػي القيمػػػة الال (3

 ف اعماؿ الشركات الزميمة وريع اإلستبعاد النياني لإلستيمار، أوالتدفقات النقدية م

 
اليػػػة لمتػػػدفقات النقديػػػة المتوقػػػع تحصػػػيميا مػػػف انصػػبة ااربػػػاح التػػػي سػػػيتـ إسػػػتتميا مػػػف اإلسػػػتيمار واإلسػػػتبعاد حالقيمػػة ال (4

 النياني لإلستيمار.

 األدوات المالية المشتقة 7/7
المالية المشتقة يتـ قياسيا بالقيمة العادلػة بػالرجوع إلػى أسػعار السػوؽ المدرجػة،  ة لألدواتلالقيـ العاد إفالحقًا لإلعتراؼ المبدني، 

مة يػتـ تحديػد القيمػة تقنماذج  صـ التدفقات النقدية ونماذج التسعير المعترؼ بيػا حسػبما ىػو مناسػب. عنػد عػدـ تواجػد أسػعار مسػ
 تػػوفرمػػع أدوات مشػػابية عنػػد  ويتضػػمف ذلػػؾ المقارنػػةؽ المتواجػػدة. العادلػػة بإسػػتعماؿ طػػرؽ التقيػػيـ التػػي تسػػتند عمػػى بيانػػات السػػو 

عػػػادًة مػػػف قبػػػؿ  المسػػػت دمةونمػػػاذج تسػػػعير ال يػػػارات وطػػػرؽ التقيػػػيـ اا ػػػرى الم صػػػومة بيانػػػات سػػػوؽ وتحاليػػػؿ التػػػدفقات النقديػػػة 
 نموذج ىي:أي اإلدارة عند إستعماؿ  تعتبرىاالسوؽ. إف العوامؿ الرنيسية التي 

 
 اإلدارة. إف التدفقات النقدية تكوف عادًة وفقػًا لشػروط ااداة ولكػف تقػدير وقيت التدفقات النقدية المستقبمية لألداةمدى إمكانية وت ( أ

  .لمتعاقد في  دمة ااداة بموجب شروطيا التعاقدية الطرؼ ال رقدرة وجود شكوؾ في قد يكوف مطموبًا عند 

عػػف المعػػدؿ بػػدوف  تقييميػػا لمفػػرؽ المتنػػـ لمعػػدؿ ااداةلمعػػدؿ بنػػاً  عمػػى معػػدؿ  صػػـ متنػػـ لػػألداة. تقػػـو اإلدارة بتحديػػد ىػػذا ا ( ب
ااداة  وتصػنيؼتركيػب و  إسػتحقاؽم اطر. عنػد تقيػيـ ااداة بػالرجوع إلػى أدوات أ ػرى مشػابية، تأ ػذ اإلدارة باإلعتبػار تػاريخ 

العادلػػػة لمكوناتيػػػا تأ ػػػذ اإلدارة باإلعتبػػػار التػػػي يػػػتـ مقارنتيػػػا. عنػػػد تقيػػػيـ اادوات الماليػػػة بنػػػاً  عمػػػى نمػػػاذج بإسػػػتعماؿ القيمػػػة 
الطمػب والمتنػة اإلنتمانيػة وتكػاليؼ و عػرض السػعر يتت تأ ذ بالحسباف عدة عوامؿ تضـ فػرؽ عدباإلضافة إلى ذلؾ ضرورة ت

 وعدـ وجود التأكيدات لمنموذج المست دـ.   دمة المحفظة
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  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 8

422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

 نقد في الصندوؽ  83;,746  692,596
 أرصدة لدى البنوؾ المركزية  ;6,834,88  863,:5,88

      البنؾ المركزيلدى  شيادات إيداع  972,222  - 
     

6,35;,237  7,::9,852        
 

 ة ىي كما يمي:الجغرافي اتالتركيز إف 
422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

 دا ؿ دولة اإلمارات العربية المتحدة  :83,36:,7  6,335,744
       ارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  48,6:4  5;47,6

     
6,35;,237  7,::9,852        

 
 
  البنوك مستحقة منوأرصدة  ودائع 9

422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

 حسابات جارية وودانع تحت الطمب  4:2,536  7,376;3
 حسابات مرابحة  3,846,222  93,222

      حسابات إكتتاب  5,442;38,6  56:,2:4,:3
     

3:,56:,;::  3:,5;9,756        
 ىي كما يمي: ةالجغرافي اتالتركيز إف 

422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

 دا ؿ دولة اإلمارات العربية المتحدة  48:,:;:,:  :7;,;7,93
       ارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  :92,:;6,;  252,;34,84

     
3:,56:,;::  3:,5;9,756        
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 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 
 أوراق مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة :

422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

      مسعرة -أدوات حقوؽ الممكية   -   8,783:
 

 ة ىي كما يمي:الجغرافي اتالتركيز إف 

  المجموع
 باقي 

  دول العالم

مجمس دول 
 التعاون الخميجي

  األخرى

 دولةداخل 
العربية  اإلمارات
   المتحدة

   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف 
         
 أوراق مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة      
 مسعرة -أدوات حقوق الممكية         
         

 -   -   -   -  4232          
         

:8,783  34,696  89,347  8,;84  422;          
 

في أسيـ محتفظ بيا صػندوؽ بنػؾ أبػوظبي التجػاري لمؤشػر "ا ـ أس استيمارات تميؿ ااوراؽ المالية المحتفظ بيا بغرض المتاجرة 
 المتػاجرة. أنصػبة أربػاح ومكاسػبمػف  ػتؿ  الػربح إمكانيػةلبنػؾ ا تعطػي والتػيمبنػؾ سي أي لألسواؽ العربيػة"، وىػي شػركة تابعػة ل

  السوؽ. ليذه اإلستيمارات مبنية عمى أسعاروراؽ يا تاريخ إستحقاؽ يابت أو سعر فاندة. إف القيمة العادلة لألوليس لدي
 

الشػركة التابعػة وتػـ السػيطرة عمػى  البنػؾ فقػد البيػع اليػذ صػندوؽ ونتيجػةً الحتفظ بيػا فػي م جوىريةوحدات  البنؾ استرد تؿ السنة 
  (.73رراجع إيضاح  ;5 ممعيار المحاسبي الدولي رقـل تاحة لمبيع وفقااستيمارات مكالمتبقية  الممكيةتصنيؼ 

 
 
 القروض والسمفيات، صافي ;

422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

 السحب عمى المكشوؼ رأفراد وشركات(  24;,4;37,3  37,759,897
 التقميدي - قروض الشركات  7;2,5;6,2;  9,9:3,792:

 تمويؿ إستمي – قروض الشركات  ;:845,5  4;735,7
 التقميدي - قروض اافراد  6,767;;,34  35,864,234
 تمويؿ إستمي - قروض اافراد  :;7,;4,77  3,222,524
 التقميدي – بطاقات انتماف  4,884,727  3,664,358

 تمويؿ إستمي –بطاقات إنتماف   ;65,48  ;38,36
      تسييتت أ رى  23,926;  335,;2;

     
342,:64,76;  34;,28:,529   

      يطرح: م صص إن فاض القيمة ) (8,659;8,4 ر (6,454,479
     

338,832,4;4  344,993,:92        
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( القروض والسمفيات، صافي ;
 
متطمبات المصػرؼ المركػزي لدولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة وبػازؿ  والتي تتفؽ مع يات اطر القروض والسمفلم ف تصنيؼ البنؾإ
 :كما يميىي  4
 

 تصنيف المخاطر  
  ليست متأ رة السداد وليست من فضة القيمةقروض   يـو 52 متأ رة السداد حتى

 متأ رة السداد وليست من فضة القيمة قروض  يـو 2;إلى  53 متأ رة السداد ما بيف
 قروض متأ رة  السداد أو من فضة القيمة  يـو 3;كير مف متأ رة السداد ا

 
 إف تصنيؼ الم اطر لمقروض والسمفيات ىي كما يمي:

422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

  القيمة قروض ليست متأ رة السداد وليست من فضة  325,7:7,385  332,574,924
  قروض متأ رة السداد وليست من فضة القيمة  3;;,33,426  393,:6,46

  من فضة القيمة وأمتأ رة السداد     
 السداد ومن فضة القيمة متأ رة -  784,;9,74  8,463,898

      ومن فضة القيمة معاد التفاوض حوليا -  3;7,:8,96  - 
     

342,:64,76;  34;,28:,529   
      : م صص إن فاض القيمةينزؿ ) (8,659;8,4 ر (6,454,479

     
338,832,4;4  344,993,:92        

 
 إف تفاصيؿ أعمار القروض المتأ رة السداد وليست من فضة القيمة بتاريخ التقرير ىي كما يمي:

 
422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

 ـوي 82 – 53  9,833;7,9  3,2:8,637
      يـو 2; – 83  7,629,5:2  5,383,978

     
      مجموع القروض متأ رة السداد وليست من فضة القيمة  3;;,33,426  393,:6,46

 
ال تقػػديـ تنػػازالت ب قيػػاـ البنػػؾ نػػتج عنيػػاو ىيكمتيػػا  التػػي تػػـ إعػػادةالقػػروض  من فضػػة القيمػػةو  حوليػػا فػػاوضتميػؿ القػػروض معػػاد الت

 وفقػا بإن فػاض قيمتيػا ليسػت متعيػرة ولكػف تػـ اإلعتػراؼىػذه القػروض إف . اإلعتياديػة اعمػاؿاسػير  تؿ  البنؾ عمييا مفيوافؽ 

فػي  اً تػدريجيالمعتػرؼ بيػا  تحرير إن فاض القيمػة. سيتـ عمى البنؾ المنافع المتنازؿ عنيالتميؿ  ;5ممعيار المحاسبي الدولي رقـ ل
 تو.إعادة ىيكم شروط بما يتماشى معأدا  الحساب  بطريقة تمايؿالد ؿ الموحد بياف 

 
عػادة الييكمػة، سػيتـ دفػع المبمػص إشػروط  بموجػبفػي إمػارة دبػي. واحػد  مقترضألؼ درىـ المدرج أعته  3;7,:8,96المبمص  يميؿ

مػع ييكمػة العمػى شػروط إعػادة  الموافقػة تـ فترة أطوؿ مف شروط القرض ااصمي.  تؿو  ااساسي بالكامؿ ولكف بسعر فاندة أقؿ
 .في طور التوقيع والويانؽ القانونية النيانية ىي البنؾ
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 
 القروض والسمفيات، صافي )يتبع( ;
 

 اً تػدريجي اسػتردادهتـ يالمػذكور أعػته وسػالحسػاب  إعػادة ىيكمػة نتيجػةألػؼ درىػـ  3,277,646بإن فػاض قيمػة يبمػص البنػؾ  إعتػرؼ
بمػا أنػو تػـ ، ولكػف لػـ يكػف قػد تجػاوز تػاريخ إسػتحقاقوىػذا العميػؿ . إف رصػيد حسػاب القػرض وفقػا ادا  الحسػاب سػداد فتػرة  تؿ

 معاد التفاوض حولو ومن فض القيمة. قرضك وتـ تصنيففقد  ت فيض قيمتو،
 
 

 ;422ديسمبر  53ألؼ درىـ ر 87:,692السمفيات قرض بدوف فاندة إلى حكومة أبوظبي ر"الحكومة"( بقيمػة تتضمف القروض و 
لحكومػػة لػػبعض القػػروض والسػػمفيات ايػػر العاممػػة والتػػي كانػػت فػػي األػػؼ درىػػـ(. نػػتج ىػػذا القػػرض نتيجػػة تحويػػؿ  7,372;6 –

مبمػص مسػاوي يتميػؿ بودانػع طويمػة ااجػؿ وذلػؾ لمقابمػة . إف لػدى البنػؾ بواسػطة  طػاب ضػماف السابؽ مضمونة مف قبؿ الحكومة
 (.:3 إيضاحرالقرض بدوف فاندة إلى حكومة أبوظبي 

 ضمانات
وآالت، وىػػوامش نقديػػة، ودانػػع وسػػيارات ممتمكػػات رىونػػات عمػػى  بشػػكؿ وذلػػؾ ياتضػػمانات مقابػػؿ القػػروض والسػػمفبالبنػػؾ يحػػتفظ 

بنػػوؾ محميػػة لػػدييـ سػػمعة جيػػدة أو بنػػوؾ عالميػػة، شػػركات مػػف  ي الغالػػبفػػالبنػػؾ عمػػى ضػػمانات يوافػػؽ يابتػػة، وضػػمانات وايرىػػا. 
  .كبيرة محمية وشركات عالمية، وأفراد ذو د ؿ عالي

 
 لقد كانت الحركة عمى م صص االن فاض لقيمة القروض والسمفيات المقيمة إفراديًا والمقيمة كمجموعة كما يمي:

 
422;  4232   

  المجموع

إن فاض قيمة 
القروض 

قيمة الم
  كمجموعة

إن فاض قيمة 
القروض 

  المجموع  المقيمة إفرادياً 

إنخفاض قيمة 
القروض 
المقيمة 
  كمجموعة

إنخفاض قيمة 
القروض 

   المقيمة إفرادياً 
   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درىـألؼ   درىـألؼ   درىـألؼ 
             

 يناير 3كما في   4,949,625  76:,3,726  6,454,479  ;52,95;  494,;3,27  2,233;;,3
 اإلستحواذ عمى ااعماؿ  :336,58  -   :336,58  -   -   - 

 المحمؿ  تؿ السنة   5,226,758  733,:35  5,365,269  784,:4,83  223,;67  5,299,785
 مسترجعةمبالص  ) (;4:5,68  -  ) (;4:5,68 ر (:46,;32  -  ر (:46,;32
 شطبياصافي مبالص تـ  ) (32,352; ) (:38 ) (:;32,4; ر (935,533 ر (;35,72 ر (42:,948

 تحويؿ عممة  :65  6;  754  883  2;  973
             
             

 ديسمبر 53كما في   6,875,368  3;3,865,4  8,659;8,4  4,949,625  76:,3,726  6,454,479
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 المالية الموحدة إيضاحات حول البيانات 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 
 القروض والسمفيات، صافي )يتبع( ;

 )يتبع( ضمانات
 القطاع اإلقتصادي لمحفظة القروض والسمفيات بعد  صـ الفواند المعمقة ىو كما يمي: تركيبإف 
 

422; 4232  
  داخل اإلمارات راتخارج اإلما إجمالي دا ؿ اإلمارات  ارج اإلمارات إجمالي

 القطاع االقتصادي ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ ألؼ درىـ
       

 الزراعي 384,; -  384,; 32,945 -  32,945

 الطاقة :5,698,86 497,566 4;;,5,973 4,473;5,4 89;,469 :5,762,43

 التجارة 956,:;9 9,535 28,269: 3,383,652 :535,35 :3,696,78

 تمويؿ المقاوليف 629,:4,58 46:,444 3,453;4,7 875,;;;,4 587,9:7 :5,587,65

نشا ات :;44,665,5 -  :;44,665,5 968,;39,92 27:,77: 787,773,:3  تطوير واء
 إستيمار عقاري :34,499,86 5;8:7,7 85,463;,34 32,399,888 :334,24 6;8,;:32,4
 النقؿ والمواصتت 782,;4,65 777,558 8;:,6;;,4 5,547,333 462,3:6 7;5,787,4

 قروض التجزنة –اافراد  432,694,:3 3,237;4 723,6:9,:3 ;2,79;38,5 :9,95 539,:;38,5
 قروض مقابؿ المتاجرة بااسيـ –اافراد  578,:64,;3 522,5:4 :95,:94,;3 55;,579,;3 523,639 572,;87,;3
 الحكومي 73:,6,862 -  73:,6,862 ;5:,3,963 -  ;5:,3,963

 مؤسسات مالية 3;7,654,5 3,388,427 8;7,:;8,7 5;7,7;7,9 ;4,547,34 342,944,:
 الصناعة 4;4,497,6 98;,345 :68,;;4,5 ;96,;4,67 595,:33 344,:4,79
  دمات  958,;9;,48 ;43,:6,87 77;,53,859 49,274,967 56;,6,659 ;2,89;53,6

 أ رى 3,467 -  3,467 64,255 -  64,255
       
       

 اإلجمالي 342,9:4,322 4:8,429,: 529,:28,;34 333,739,273 :;547,6,; ;64,76:,342
       
       
 ينزؿ: م صص إن فاض القيمة   (8,659;8,4)   (6,454,479ر

       
       

 اإلجمالي   92:,344,993   4;338,832,4
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. إف ااداة الماليػة المشػتقة فػي ااداة تغيػراتل ت ضػعتتػأير و متنوعػة  مشػتقةالبنػؾ معػامتت  يبػـرااعمػاؿ اإلعتياديػة  مسار تؿ 
ومرجػع  المتضػمنةحركات في سعر واحدة أو أكير مف اادوات المالية تىي عقد مالي ما بيف طرفيف بحيث تعتمد الدفعات عمى ال

  ،  يارات، وعقود مستقبمية ومقايضات.آجمةالبنؾ عقود  يبرمياالتي المشتقة دوات المالية اا تتضمفأو المؤشػر.  المعدؿ
 
 :التالية وذلؾ ااراض التحوط وعدـ التحوط المشتقة دوات الماليةااباست داـ  البنؾ يقـو

 
 ومستقبمية معامالت آجمة

 
أجنبيػة أو محميػة بمػا فييػا معػامتت فوريػة، ايػر مسػممة. إف المعػامتت المسػتقبمية  مػةبشرا  عمتميؿ عقود العمتت الجمة إلتزاـ 

لمعمتت ااجنبية ومعدالت الفواند تميؿ إلتزامات تعاقدية إلستتـ أو تسديد مبالص صافية مبنية عمى التغيرات في أسػعار العمػتت 
تظـ. إف نػػػتـ إبراميػػػا فػػػي سػػػوؽ مػػػالي ميػػخ مسػػػتقبمي وبسػػػعر محػػػدد أو الفوانػػد أو شػػػرا  أو بيػػػع عمػػػتت أجنبيػػػة أو أداة ماليػػة بتػػػاري

أو أوراؽ ماليػة مدرجػة وأف التغيػرات فػي العقػود المسػتقبمية يػتـ  بالنقػد حيث أف العقػود المسػتقبمية مضػمونة متدنيةم اطر اإلنتماف 
واند مستقبمية يتـ التفاوض بيا إفراديػًا وتطمػب تسديدىا يوميًا مع التبادؿ. إف إتفاقيات المعدالت المستقبمية تميؿ إتفاقيات معدالت ف

  تسديد نقدي بتاريخ مستقبمي لمفرؽ ما بيف معدؿ الفاندة المتفؽ عميو ومعدؿ الفاندة لمسوؽ بناً  عمى مبمص القيمة اإلسمية.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 مالية المشتقة )يتبع(األدوات ال 32
 

 معامالت المقايضة
 

. وينػػتج عػػف المقايضػػات تبػػادؿ عمػػتت أو معػػيف أو  ػػتؿ فتػػرة معينػػةتميػػؿ معػػامتت مقايضػػة العمػػتت ومعػػدالت الفوانػػد إلتػػزاـ 
ال يػتـ معدالت فواند رميؿ معدالت محددة أو متغيرة( أو مجموعػة منيػا رأي مقايضػات تبػادؿ عمػتت لمعػدالت فانػدة(. وبموجبيػا 

اإلحتماليػة  ال سػارةأي تبادؿ لممبمص ااصمي فيمػا عػدا بعػض  يػارات مقايضػة عمػتت مشػتقة. إف م ػاطر البنػؾ اإلنتمانيػة تميػؿ 
اليػػة العادلػػة حوذلػػؾ بػػالرجوع إلػػى القيمػػة ال بصػػورة مسػػتمرةإذا لػػـ تقػػـ الجيػػات اا ػػرى بتنفيػػذ إلتزاميػػا. ويػػتـ مراقبػػة ىػػذه الم ػػاطر 

اإلسػمي لمعقػد وسػيولة السػوؽ. ولمػتحكـ بمعػدؿ م ػاطر اإلنتمػاف المػأ وذة يقػـو البنػؾ بمراجعػة القيمػة اإلنتمانيػة والجز  مف المبمػص 
 لمجيات اا رى باستعماؿ الطرؽ الممايمة لمطرؽ المستعممة لعمميات اإلقراض.

 
 الخيار معامالت

 
ة يقػـو بموجبيػا البػانع رالمكتتػب( بمػنح المشػتري رالحامػؿ( تميؿ معامتت  يار العمتت ااجنبية ومعدالت الفواند إتفاقيات تعاقدي

حؽ وليس إلتزاـ في أف يقـو بشرا  ر يار الطمب( أو بيع ر يار بيع( بتاريخ محدد أو  تؿ فترة معينة لقيمة محددة لعممة أجنبية 
م ػاطر العمػتت ااجنبيػة أو معػدؿ  أو أداة مالية وذلؾ بسعر محدد مسبقًا. ويستمـ البػانع عػتوة مػف المشػتري وذلػؾ مقابػؿ تحمػؿ

 الفاندة. إف ال يارات قد تكوف متاجر بيا في السوؽ أو متفاوض عمييا بيف البنؾ والعميؿ مف  تؿ وسطا   ارج السوؽ.
 

 نماذج قياس القيمة العادلة

 
قات الصػػػرؼ المتداولػػػة مشػػػت بتقيػػػيـالبنػػػؾ يقػػػـو (. OTCر إمػػػا عبػػػر أسػػػواؽ المتػػػاجرة أو  ارجيػػػاأف تكػػػوف عقػػػود المشػػػتقات  يمكػػػف

أو السػػوؽ  اسػػت داـ مػد تتب (OTCربال ػارج المتداولػة المشػػتقات  وتقيػيـ. المقاصػػة السػوؽ مسػتوياتاسػت داـ المػد تت عمػػى ب
الشػػػروط  متضػػػمنةمػػػف المػػػد تت، متنوعػػػة . وحييمػػػا تكػػػوف النمػػػاذج المطموبػػػة، يسػػػت دـ البنػػػؾ مجموعػػػة التػػػاجر أسػػػعار الوسػػػيط/

فػي أسػواؽ  (OTCربال ػارج  بالنسبة لممشػتقات المتداولػة رى. اابيانات السوؽ مرجع و  العاندوؽ، منحنيات التعاقدية وأسعار الس
وا تيػػار أفضػػؿ ، عمومػػا يمكػػف التحقػػؽ مػػف المػػد تت الجمػػة  يػػاراتالو المقايضػػات العامػػة،  المسػػتقبمية عقػػودال، ميػػؿ ذات سػػيولة

 .مع السوؽ يتوافؽ نموذج
 

معمومػػات تسػػعير محػػدودة وتحديػػد القيمػػة  فػػي سػػوؽ أقػػؿ سػػيولة مػػعيػػتـ المتػػاجرة بيػػا  (OTCرال ػػارج ب المتداولػػةبعػػض المشػػتقات 
 اتقييـ تحدييات المد تت فقػط عنػدما تؤكػدىيقـو البنؾ بصعوبة. بعد االعتراؼ ااولي،  العادلة ليذه المشتقات ىو بطبيعتو أكير

. العمميػة أو ايرىػا مػف بيانػات السػوؽالوسػيط يالث و/ أو عروض الطرؼ التسعير  دمات ممايمة، الاادلة ميؿ معامتت السوؽ 
 .اإلدارة تقديراتأفضؿ  إست داـ ، يتـتمؾ اادلةفي اياب ميؿ 
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 وات المالية المشتقة ىي مبينة أدناه:إف القيمة العادلة لألد
   القيم العادلة

   الموجودات  المطموبات
   درهمألف   درهمألف 
      4232ديسمبر  53كما في     
 مشتقات مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة    

 مقايضات أسعار الفاندة و عقود معدالت آجمة  5,354,298  364,:5,29
  يارات  382,285  386,283
 الطاقةالسمع و مقايضات   :75,56  ;68,79
 د يمةعقود مقايضة   3;4,2  3,895

           ال ياريو المقايضاتعقود   :47,84  :47,84
5,538,2:5  5,595,428        

 القيم العادلة تحوطكمشتقات مالية محتفظ بها     
 مةمقايضات أسعار الفاندة و عقود آج  437,989  - 
     
 كتحوط صافي اإلستثماراتمشتقات مالية محتفظ بها     

           عقود صرؼ عمتت أجنبية آجمة  -   393,8:3
5,6:9,986  5,7::,;95        

 
   القيـ العادلة

   الموجودات  المطموبات
   درىـألؼ   درىـألؼ 
      ;422ديسمبر  53كما في     
 ة محتفظ بيا بغرض المتاجرةمشتقات مالي    

 عقود صرؼ عمتت أجنبية آجمة  :8:9,83  583,::8
 مقايضات أسعار الفاندة و عقود معدالت آجمة  5,688,5:9  5,669,494
  يارات  489,276  32;,487
 عقود مستقبمية  ;7,52  2;5,9
 الطاقةالسمع و مقايضات   :8:,77  72;,62
           د يمة ضاتمقايعقود   35,246  34,557

6,67:,83:  6,6;7,482        
 القيم العادلة تحوطكمشتقات مالية محتفظ بها     

 مقايضات أسعار الفاندة و عقود معدالت آجمة  ;679,97  4:2,;39
     
 تحوط صافي اإلستثماراتكمشتقات مالية محتفظ بها     

           عقود صرؼ عمتت أجنبية آجمة  -   3;73,7
6,8:;,6:;  6,;75,23;        
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 - ;422ر ألػػؼ درىػػػـ 749سػػػتيمار تحوطػػات االبالقيمػػػة العادلػػة وصػػػافي  المتعمػػؽالتحػػػوط عجػػز صػػافي  سػػػانر تػػـ اإلعتػػػراؼ ب
 التعامؿ في المشتقات".مف ربح ال( في بياف الد ؿ الموحد تحت "صافي درىـ الؼ 38,8:6 بمبمص سانر 

 مخاطر االئتمان المتعمقة بالمشتقات
تنشأ م اطر االنتماف المتعمقػة بمشػتقات اادوات الماليػة مػف احتمػاؿ إ ػتؿ العمػت  بالتزامػاتيـ التعاقديػة، وتكػوف محػدودة بالقيمػة 

سػػوقية اإليجابيػػة لػػألدوات الماليػػة التػػي تكػػوف فػػي صػػالح البنػػؾ. يقػػـو البنػػؾ بػػإبراـ عقػػود أدوات ماليػػة مشػػتقة مػػع مؤسسػػات ماليػػة ال
 .المقبوؿ بموجب التقييـ اإلنتماني المستقؿ لمبنؾذات التصنيؼ االنتماني وشركات 

 األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها أو المصدرة لغرض المتاجرة
معظـ أنشطة المتاجرة التي يقـو بيا البنؾ في عرض حموؿ تحوط عمى العمت  بأسعار تنافسية وذلؾ لتمكينيـ مػف تحويػؿ  تتكوف

أو تعػػديؿ أو ت فػػيض الم ػػاطر الحاليػػة والمتوقعػػة. ويقػػـو البنػػؾ إيضػػًا بػػإدارة الم ػػاطر الناتجػػة عػػف عمميػػات العمػػت  والػػد وؿ فػػي 
 لتحركات المتنمة لألسعار أو المعدالت أو المؤشرات.مواقؼ يتوقع الحصوؿ عمى أرباح مف ا

 األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها أو المصدرة مقابل التحوط
يست دـ البنؾ مشتقات اادوات المالية لغرض التحوط لمم ػاطر كجػز  مػف أنشػطة إدارة الموجػودات والمطموبػات لمحػد مػف تعػرض 

يسػت دـ البنػؾ عقػود العمػتت ااجنبيػة الجمػة، وعقػود تبػادؿ العمػتت وعقػود تبػادؿ أسػعار البنؾ لتقمبات أسعار الفاندة والصرؼ. 
الفاندة لمتحوط مف م اطر أسػعار الصػرؼ والفانػدة. وفػي جميػع ىػذه الحػاالت يػتـ بصػفة رسػمية توييػؽ عتقػة وىػدؼ التحػوط بمػا 

 .أساس نوع التحوطذه المعامتت عمى التحوط، ويتـ تسجيؿ ى وأداةفي ذلؾ تفاصيؿ البند الذي يتـ التحوط لو 
 
 

 في أوراق ماليةاستثمارات  33
4232   

  باقي دول العالم  المجموع

دول مجمس 
التعاون الخميجي 

  األخرى
اإلمارات العربية 

   المتحدة
   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف 
 استثمارات متاحة لمبيع        
 مدرجة:        

 أوراؽ بسعر صرؼ عانـ  6:6,757  -   9,568  3::,3;6
 تعيدات مدينة مضمونة  -   -   43;,52  43;,52
 أدوات حقوؽ ممكية  34,464  -   -   34,464

 ماليةسندات   :95,32;,4  857,479  74:,;3,42  439,:3:,6
 استيمارات في صناديؽ   ;36,;5  -   -   ;36,;5

                   أوراؽ مالية حكومية  5;3,455,2  :3,367,86  452,625  366,;4,82
          مجموع اإلستثمارات المدرجة  6,964,349  27;,3,9:2  744,:3,69  223,776,:

 غير مدرجة:        
 أدوات حقوؽ ممكية  6,257;3  -   565  :6,59;3
          استيمارات في صناديؽ   89,428  -   -   89,428

         
                   مجموع اإلستثمارات غير مدرجة  483,463  -   565  483,7:6

          مجموع اإلستثمارات المتاحة لمبيع  :7,225,58  27;,3,9:2  87:,:3,69  :485,35,:



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك

 

67 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( استثمارات في أوراق مالية 33
 

422;   

  باقي دوؿ العالـ  المجموع

دوؿ مجمس 
التعاوف 
ال ميجي 
  اا رى

اإلمارات 
   العربية المتحدة

   درىـألؼ   درىـألؼ   درىـألؼ   درىـألؼ 
 استيمارات متاحة لمبيع        
 مدرجة:        

 صرؼ عانـأوراؽ بسعر   -   -   866,:7  866,:7
 تعيدات مدينة مضمونة  -   -   432,928  432,928
 أدوات حقوؽ ممكية  35,233  -   557  35,568

 ماليةسندات   59,928:,3  4,279  74,268  ;2:,3;:,3
          أوراؽ مالية حكومية  624,764  222,;59  535,9:5  7,547;3,2

         
          مجموع اإلستيمارات المدرجة  ;4,475,47  5:3,279  857,736  52:,;5,48

         
 اير مدرجة:        

 أوراؽ بسعر صرؼ عانـ  -   -   ::;,366  ::;,366
 أدوات حقوؽ ممكية  425,968  -   88  34:,425
 سندات مالية   ;8:9,53  -   -   ;8:9,53
                   استيمارات في صناديؽ   7;88,9  -   -   7;88,9

          مجموع اإلستيمارات اير مدرجة  82:,79;  -   367,276  36;,3,324
         

          مجموع اإلستيمارات المتاحة لمبيع  ;5,433,33  5:3,279  :9:2,78  6,594,966
 

 :;422ألػػػػؼ درىػػػػـ ر 3,228,338 تبمػػػػص بقيمػػػػة عادلػػػػةسػػػػندات عمػػػػى  المدرجػػػػة اتاإلسػػػػتيمار  تتضػػػػمف 4232ديسػػػػمبر  53فػػػػي 
 .القطاع العاـ في شركاتل (درىـألؼ  43:,769

 
 – ;422ديسػػػمبر  53ر درىػػػـ ألػػػؼ ;59,29 لػػػدييا قيمػػػة مدرجػػػة تبمػػػص، أدوات حقػػػوؽ الممكيػػػة المدرجػػػةاالسػػػتيمارات ايػػػر تضػػػـ 

سػػوؽ  أسػعارمويوقػػة فػي ايػاب  ورةبصػالقيمػة العادلػة  قيػاس ال يمكػػفحيػث  بالتكمفػة المطفػأةقػد تػـ إدراجيػػا ( درىػـ ألػؼ 59,359
 متعمقة.متحظتيا أو أي معمومات أ رى  يمكف

 
ويػػػتـ مقايضػػات أسػػعار الفانػػدة  ػػػتؿ مػػف  بمعػػدالت يابتػػةاالسػػػتيمارات  بعػػضعمػػى م ػػاطر أسػػػعار الفانػػدة ل يقػػـو البنػػؾ بػػالتحوط
 ألػؼ درىػـ 4:8,:6 مبمػص 4232ديسمبر  53 الفاندة في أسعارمقايضة لالقيمة العادلة بمغت القيمة العادلة.  تحديدىا كتحوطات

فػي بيػاف الػد ؿ  التحوطػاتالمتعمقػة بيػذه عػدـ فعاليػة التحػوط مكاسب و سػانر  تـ إدراج .(درىـ ال شي  - ;422ديسمبر  53ر
 ".مالية مشتقاتفي  أرباح المتاجرةالموحد تحت "صافي 
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تفاقيػػات مقايضػػة إجمػػالي العانػػد وبموجبيػػا فػػإف السػػنداتإعػػادة الشػػرا   إتفاقيػػاتالبنػػؾ  يبػػـر لػػدى جيػػات  تـ رىنيػػا واإلحتفػػاظ بيػػايػػ واء

ليػذه  المدرجػةالقيمػة  يبػيفالجػدوؿ التػالي  إف. باإلسػتيماراتالمتعمقػة  والمنػافع الم ػاطرالبنػؾ باإلحتفػاظ بوتعيػد . أ رى كضمانات
 :السندات وااللتزامات المالية المرتبطة بيا

422; 4232  
 المدرجة القيمة

لممطموبات 
 المتعمقة بيا

 المدرجة القيمة
 لمموجودات
 المرىونة

 المدرجة القيمة
لممطموبات 
 المتعمقة بها

 المدرجة القيمة
 لمموجودات
  المرهونة

  درهمألف  درهمألف  ـدرىألؼ  درىـألؼ 
     

 مقايضات إجمالي العاند 847,454 844,596 838,743 6;858,5
      تمويؿ إعادة الشرا  825,867 662,982 466,:79 662,982

     
3,299,376 3,3;6,987 3,285,356 3,44:,:99       

 
 ي كما يمي:ى إف الحركة عمى إستيمارات في أوراؽ مالية

422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

 يناير  3القيمة العادلة كما في   6,594,966  6;5,644,9
 إستحواذات  745,;8,47  98:,4,693
 إستبعادات ) (3:;,:;4,5 ) (3,428,298

 -  5;,29;  
  في شركة تابعة إلستيمارات محوؿ مف إسيمار

 (73متاحة لمبيع رإيضاح  
 يتت القيمة العادلةتعد  54;,;45  663,937
 إستيمارات تـ شطبيا  تؿ السنة  -  ر (;9,74:
 (34تحويؿ مف إستيمارات في شركات زميمة رإيضاح   -   2,222:
 (34تحويؿ إلى إستيمارات في شركات زميمة رإيضاح   -  ر (338,547
  اإلستحواذ عمى حصة مسيطرة في إستيمارعند  حذوفات  -  ر (322,222

 فرؽ تحويؿ عمتت  39  :;8,5
            سانر إن فاض القيمة ) (398,;46 ر (;762,32

      ديسمبر  53 فيكما  الرصيد  :485,35,:  6,594,966
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إعػػادة  إلػى متاحػة لمبيػع. تمػت عمميػة محػػتفظ بيػا بغػرض المتػاجرةماليػة  موجػوداتإعػادة تصػنيؼ قػاـ البنػؾ ب، :422 نةسػ ػتؿ 
 ػتؿ النصػؼ  المػاليوضع السػوؽ عمى  ريتأيال كاف .المعدؿ ;5رقـ  المحاسبي الدولي لمعيارا مف ب 72 وفقًا لمفقرةالتصنيؼ 

 .المعػػدؿ ;5رقػػـ  المحاسػػبي الػػدولي لمعيػػارا مػػفب  72الفقػػرة  بمضػػموفالػػة نػػادرة اإلدارة ح اعتبرتػػو وقػػد ،:422اليػػاني مػػف سػػنة 
مف  تؿ أنصػبة أربػاح مػف الػد ؿ والمكاسػب  الربحمبنؾ فرصة ل توفرتميؿ ىذه الموجودات المالية إستيمارات في صناديؽ والتي 

عمػػػى أسػػػاس قيمػػػة  مػػػف مػػػدرا  الصػػػندوؽلعادلػػػة ا ةيػػػتـ تحديػػػد القيمػػػالتجاريػػػة وىػػػي ال تحمػػػؿ فتػػػرة إسػػػتحقاؽ يابتػػػة أو سػػػعر فانػػػدة. 
درىػـ ألػؼ  338,547 كانػت فػي تػاريخ إعػادة التصػنيؼكمػا المصػنفة الماليػة  مموجػوداتلالقيمػة العادلػة إف . ةصافيالموجودات ال

 نيػويو  52فػي كمػا الماليػة  الموجػوداتالقيمة العادلػة عمػى ىػذه   سارة إف. ألؼ درىـ ;;56,2كانت  ;422 يونيو 52وكما في 
فػي  المتراكمػةالتغيرات  ضمف اإلعتراؼ بياتـ و ( درىـ ألؼ 4;;,:: – :422ديسمبر  53ر ألؼ درىـ 4,4:5: بمغت ;422

 الموجػوداتعمػى ىػذه  ميػـ، اكتسػب البنػؾ تػأيير ;422يونيػو عػاـ  52 إبتػدا ًا مػف .الموحػد شػامؿالػد ؿ الالقيـ العادلػة فػي بيػاف 
القيمػة العادلػة تػـ عكػس  سػارة (. 34 إيضػاحفي شركات زميمة ر إلى إستيماراتمتاحة لمبيع  إستيماراتمف  تحويموقد تـ و المالية 

 .إلى بياف الد ؿ الموحدالشامؿ في بياف الد ؿ الية مف تاريخ التصنيؼ ااولي الم الموجوداتيذه ل
 

أس سػي  أـوظبي التجػاري لمؤشػر أبػ بنػؾ عمى صندوؽ ميـقاـ البنؾ بزيادة حصتو واكتسب تأيير ، ;422يونيو  52 إبتدا ًا مف
 (. 34أي لألسواؽ اإلماراتية. تـ تحويؿ الصندوؽ مف إستيمارات متاحة لمبيع إلى إستيمارات في شركات زميمة رإيضاح 

 
والتػدفقات النقديػة مػػف تتضػمف اإلسػتيمارات فػي أوراؽ ماليػة إسػتيمار فػي وسػانؿ إسػػتيمار مركبػة ميػؿ التعيػدات المدينػة المضػمونة 

والتي يعتمد أدانيا عمى ضػمانات موجػودة  ػارج دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة وتتكػوف معظميػا مػف دات المدينة المضمونة التعي
 .وآسيا أوروبا الغربية ،موجودات في الواليات المتحدة اامريكية

 
ألػػؼ  489,:5ألػؼ درىػـ و  94:,643بمغػت  4232ديسػمبر  53كمػا فػي  القيمػة اإلسػمية والقيمػة العادلػة ليػذه اإلسػتيمارات إف

. وقد تأيرت ىذه ااوراؽ الماليػة سػمبيًا (ألؼ درىـ عمى التوالي :636,55ألؼ درىـ و  ;55,46; – ;422درىـ عمى التوالي ر
 نتيجة لألزمة المالية العالمية والتي نتجت عف ىبوط في سوؽ الرىونات العقاريػة اليػانوي فػي الواليػات المتحػدة اامريكيػة وااحػواؿ

باإلضػافة إلػى الػنقص فػي السػيولة الجاريػة. إف التواصػؿ المسػتمر الواليات المتحدة اامريكيػة وأوروبػا كؿ  مف التأمينية اا يرة في 
إف التعرض أعته . في الشؾ في اإلقتصاد العالمي وزيادة التقمبات في سداد قروض اإلنتماف ما تزاؿ تؤير سمبًا عمى القيـ العادلة

 مجمػوعلمقابمة  (ألؼ درىـ 626,885 - ;422ألؼ درىـ ر 5:5,549 مبمصإن فاض القيمة ب  صصفي م افيتـ إدراجو بالص
 .أعتهالتعرض 

 
لقػػد تػػـ تقػػدير ال سػػانر الناتجػػة عػػف اإلن فػػاض فػػي القيمػػة العادلػػة مػػف قبػػؿ إدارة البنػػؾ بنػػاً  عمػػى وضػػع السػػوؽ الحػػالي والظػػروؼ 

 اإلقتصادية المتوقعة ليذه اإلستيمارات.
 

 ليعمموا كمديري أصوؿ ومستشاريف لمحفظة اإلستيمارات المركبة.لدييـ سمعة عالمية مستشاريف مستقميف بالبدأ لقد عياف البنؾ 
 

ويقػػػدـ التقيػػػيـ لمقيمػػػة اإلقتصػػػادية الممكػػػف باإلضػػػافة إحتمػػػاؿ إلغػػػا  اإلسػػػتيمار جدولػػػة الالنصػػػح مػػػف أجػػػؿ إعػػػادة  ويقػػػدـ المستشػػػار
 .ةااوراؽ الماليتحصيميا ليذه 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

  )يتبع( استثمارات في أوراق مالية 33
 

مػػػزيج مػػػف ااسػػػاليب النوعيػػػة والكميػػػة لتقيػػػيـ القيمػػػة اإلقتصػػػادية وال سػػػارة المقػػػدارة المحتممػػػة إف وجػػػدت،  لقػػػد إسػػػت دـ المستشػػػار
اؽ المالية. إف نماذج التقييـ تست دـ عدة سيناريوىات مع إفتراضات متغيرة ب صػوص تقمػب ااسػعار وحجػـ لإلستيمارات في ااور 

اليبػػوط اإلقتصػػادي المتغيػػرة. وتغيػػر ىػػذه النمػػاذج إفتراضػػات الرىونػػات مبنيػػة عمػػى تحويػػؿ عناصػػر الم ػػاطر لتقيػػيـ حػػدة ال سػػانر 
 ل سانر لفنات محددة مف الم اطر التي تتميؿ في اإلستيمارات اإلفرادية.المحتممة عمى اإلستيمار، وتقـو أيضًا با تبار نقاط ا

 
إف تحديػػػد النمػػػاذج، ومضػػػامير التقيػػػيـ والمػػػد تت المسػػػت دمة فػػػي تقيػػػيـ القيمػػػة اإلقتصػػػادية يػػػتـ تعػػػديميا لديناميكيػػػة السػػػوؽ وذلػػػؾ 

لممعػػػامتت المسػػػنودة بقػػػروض بمػػػا فييػػػا ب صػػػوص بنػػػد ااصػػػؿ المتعمػػػؽ بػػػو وطبيعػػػة الػػػرىف لمسػػػاندة اإلسػػػتيمارات. إف المؤشػػػرات 
التحركات الميمة في أسعار القروض عمى أساس أسبوعي والتي تكوف أعمى عف مبمص محػدد أو نسػبة محػددة يػتـ التحصػؿ عمييػا 

مػػف بػػيف كػػؿ أسػػعار القػػروض فػػي القطػػاع. باإلضػػافة إلػػى  47، كقػػرض قػػد تػػدنى إلػػى أقػػؿ مػػف المركػػز المنػػوي القػػيـإلعػػادة تغييػػر 
لقياس تركيب التعيدات المدينة المضمونة والتي تضـ فحص المقربة إلى الغطا ، تقييـ الرىونات المتعمقة بيا التي تكػوف  مؤشرات

، إاػػتؽ الػرىف وتحركػات  82نسػبة القػػرض المجيػد رإ ػتؿ اكيػر مػف  إزديػاد( 3فػي وضػع معػيف ر بمبمػػص  التعيػدات(تقػايض يػـو
ف اإلجيػاد قػد ينػتج عنيػا إنتيػاؾ وتضػـ التحمػيتت النوعيػة اا ػرى نمػاذج التػدفؽ ( تكوف قد وصمت إلػى حػد معػيف مػ4محدد أو ر

 النقدي، التنبؤ بإحتماؿ فحص التحوؿ رزيادة الرىف أو اطا  الفواند(. 
 

التأيير المحتمؿ لتغير التصنيؼ، كالمؤشرات المجبرة عمى اإلستيمارات كما وتضـ تغير التصنيؼ اا رى كمية الوتضـ القياسات 
 مى ااصوؿ ضمف المحفظة.ع
 

عمػى اإلسػتيمارات فػي ااوراؽ الماليػة محػددة بالقيمػة المدرجػة ليػذه اإلسػتيمارات.  يةاإلنتمان إف الحد ااقصى لمتعرضات لمم اطر
 اإلستيمارات.  أودعت لديياوالتي  لمجيات المقابمةمتصنيفات اإلنتمانية منتظمة ليقـو البنؾ بمراقبة 
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 نات المالية الموحدة إيضاحات حول البيا
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 إستثمارات في شركات زميمة 34
 

 اسم الشركة الزميمة  4232  ;422
   درهمألف   درىـألؼ 
     

 آر إتش بي كابيتاؿ برىارد  7,475,886  6,696,9:6
 صندوؽ النو ذة  93,552  95,372
      أبوظبي التجاري لمؤشر "ا ـ اس سي أي اسواؽ اإلمارات" صندوؽ بنؾ  55,427  56,947

     
      القيمة المدرجة   ;;3,:7,57  ;6,7:4,87

 
 ىي كما يمي: في الشركات الزميمةتفاصيؿ استيمار البنؾ إف 
 
 الممكية نسبـة التأسيس بمد الرئيسي النشاط الزميمة الشركات 
    4232 422; 
      
تقػػػػديـ كافػػػػة ال ػػػػدمات البنكيػػػػة لمشػػػػركات  تش بي كابيتاؿ برىاردآر إ أ(

واافػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد وال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمية 
واإلستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات الماليػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتػػػػػػػػػػػػػػػػػػأميف 

 واإلستيمارات العقارية

 %47 ماليزيا
 

47% 
 

      
االسػػػػػػتيمار فػػػػػػػي ااسػػػػػػػيـ المدرجػػػػػػػة فػػػػػػػي  صندوؽ النو ذة (ب

وفػػي بورصػة أبػػوظبي وسػوؽ دبػػي المػالي 
دوؿ مجمػس التعػاوف  فػيأ ػرى  بورصات
 ال ميجي.

 %44 %43 اإلمارات العربية المتحدة

      
صندوؽ بنػؾ أبػوظبي التجػاري لمؤشػر "ا  (ج

 ـ اس سي أي اسواؽ اإلمارات"
االسػػػػػػتيمار فػػػػػػػي ااسػػػػػػػيـ المدرجػػػػػػػة فػػػػػػػي 

سػػػػػػوؽ دبػػػػػػي المػػػػػػالي و بورصػػػػػػة أبػػػػػػوظبي 
وسػوؽ دبػي المػالي العػالمي التػي يحػددىا 

ري صػػػػندوؽ بنػػػػؾ أبػػػػوظبي التجػػػػامؤشػػػػر 
لمؤشػػػػػػػػػػػػػر "ا ـ اس سػػػػػػػػػػػػػي أي اسػػػػػػػػػػػػػواؽ 

 ر "مؤشر االوراؽ المالية"(. اإلمارات"

 %52 %;4 اإلمارات العربية المتحدة

 
بنػػؾ أبػػوظبي التجػػاري ىولػػدينص  ،، اسػػتحوذ البنػػؾ مػػف  ػػتؿ شػػركتو التابعػػة الممموكػػة بالكامػػؿ:422مػػايو  36بتػػاريخ   (أ ر

  .آر إتش بي كابيتاؿ برىارد، ماليزيا ر"الشركة الزميمة"( مف حقوؽ ممكية بنؾ %47عمى  ،رماليزيا( اس دي أف برىارد

اإلسػػػػتحواذ عػػػػف صػػػػافي حصػػػػة البنػػػػؾ فػػػػي القيمػػػػة العادلػػػػة لمموجػػػػودات والمطموبػػػػات تكمفػػػػة تػػػػـ اإلعتػػػػراؼ بالزيػػػػادة فػػػػي 
 إدراجيػا ضػمف القيمػة المدرجػة لإلسػتيمار فػيكشيرة وتـ  ألؼ درىـ 2;5,:4,26 والمطموبات الطارنة المحددة البالغة

قامػت اإلدارة بتقيػيـ اإلن فػاض فػي كامػؿ القيمػة المدرجػة لإلسػتيمارات فػي الشػركات الزميمػة كمػا ىػو  الشركات الزميمة.
 .وحددت عدـ وجود  سانر إن فاض القيمة 7/6مبيف في إيضاح 

. الشػركة الزميمػة مػف المحػددة لم مس سنوات القادمة النقديةالتدفقات  تقديرات صـ بيتـ احتساب القيمة في االست داـ 
عمػػى الظػػروؼ االقتصػػادية الحاليػػة وال طػػط المعتمػػدة مػػف قبػػؿ ااولػػى  سػػنوات لمػػيتث لتػػدفقات النقديػػةا تقػػديراتتسػػتند 
وكػاف مػف  %5 المسػتديـباسػت داـ نمػوذج جػوردوف لمنمػو  م صػومةبأسػعار  اليابػتومعػدؿ النمػو  الشػركة الزميمػة إدارة

ال صػػػـ المسػػػت دـ ل صػػػـ  إف معػػػدؿ. السػػػنتيف المتبقيتػػػيفلحػػػر  ػػػتؿ الفتػػػرة حسػػػاب التػػػدفقات النقديػػػة افػػػي المفتػػػرض 
الرأسػمالية  ااصػوؿ نمػوذج تسػعيريعتمػد  (.”CAMP“الرأسمالية ر ااصوؿ نموذج تسعيرمستمد مف التدفقات النقدية 

مػػػف  ليػػػة بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ معػػػدؿ  ػػػالياالقتصػػػادية والما عمػػػى المػػػد تت التػػػي تعكػػػس عػػػددا مػػػف التغيػػػرات( ”CAMP“ر
تقيػيـ ااعمػاؿ. تسػتند ىػذه التغيػرات عمػى  فػيالم اطر الكامنػة  باإلضافة إلى عتوة تعكسالم اطر في البمد المعني، 

 .اإلدارة وأحكاـمتغيرات االقتصادية ل تقييـ السوؽأساس 
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 في شركات زميمة )يتبع( إستثمارات 34

يػتـ تعػديميا إلطفػا ات الموجػودات الممموسػة وايػر الممموسػة المحػددة  ػتؿ حصة البنؾ فػي أربػاح الشػركة الزميمػة  إف
المعػايير الدوليػة لمتقػارير مفروقات الناتجة مػف تحويػؿ المعػايير المحاسػبية الماليزيػة إلػى وكذلؾ تـ تعديميا ل تقييـ الشيرة

 المالية.

 4232ديسػمبر  53كمػا فػي ماليزيػا فػي اوراؽ الماليػة افػي بورصػة  آر إتش بي كابيتػاؿ برىػارد ممكية أدوات راجتـ إد
 ألؼ درىـ(. 5,283,525 – ;422ألؼ درىـ ر 4,2:2;7,7اإلستيمارات المدرجة قيمة وبمغت 

عقػػود المػػف  ػػتؿ  برىػػارد آر إتػػش بػػي كابيتػػاؿسػػتيمارات فػػي اإلصػػافي  م ػػاطر ترجمػػة العممػػة فػػيل اً البنػػؾ جزنيػػتحػػوط 
نتيجػًة ادوات . لصػافي اإلسػتيمارات فػي العمميػات ال ارجيػة مشػتقاتكىػذه العقػود  تحديػدلمعمتت ااجنبية وتػـ  جمةال

والتػػي تػػـ  (ألػؼ درىػػـ 329,582 - ;422ديسػػمبر  53ألػػؼ درىػػـ ر ;765,59 التحػوط تػػـ اإلعتػػراؼ ب سػػانر بمبمػص
إسػتبعاد  عنػدسوؼ تؤير ىذه ال سانر عمى بياف الد ؿ الموحػد كميػًا أو جزنيػًا .  رفي الد ؿ الشامؿ ال اإلعتراؼ بيا

 السػنة إلػى بيػاف الػد ؿ الموحػد حقػوؽ الممكيػةمف  ياال توجد أية  سانر تـ إعادة تصنيفاإلستيمار في الشركة الزميمة. 
 .السنة ؿ ت ستيمار في شركة زميمةاإل إستبعاد عدـلنتيجة 

 
إف  .قاـ البنؾ بزيادة حصة الممكية في صندوؽ النو ذة وأصبح لو تأيير ميـ عمى الصندوؽ، ;422 يونيومف  إعتباراً  (ب ر

  صندوؽ تغذية النو ذة. –حتفظ بيا لدى شركة تابعة لمبنؾ ياإلستيمار في ىذه الشركة الزميمة 

 
اس سػػي أي  لمؤشػػر اـقػػاـ البنػػؾ بزيػػادة حصػػة الممكيػػة فػػي صػػندوؽ بنػػؾ أبػػوظبي التجػػاري ، ;422 يونيػػواعتبػػارا مػػف  (ج ر

ىذا االستيمار في شركة زميمة تحتفظ بو شركة تابعػة لمبنػؾ إف . اسواؽ اإلمارات وأصبح لو تأيير ميـ عمى الصندوؽ
  ـ اس سي أي اسواؽ اإلمارات.أصندوؽ تغذية مؤشر  -

 
 :4232ديسمبر  53و  4232سبتمبر  52كما في  فيما يمي أحدث المعمومات المالية المدرجة المم صة لمشركات الزميمة

 
422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

 مجموع الموجودات  8,326;:,373  ;9;,632,;34
           مجموع المطموبات  ;95,35:,;35  394,;37,;33
      صافي الموجودات  87;,34,244  29:,32,473

     
      موجودات في شركات زميمةحصة البنؾ في صافي ال  8,625;;,4  8:4,:4,77

     
يرادات التشغيؿو  الفواند إيرادات مجموع  :5,755,44  7,472;6,3       اا رى اء

     
      مجموع ربح الفترة  9;3,456,4  685,;3,64

     
      حصة البنؾ في أرباح الشركات الزميمة  8:2,:52  578,772

     
      زميمةالشركات لمحصة البنؾ في المطموبات الطارنة   752,;44,32  4;;,78:,:3
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 إستثمارات عقارية 35

  المجموع
إستثمارات عقارية 

  تحت التطوير
إستثمارات عقارية 

   المكتممة
   درهمألف   درهمألف   درهمألف 
       

 ;422يناير  3كما في   4;854,6  -   4;854,6
        نقص في القيمة العادلة  ر (5,222:  -  ر (5,222:

       
 4232يناير  3كما في   4;6,;76  -   4;6,;76
 إضافات  تؿ السنة  -   95,7:5  95,7:5

 نقص في القيمة العادلة  ) (338,634  -  ) (338,634
        تحويؿ مف ممتمكات ومعدات، بالصافي ) (439,693  -  ) (439,693

       
        4232 ديسمبر 53كما في   ;437,82  95,7:5  4;3,;:4

 
 أيضػاً  البنػؾيطبػؽ ذلؾ، لػلمبنػؾ. باإلضػافة  لإلستيمارات العقاريةالعادلة  البنؾ أكير مف ميمف  ارجي مستقؿ لتقييـ القيمة يست دـ
إف المقيمػػػوف ال صػػػـ.  ومعػػػدالت يالمسػػػتقبم اإليجػػػارباسػػػت داـ افتراضػػػات عمػػػى  الدا ميػػػةالنقديػػػة  صػػػـ التػػػدفقات  قيػػػيـتقنيػػػات ت

 53التػػاريخ الفعمػػي لمتقيػػيـ ىػػو إف فػػي تقيػػيـ الممتمكػػات.  ال بػػرة والمػػؤىتت التزمػػة عالميػػة ويمتمكػػوفذات سػػمعة  ال ػػارجيوف ىػػـ
 .4232ديسمبر 

 
 المقيـ ال ارجي:عتبرة مف قبؿ المتتضمف منيجيات التقييـ 

 
 الممايمة العقارات تحديد قيمة العقار مف معامتتل ىذه الطريقةيتـ إست داـ المقارنة المباشرة:  طريقة ( أ
 
أدلة كافيػة لممقارنػة.  كوف ىناؾال يعندما  التطور المحتمؿ قيمة العقار مع لتقدير ىذه الطريقةست دـ ت: المتبقية الطريقة ( ب

 .قع قيد التطوير في السوؽ المحميةامو  في تقييـ طريقة عادةً وتست دـ ىذه ال
 

 .إف جميع اإلستيمارات العقارية لمبنؾ موجودة في اإلمارات العربية المتحدة
 

 439,693تحويؿ مبمص لعممياتو ال اصة. وبنا  عمى ذلؾ، تـ مف إحدى إستيماراتو العقارية ست داـ جز  ابالبنؾ  قاـ السنة تؿ 
لػـ يػتـ  .، بالصػافيممتمكػات ومعػداتإلػى اريخ ىػذا التغييػر المست دـ فػي تػتستيمار العقاري للذي يميؿ القيمة العادلة درىـ ا ألؼ

 الموحدة انيا معاممة اير نقدية. إدراج ىذه المعاممة في بياف التدفقات النقدية
 

 كما يمي: قاريةباإلستيمارات الع المتعمقةمصروفات المباشرة الو  اإليجارتفاصيؿ إيرادات إف 
 

422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

      إيرادات تأجير  ;7:,35  36;,:3
     

      مصروفات التشغيؿ المباشرة  :4,62  4,5:9
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

  موجودات أخرى  36
422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

 فواند مستحقة القبض    3,459,949  829,274
 ضرانب مستقطعة  87,2:4  59,965
 مصاريؼ مدفوعة مقدما   2;99,5  7:;,343

 رصيد مقاصة مديف  :6:,3  328
 أوراؽ قبوؿ  4:;,589,;  6,853,732
      أ رى  :34,;3,95  3;:,597

     
7,996,4:9  34,6:;,379        

 
 تنشأ أوراؽ القبوؿ عندما يضمف البنؾ الدفعات مقابؿ تقديـ مستندات مسحوبة بموجب  طابات اإلنتماف. 
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  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 ممتمكات ومعدات، صافي 37
  المجموع

  أعمال رأسمالية
  يذقيد التنف

 معدات وممحقات 
  الحاسب اآللي

  أثـاث
 وسيارات ومعدات

 
   بممكية حرةعقارات   عقارات مستأجرة

   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف 
 أو التقييم التكمفة            

 ;422 يناير 3كما في   7,799;5  79:,86  339,886  445,2:7  342,532  5;43,6;
 عممة فرؽ  -   -   685  39  -   6:2

 إضافات  تؿ السنة  7,732  363  4,864  6;9,6  ;7,52;4  8;533,2
 تحويتت  7,296  :34,99  6;34,8  39;,:32 ) (685,;35  - 

 تحويؿ إلى المصاريؼ  -   -   -   -  ) (4,963 ) (4,963
 تحويؿ إلى إستيمارات عقارية ) (398 ) (3,784 ) (3,928 ) (3,443  -  ) (6,887

                          
 4232يناير  3كما في   7:;,627  98,436  353,979  4;4,:55  495,637  3,447,885

 عممة فرؽ  -   -   647  38  -   663
 إضافات  تؿ السنة  333  ;65  6,398  4,977  435,:32  6;337,8
 (72إضافات مف اإلستحواذ رإيضاح   -   ;57,95  9,643  32,253  -   3;75,3

 تحويتت  597  378  ;4,53  8;44,2 ) (68;,46  - 
 تحويؿ إلى المصاريؼ  -   -   -   -  ) (3,7:9 ) (3,7:9

 تحويؿ مف استيمارات عقارية  439,693  -   -   -   -   439,693
 ات  تؿ السنةإستبعاد  -   -  ) (:46 ) (8;6,9  -  ) (7,266

                          
 4232 ديسمبر 53كما في   64;,845  :334,76  72:,367  6;5,:58  7;577,2  ;4:,3,827

             
 المتراكما اإلستهالك            

 ;422 يناير 3كما في   353,498  45,389  ;88,66  346,982  -   567,874
 عممة فرؽ ) (6  -   437  39  -   :44

 محمؿ  تؿ السنة   34;,37  3;8,7  64:,36  :73,95  -   2:5,;:
 إستبعادات  تؿ السنة ) (34  -  ) (5;6 ) (738  -  ) (3,243

                          
 4232يناير  3كما في   369,394  :97,;4  3,235:  ;;;,397  -   64;,655

 عممة فرؽ  -   -   432  :  -   :43
 محمؿ  تؿ السنة   42,782  756,;  87:,36  38:,78  -   323,997

 إستبعادات  تؿ السنة  -   -  ) (432 ) (439  -  ) (649
                          

 4232 ديسمبر 53كما في   389,954  4;4,;5  :9:,7;  454,828  -   :757,72
             
 المدرجةقيمة ال            

 4232 ديسمبر 53كما في   678,432  95,478  94;,;6  ::357,9  7;577,2  3,292,543
             
             

 ;422 ديسمبر 53كما في   35:,:47  68,678  72,966  5;384,4  495,637  3,943;9
             

 
 عقارات حرة قيد اإلنشا . التنفيذ بشكؿ رنيسي تممؾتميؿ أعماؿ رأسمالية قيد 
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  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 موجودات غير ممموسة 38
 

    موجودات غير ممموسة  

 
  المجموع

 ودائع
أساسية غير 

  ممموسة
 العميل ةعالق
  اتدارة الثرو إل

عالقة العميل 
 اتطاقبل

  االئتمان
 

   ةالشهر 
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

           

384,422  334,922  3:,222  34,922  3:,:22 
 مف إندماج المبالص المعترؼ بيا  

 (72رإيضاح ااعماؿ 
            الفترةينزؿ: اإلطفا ات  تؿ   -  ر (857 ر (972 ر (7,857 ر (9,242

           
            4232ديسمبر  53كما في   22:,:3  34,287  39,472  329,287  377,3:2

 
عمى أعماؿ ال دمات المصػرفية لألفػراد، إدارة اليػروات وشػركات قطػاع ااعمػاؿ الصػغيرة بنؾ استحوذ ال، 4232أكتوبر  3 بتاريخ

عمػػى أسػػاس عمميػػة التقيػػيـ العػػادؿ، وقػػد  "(عمػػاؿار"ا فػػي دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدةرويػػاؿ بنػػؾ أوؼ سػػكوتتند لوالمتوسػػطة 
 (.72ألؼ درىـ كشيرة رإيضاح  22:,:3ألؼ درىـ كموجودات اير ممموسة وبمبمص  22:,365اعترؼ البنؾ بمبمص 

 الشهرة
ـ فيػػو البنػؾ والػذي يػت لػدىمسػتوى أقػؿ التػي تميػؿ  أقسػاـ البنػػؾ التشػغيميةااػراض إ تبػار إن فػاض القيمػة، تػـ توزيػع الشػيرة عمػى 

 . :5كما ىو وارد في اإليضاح  عف قطاعات ااعماؿ لمبنؾ والذي ىو ليس أعمىمراقبة الشيرة ااراض اإلدارة الدا مية، 
 

 ي كما يمي:ىكؿ وحدة الشيرة ل الموزعة عمى المدرجة القيمةإجمالي 

 
 لمنقد ةالوحدة المولد    درهمألف 

     
 بطاقات اإلنتماف    32,9:6
 لقروضا    ;;7,2

 السحب عمى المكشوؼ    6;
           أعماؿ إدارة اليروات    45:,4

      المجموع    22:,:3
 

قيمػة  إن فػاضمػا يػدؿ عمػى  ليس ىناؾ تعتقد اإلدارة أف .توزيع سعر الشرا عممية قامت اإلدارة ب، 72في اإليضاح  مدرجكما ىو 
 .السنةنياية  قد تمت في سعر الشرا عممية توزيع  حيث أفالشيرة 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 موجودات غير ممموسة )يتبع( 38

 موجودات غير ممموسة أخرى
 

 القيمة العاندة لألعماؿ المتوقع أف تتولػد مػف عتقة العمت ل اير الممموسة الموجودات تميؿ
تحديػػػد القيمػػػة العادلػػػة لعتقػػػات  . عنػػػداإلسػػػتحواذفػػػي تػػػاريخ  الػػػذيف كػػػانوا موجػػػوديفالعمػػػت  
دارة يػػػروات  عمػػت  بطاقػػػاتتػػػـ إعتبػػػار العمػػت ،  منفصػػػؿ، نظػػػرًا  بشػػػكؿالعمػػت  اإلنتمػػػاف واء
 د ؿ مادييذه العتقات أف تولد مف المتوقع لبيانات الم اطر والعتقات والوال .  ال تتؼ
 .وعموالترسـو و فاندة  شكؿبمتكرر 

 ة العمت عتق

  
مبنػؾ لقاعػدة الودانػع  ودانع أساسية مػف حقيقػة أفمف اير الممموسة  الموجوداتقيمة تظير 

الفػػارؽ بػػيف المػػالي. يميػػؿ التمويػػؿ أو سػػوؽ تمويػػؿ مػػف سػػوؽ الجممػػة أر ػػص لمميػػؿ مصػػدر ت
ايػر ااساسػية ودانػع القيمػة  الماليالتمويؿ سوؽ تكمفة التمويؿ عمى الودانع وتكمفة الجممة/ 

 ة.الممموس

 ودانع أساسية اير ممموسة

 
 

 أرصدة مستحقة لمبنوك 39
422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

 حسابات جارية وودانع تحت الطمب  3,223,824  :9:,745
      بنوؾ -ودانع   62,485:,5  6,436,545

     
6,95:,423  6,:63,:87        

 
 

 ودائع العمالء :3
422;   4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
 الفئة:    

 تحت الطمب اجؿ و ودانع   43,662,349  :39,732,88
 حسابات توفير  3,787,625  25:,3,493
 ودانع يابتة  ;:;,89,263  28:,78,829

 (;ودانع حكومية طويمة ااجؿ رإيضاح   87:,692  7,372;6
 إستمية منتجات ودانع متعمقة ب  6,355:;,36  9,488,269
      أوراؽ تجارية باليورو  :853,88  6:5,:5,36

     
:8,4;;,;79  328,356,3:7        
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( ودائع العمالء :3
422;   4232   
   درهمألف   رىـدألؼ 
 القطاع:    

 أفراد  46,393,4:4  42,8:4,974
 تجاري  772,486,;7  5;6,;65,79
      حكومي  ;44,634,85  44,259,934

     
:8,4;;,;79  328,356,3:7        

 
 بيو ا رى. في المممكو المتحدة وبمداف اورو االبيتيا صدرت عالميًا و  باليوروتجارية ااوراؽ الاصدار تـ 
 
مػػف  ػػػتؿ مقايضػػػة  العمػػتت ااجنبيػػػةصػػػرؼ  سػػػعرر سػػعر الفانػػػدة وم ػػاطلم ػػػاطر العمػػػت  مػػف ودانػػػع البعض لػػتحػػوط البنػػػؾ ي

بمغػت  4232ديسػمبر  53فػي  ىػذه العمػتت ةالقيمػة العادلػة لمقايضػإف مقيمة العادلة. ل تحوطىذه اادوات ك تحديدوتـ ، العمتت
في بياف  التحوطاتالمتعمقة بيذه  عدـ فعالية التحوط و سانر مكاسبتـ إدراج (. درىـ شي ال  - ;422ألؼ درىـ ر 54;,437

 ".المالية في المشتقات مف المتاجرة اارباحصافي "الد ؿ الموحد تحت 
 

 :عمى التاليإستمية  المتعمقة بمنتجات لودانعتتضمف ا
 

422;   4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
 المنتجات    

 ودانع مضاربة وحسابات توفير  96,593;  8;7,:3,48
 ودانع وكالة  8,496,764  938,:3,82
 ودانع مرابحة  8,548::,8  5,852,983
      وديعة  6;:,:6:  96;,979

     
9,488,269  36,;:6,355        

 
 (.ألؼ درىـ 98;,;34 – ;422ألؼ درىـ ر ;3:8,48إف توزيعات أرباح حاممي ودانع وكالة  تؿ السنة بمغت 

 
 حساب االستثمارحاممي توزيع األرباح عمى 

 
 .والشريعةىينة الفتوى  وفقًا لتعميماتوالمساىميف  اإلد ارحسابات و  الودانعيتـ توزيع اارباح بيف 

 
ف والمػودعيف لمتوزيػع بػيف المسػاىمي ااربػاح القابمػةصػافي  ىػو صافي الػد ؿ مػف كافػة عناصػر المضػاربة فػي نيايػة كػؿ ربػع سػنة

 .اإلد ار أصحاب حساباتو 
 

وذلػػؾ باعتمػػاد طريقػػة ااربػػاح فػػي نيايػػة كػػؿ ربػػع سػػنة صػػافي مػػف  وحسػػابات اإلد ػػارسػػتيمار ايػػر المقيػػدة اإلحصػػة يػػتـ إحتسػػاب 
 المتفؽ عمييا.و المعمنة رسـو المضاربة نسبة حساب منفصمة لإلستيمار بعد  صـ 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 أوراق مالية إلزامية التحويل ;3
 

ألؼ درىـ قابمة لمتحويؿ إلػى أسػيـ  22,222:,6، أصدر البنؾ أوراؽ مالية إلزامية التحويؿ بقيمة إسمية بمغت :422  تؿ سنة
ااوراؽ  تعتبػراإلمػارات العربيػة المتحػدة عمػى أف عتمػد البنػؾ المركػزي لدولػة إسػنوات مػف تػاريخ اإلصػدار.  5عادية جديدة  ػتؿ 

فػي إحتسػاب كفايػة رأس  تػد ؿووفقػًا لػذلؾ  كفايػة رأس المػاؿ" بموجػب متطمبػات 3الطبقػة ااولػى " ضػمفالمالية اإللزامية التحويؿ 
معػدؿ  إف بالسػنة. %3,7تستحؽ فواند عمى ىذه ااوراؽ حتى تاريخ التحويؿ كؿ ربع سنة بسعر ايبػور زانػد (. ;6الماؿ رإيضاح 
ااوراؽ  مسػيـ الواحػد(. ت ضػعلدرىػـ  8,33 – ;422ديسػمبر  53كؿ سيـ رلدرىـ  8,33كاف  4232ديسمبر  53التحويؿ في 

 المرتبػػات اا ػػرى جميػػعمػػع بالمرتبػػة ، تسػػاوي "4" اليانيػػةالطبقػػة قػػرض  البنػػؾ، متضػػمنةلجميػػع التزامػػات  الماليػة اإللزاميػػة التحويػػؿ
 البنؾمف  مباشرة اير مضمونةتشكؿ التزامات المالية التي وزارة  متضمنة سندات رأس ماؿالتزامات المصدر،  "3مطبقة ااولى "ل

 .ـالتساوي فيما بينيب ومرتبة
 

دفعػات  مػفالػذي ينشػأ  المطموبػاتإف العاندات المستممة مف إصدار ااوراؽ الماليػة اإللزاميػة التحويػؿ قػد تػـ تقسػيميا إلػى عنصػر 
 حقوؽ ممكية البنؾ كما يمي: لتسميـالمتبقية المستقبمية ر حقوؽ الممكية، والذي يميؿ القيمة وعنصالفواند 

   
     درهمألف 

     
 عواند إصدار     22,222:,6

      تكمفة اإلصدار   ) (43,857
     

 المحصمةصافي العواند     587,:6,99
           ليعند اإلعتراؼ ااو  المطموباتعنصر    ) (366,6:4

      عنصر حقوؽ الممكية عند اإلعتراؼ ااولي    5::,6,855
 
 

422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

 عند اإلعتراؼ ااولي المطموباتعنصر   ;26,;32  657,:38
 تكمفة الفاندة لمسنة  483,:;  8;375,4
           سنةالفاندة المدفوعة  تؿ ال ) (;39,:39 ر (434,8:4
32;,26;  4;,353        

 
. يػػتـ قيػػاس (% سػػنوياً :4,2 - ;422% سػػنويًا ر4,27 بتطبيػػؽ سػػعر الفانػػدة الفعاػػاؿ بمعػػدؿ لمسػػنةتػػـ إحتسػػاب الفانػػدة المحممػػة 

 عنصر المطموبات بالتكمفة المطفأة.



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك

 

7: 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 قروض قصيرة ومتوسطة األجل 42
 

  ىي كما يمي: 4232ديسمبر  53إف تفاصيؿ القروض قصيرة ومتوسطة ااجؿ كما في 
 األداة العممة   خالل سنة  سنوات 5-3  سنوات 7-5  المجموع

              درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف 
 أوراؽ مالية اير مضمونة استراليدوالر   -   366,479  -   366,479
  دوالر هونج كونج  69,585  6,555;  -   8;363,8
  ين ياباني  ::377,5  -   -   ::377,5
  رينغيت ماليزي  -   -   483,:8:  483,:8:

  جنيه استرليني   5,722,223  -   -   5,722,223
  كرونا سموفاكية  -   :325,97  -   :325,97
  رند جنوب أفريقيا  -   ;;73,4  -   ;;73,4

  فرنك سويسري  68;,59:  -   -   68;,59:
  درهم إماراتي   3,522,222  3,475,222  -   4,775,222
  دوالر أمريكي  95,682  -   5,895,222  5,968,682

                    
34,324,288  6,763,483  3,868,869  7,;36,37:    
 قروض مشتركة دوالر أمريكي  72;,772  922,:9;,8  -   872,;9,74
  يورو أوروبي  -   237,:54  -   237,:54

          
 مبادلة مجموع العاندمف  تؿ قروض  دوالر أمريكي  -   -   596,;64  596,;64
  درهم إماراتي   -   -   5,222;3  5,222;3

          
 عقود إعادة الشرا مف  تؿ قروض  دوالر أمريكي  -   -   662,982  662,982

                    
43,244,:87  7,826,5;7  :,;75,584  8,687,32:              

        ر (5,393
تعػػػديتت القيمػػػة العادلػػػة عمػػػى القػػػروض القصػػػيرة 

 والمتوسطة ااجؿ والتي تـ التحوط ليا 
                    

43,23;,8;6          
           

بإستعماؿ عقود مقايضة العمتت  ذه القروضقد تـ التحوط ليو مقيمة العادلة الناتجة مف م اطر التحوط. ل تـ تعديموألؼ درىـ  :25,83:,;مبمص عمى تتضمف القروض القصيرة والمتوسطة ااجؿ 
 العادلة. كتحوطات لمقيمة  عقود مقايضة العمتت المتدا مةتـ تصنيؼ  المتدا مة.



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك

 

7; 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 قروض قصيرة ومتوسطة األجل )يتبع( 42
 

 ىي كما يمي: ;422ديسمبر  53إف تفاصيؿ القروض قصيرة ومتوسطة ااجؿ كما في 
 

 ااداة العممة    تؿ سنة  سنوات 5-3  سنوات 7-5  المجموع
              درىـألؼ   درىـألؼ   درىـألؼ   درىـألؼ 

 أوراؽ مالية اير مضمونة دوالر استرالي  -   386,827  -   386,827
  دوالر ىونج كونج  -   4;364,2  -   4;364,2
  يف ياباني  -   956,:;3  -   956,:;3

  جنيو استرليني   -   72,559;,4  -   72,559;,4
  كرونا سموفاكية  -   353,623  -   353,623
  رند جنوب أفريقيا  -   874,;6  -   874,;6

  فرنؾ سويسري  8;754,5  4;3,286,9  -   ::9,3;3,7
  دوالر سنغافوري  867,;59  -   -   867,;59

  درىـ إماراتي   22,222;  3,522,222  3,475,222  5,675,222
                      دوالر أمريكي  5,968,682  95,682  5,895,222  42;,4;9,6

38,77;,796  6,;48,222  8,297,295  7,77:,723    
           قروض مشتركة دوالر أمريكي  :3,22;5,4  23:,;:5,9  ;6:,;5,95  :42,87:,32

 مبادلة مجموع العاندمف  تؿ قروض  دوالر أمريكي  -   -   6;624,3  6;624,3
  درىـ إماراتي   -   -   456,422  456,422

          
                     عقود إعادة الشرا مف  تؿ قروض  دوالر أمريكي  -   -   662,982  662,982

4:,679,5:8  ;,965,225  ;,:86,:96  :,:6;,72;              

686,63:         
يرة تعػػديتت القيمػػة العادلػػة عمػػى القػػروض القصػػ

 والمتوسطة ااجؿ والتي تـ التحوط ليا 
                    

4:,;43,:26          
          

 
ضة العمتت بإستعماؿ عقود مقاي ذه القروضقد تـ التحوط ليالعادلة الناتجة مف م اطر التحوط. و تـ تعديمو لمقيمة ألؼ درىـ  4;4,745,9مبمص عمى تتضمف القروض القصيرة والمتوسطة ااجؿ 

 كتحوطات لمقيمة العادلة.  عقود مقايضة العمتت المتدا مةتـ تصنيؼ  المتدا مة.



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك

 

82 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 قروض قصيرة ومتوسطة األجل )يتبع( 42
 

 ىي كما يمي: 4232ديسمبر  53كما في كؿ ربع سنة ونسبة الفاندة  ااوراؽ المالية اير المضمونةفاندة عمى تستحؽ دفعات ال
 

 العممة خالل سنة سنوات 5-3 سنوات 5-7
    

فانػػػػػدة عمػػػػػى أسػػػػػاس معػػػػػدؿ سػػػػػػعر  -
الدوالر ااسػترالي ليتيػة أشػير زانػد 

 .نقطة أساسية 52

 دوالر استرالي -

فاندة عمى أساس معدؿ سعر ىونج  -
د كونج المعروض ليتية أشير زان

 نقطة. ;4

فاندة عمى أساس معدؿ سعر ىونج 
كونج المعروض ليتية أشير زاند 

 نقطة. 57

 دوالر ىونج كونج

% 3,88فاندة بمعدؿ يابت بسعر  - -
 بالسنة.

 يف ياباني

% 7,847فاندة بمعدؿ يابت بسعر  - -
 بالسنة.

 جنيو استرليني 

فاندة عمى أساس بريبور ليتية  -
 سية.نقطة أسا 33أشير زاند 

 كرونا سموفاكية -

فاندة عمى أساس جيبار ليتية  
 نقطة أساسية. 63أشير زاند 

 رند جنوب أفريقيا -

% 4,98فاندة بمعدؿ يابت بسعر   -
 بالسنة.

 فرنؾ سويسري

% 7,4فاندة بمعدؿ يابت بسعر 
 بالسنة.

 دوالر سنغافوري  -

% 8فاندة بمعدؿ يابت بسعر  
 بالسنة.

ور ليتية أشير فاندة عمى أساس ايب
 نقطة أساسيًة. 472زاند 

 درىـ إماراتي 

% 6,97فاندة بمعدؿ يابت بسعر 
 بالسنة.

فاندة عمى أساس ليبور ليتية أشير  -
 .أساسيةنقطة  332إلى  52زاند 

 دوالر أمريكي

 
كػؿ ربػػع يبػور لشػير، نقطػة أساسػػية زيػادة عمػى ل 47تسػتحؽ دفعػات الفانػدة عمػى القػرض المشػترؾ كػػؿ شػير بسػعر كوبػوف يعػادؿ 

يحؽ لمبنػؾ أف يمػدد القػرض  .زيادة عمى ليبور ليتية أشيرنقطة أساسية  3:7إلى نقطة أساسية  49,7سنة بسعر كوبوف يعادؿ 
  المشترؾ لمدة عاميف إضافييف مف تاريخ اإلستحقاؽ.

 
 يةنقطػة أساسػ 522 ر كوبػوف يعػادؿكػؿ ربػع سػنة بسػعالفاندة عمى القروض مف عمميات مقايضة العاند اإلجمػالي تستحؽ دفعات 

 أشير. لستةليبور  عمى يةنقطة أساس 522 ليتية أشير وكؿ نصؼ سنة بسعر كوبوف يعادؿ ايبورليبور و  عمى
 

 يةنقطػة أساسػ :34 إلػى 8: كؿ نصػؼ سػنة بسػعر كوبػوف يعػادؿات إعادة الشرا  يالفاندة عمى القروض مف اتفاقتستحؽ دفعات 
 أشير. لستةليبور  عمى



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

        قروض طويمة األجل 43
 األداة  العممة  4232   ;422 

     درهمألف   درىـألؼ 
       

 أوراؽ مالية اير مضمونة  ليرة تركي  6,225;  2,426;
   درىـ إماراتي  722,222  722,222

   رينغيت ماليزي  698,694  - 
                 دوالر أمريكي  95,682  95,682
885,886  3,365,;57     

 سندات يانوية بسعر فاندة عانمة  دوالر أمريكي  ;:3,394,9  3;:,:3,54
 "4قروض الطبقة اليانية "  درىـ إماراتي  8,839,678  8,839,678

       

;,6:5  4:,293) (   
ااجػػػػؿ  طويمػػػػةتعػػػديتت القيمػػػػة العادلػػػة عمػػػػى قػػػروض 

               والتي تـ التحوط ليا 
:,83;,6;6  :,;28,32;            

 
مقيمػة العادلػة الناتجػة مػف تـ تعديمو ل ألؼ درىـ( 2,426; – ;422ر ألؼ درىـ 792,697ااجؿ مبمص  طويمةتتضمف القروض 
عقػػود مقايضػػة العمػػتت  تحديػػدتػػـ  بإسػػتعماؿ عقػػود مقايضػػة العمػػتت المتدا مػػة. ه القػػروضذقػػد تػػـ التحػػوط ليػػم ػػاطر التحػػوط. و 

 كتحوطات لمقيمة العادلة.  المتدا مة
 

  كما يمي:  4232ديسمبر  53أسعار الكوبوف في بمتأ رًا  الدفع تستحؽالفاندة عمى ااوراؽ المالية اير المضمونة والتي إف 
 العممة  سنوات 7أكثر من 

     
 ليرة تركي  % بالسنة.34,97فاندة بمعدؿ يابت بسعر 
 درىـ إماراتي  % بالسنة.8فاندة بمعدؿ يابت بسعر 
 رينغيت ماليزي  % بالسنة.7,57فاندة بمعدؿ يابت بسعر 
 دوالر أمريكي  % بالسنة.7,5:97فاندة بمعدؿ يابت بسعر 

 
ليبػور  زيػادة عمػى يةنقطػة أساسػ 82 بسػعر كوبػوف يعػادؿكؿ يتيػة أشػير  ةعانمالفاندة عمى السندات اليانوية بسعر فاندة تستحؽ 
تػػـ الحصػػوؿ عمػػى ااوراؽ الماليػػة اليانويػػة مػػف مؤسسػػات ماليػػة  ػػارج دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة وىػػي مؤىمػػة أشػػير.  ليتيػػة

% سػػنويًا 42يػػتـ إطفاؤىػػا بمعػػدؿ وبعػػد ذلػػؾ  4233كقػػرض يػػانوي رأسػػمالي بالدرجػػة اليانيػػة لم مػػس سػػنوات ااولػػى ولغايػػة عػػاـ 
. تػـ إعتمػاد ىػذا 4233( إذا لػـ يػتـ إسػترجاعيا  ػتؿ عػاـ ;6وذلؾ ااراض إحتساب كفاية رأس المػاؿ رإيضػاح  4238ولغاية 

 مف قبؿ البنؾ المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 "4قرض الطبقة الثانية "
ة جديػدة يػشػكؿ ودانػع حكومعمػى السػيولة دعػـ تػوفير ب العربيػة المتحػدة المػاراتادولػة لالحكومػة االتحاديػة  ، قامت:422 سنةفي 

قامػػػت ، ;422 فػػػي نيايػػػة عػػػاـ، بمػػػا فييػػػا بنػػػؾ أبػػػوظبي التجػػػاري. العربيػػػة المتحػػػدة لدولػػػة اإلمػػػارات فػػػي البنػػػوؾ التجاريػػػة الرنيسػػػية
 مػارسفػي . لقػرض مؤىػؿ مػف الطبقػة اليانيػةودانػع العربية المتحدة بتقػديـ عػرض لتحويػؿ ىػذه ال لدولة اإلمارات ةاالتحاديالحكومة 
مػػف الحكومػػة االتحاديػػة المسػػتممة درىػػـ ألػػؼ  8,839,678مبمػػص ودانػػع العمػػت  بتحويػػؿ تطبيػػؽ  يػػار عمػػى البنػػؾ  وافػػؽ، ;422

 تسػتحؽو  مػف تػاريخ اإلصػدارسػنوات  9 إف قرض الطبقػة اليانيػة يسػتحؽ  ػتؿالعرض،  بموجب. لقرض مؤىؿ مف الطبقة اليانية
% سػػنويًا 7% سػػنويًا لمسػػنة الياليػػة و 6,7اوؿ سػػنتيف و  ;422مػػارس  53إبتػػداً  مػػف  % سػػنوياً 6الفوانػػد كػػؿ ربػػع سػػنة بمعػػدؿ 

مػػف  بنيايػة السػنوات ال مػس ااولػىكامػػؿ بالأو  جزنيػاً تسػديد القػرض لمبنػػؾ  يػار ب. % سػنويًا لمفتػرة المتبقيػة7,47لمسػنة الرابعػة و 
 رأس الماؿ.ل مؤىؿ لمطبقة اليانيةالقرض  إف ىذامية ااراض تنظي .اإلصدارتاريخ 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( ;422ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 مطموبات أخرى 44
422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

 فواند مستحقة الدفع  3,4:3,883  ;4,26;;
 اية ال دمة لمموظفيفم صصات ني  85:,388  95;,352
 داننوف وأرصدة داننة أ رى  7::,92:  4;958,6

 حساب مقاصة دانف  34,926  828
 المستحقة ضريبة الد ؿ الحالية  454,;  5,453

 إيرادات مؤجمة  467,672  3::,485
 أوراؽ قبوؿ  4:;,589,;  6,853,732
      أ رى  4,546,543  45;,3:;

     
9,962,887  36,49;,2;:        

 
 .تمادات مستنديةعإتنشأ أوراؽ القبوؿ عندما يضمف البنؾ الدفعات مقابؿ تقديـ مستندات مسحوبة بموجب 

 
  كما يمي: ىيو تابعة الشركة ال/ البنؾ ااجنبي فرعبعمميات  تتعمؽالمستحقة  الحالية الد ؿضريبة إف 
 

422;  4232   
 شركة تابعةي/ الفرع األجنب  درهمألف   درىـألؼ 
     

 فرع العمميات اليندية  8;5,2  5,453
      شركة تابعة –القابضة رماليزيا(  ظبي التجاريبنؾ أبو   8,358  - 
     

5,453  ;,454        
 
 ند. في اليالمطبقة ضريبة الد ؿ  بموجب أنظمةفرع اليند عمميات قد تـ احتساب ضريبة الد ؿ الحالية المستحقة عمى ل
 

مػف ااربػاح  %47بنسػبة  النظػاميمعػدؿ الضػريبة لمشػركة التابعػة فػي ماليزيػا ب ضريبة الػد ؿ الحاليػة المسػتحقة الػدفعتـ احتساب 
 .ة مؤجمةيضريبموجودات أو مطموبات ىناؾ  يكففي ماليزيا. لـ  يتـ تطبيقولمضريبة لمشركة التابعة كما  ال اضعة



 بنك أبوظبي التجاري 
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 موحدة إيضاحات حول البيانات المالية ال

 )يتبع( ;422ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 رأس المال 45
   المصرح به   المصدر والمدفوع بالكامل
422;  4232     
          ألف درهم  درهمألف   درىـألؼ 

        درىـ 3اسيـ عادية بقيمة   32,222:,6  32,222:,6  32,222:,6
 

 %( مػف كامػػؿ65:,86 – ;422ديسػػمبر  53% ر65:,86بػػ  بػػوظبي لتسػتيمارس أمجمػيحػتفظ ، 4232ديسػػمبر  53كمػا فػي 
  ماؿ المصدر والمدفوع. ال سأر 

ديسػػمبر  53ر لمبنػػؾ مػػف إجمػػالي ااسػػيـ المصػػدرةألػػؼ سػػيـ  :7:,9 بػػػمبنػػؾ شػػركة زميمػػة لحػػتفظ ت ،4232ديسػػمبر  53 كمػػا فػػي
 ألؼ سيـ(. 55:,7- ;422

 
 

 احتياطيات نظامية وأخرى 46
 طي النظامياالحتيا

% مػػػف صػػػافي أربػػػاح السػػػنة إلػػػى االحتيػػػاطي 32، يػػػتـ تحويػػػؿ 2:;3لسػػػنة  32مػػػف القػػػانوف االتحػػػادي رقػػػـ  4:وفقػػػا لممػػػادة رقػػػـ 
بناً  عمػى ذلػؾ % مف رأسماؿ البنؾ المدفوع. 72النظامي. يمكف لمبنؾ إيقاؼ ىذا التحويؿ عندما يبمص رصيد االحتياطي النظامي 

إف ىػذا االحتيػاطي ايػر : ال شي  درىـ( إلى إحتياطي نظامي  تؿ السنة. ;422ديسمبر  53ر درىـ 322,:5تـ تحويؿ مبمع 
 قابؿ لمتوزيع.

 االحتياطي القانوني
مػف النظػاـ ااساسػي لمبنػؾ، يػتـ تحويػؿ  6:روتعديتتػو( والمػادة رقػـ  6:;3لسػنة  :وفقا لقانوف الشركات التجاريػة االتحػادي رقػـ 

لػى االحتيػاطي القػانوني. يمكػف لمبنػؾ إيقػاؼ ىػذا التحويػؿ عنػدما يبمػص رصػيد االحتيػاطي القػانوني % مف صػافي أربػاح السػنة إ32
: ال شػػي  درىػػـ( إلػػى ;422ديسػػمبر  53درىػػـ ر 322,:5بنػػاً  عمػػى ذلػػؾ تػػـ تحويػػؿ مبمػػع % مػػف رأسػػماؿ البنػػؾ المػػدفوع. 72

 إف ىذا االحتياطي اير قابؿ لمتوزيع.إحتياطي قانوني  تؿ السنة. 
 تياطي العاـ االح

، تـ تحويؿ نسبة إضافية مف صػافي أربػاح السػنة إلػي احتيػاطي عػاـ بنػا ًا عمػى توصػية لمبنؾفي النظاـ ااساسي  6:وفقًا لممادة 
رأس مػػاؿ البنػؾ المػدفوع. إف ىػػذا  مػف% 47مجمػس اإلدارة. يمكػف لمبنػؾ إيقػػاؼ ىػذا التحويػؿ عنػػدما يبمػص رصػيد االحتيػػاطي العػاـ 

لػـ يػتـ تحويػؿ أي إحتياطيػات مػف صػافي ف يست دـ فقط بنا ًا عمى توصية مجمس اإلدارة وموافقة المساىميف. االحتياطي ممكف أ
 أرباح السنة.

 احتياطي طوارئ
لقػػد تػػـ انشػػا  ىػػذا االحتيػػاطي لمقابمػػة الم ػػاطر أو الطػػوارئ المسػػتقبمية ايػػر المتوقعػػة وايػػر المنظػػورة التػػي قػػد تنػػتج عػػف الم ػػاطر 

 البنكية العامة.
 
 

   ، صافيأسهم برنامج حوافز الموظفين 47
 

بقػػانيـالجيػػديف  الرنيسػػييف وذلػػؾ بغػػرض تقػػدير المػػوظفيف"( البرنػػامجر"لممػػوظفيف  طويػػؿ ااجػػؿ حػػوفزبرنػػامج البنػػؾ  أنشػػأ ووفقػػًا  .واء
ااوراؽ  . تػـ الحصػوؿ عمػى ىػذه ااسػيـ مػف سػوؽاإلكتسػابلمبرنامج، سيتـ منح الموظفيف أسيـ في البنؾ عندما تسػتوفي شػروط 

أي سي بي اؿ تي آي بي رآي أو  مف قبؿ بيذا اإلسـوتـ اإلحتفاظ  .الشرا المالية مف قبؿ البنؾ بسعر السوؽ الساند كما بتاريخ 
لجنػػة و الترشػػيح/ ااجػػور ووافقػػت لجنػػة  تقػػرر  .، حتػػى يػػتـ إسػػتيفا  شػػروط اإلكتسػػابيػػتـ توحيػػدىا تابعػػةوىػػي شػػركة أـ( المحػػدودة 

السػنوي لكػؿ  الراتػب وحسػب لمبنػؾ عمػى أسػاس مؤشػرات اادا  الرنيسػية ي اإلدارة الرنيسػييفلمػوظف منح أسيـ الموارد البشرية عمى
 موظؼ.
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 )يتبع( ;422ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(  أسهم برنامج حوافز الموظفين 47
 
 أدناه. مبيفكما ىو  لدى البنؾ برنامجيف اسيـ الحوافزكاف  ،4232ديسمبر  53مسنة المنتيية في ل
 

 تاريخ المنح    :422يناير  3  4232يناير  3
     

 عدد ااسيـ الممنوحة    36,568,482  4;4,:49,27
     

69,2:7  5:,353 
 القيمة العادلة لألسيـ الممنوحة في تاريخ المنح  

 ألف درهم
     
 تاريخ اإلكتساب  4232ديسمبر  53  4234ديسمبر  53

 
الوفاة أو العجز أو التقاعد ر ميؿ  اصة  تؿ فترة المنحظروؼ مقابمة  دمة ليتث سنوات مف تاريخ المنح أو  –شروط اإلكتساب 
 أو إنيا  ال دمة(

     
 إف الحركة عمى برنامج ااسيـ ىو كما يمي:    

422;  4232   
     

 يناير 3في  الموقوفةااسيـ   :35,395,54  36,568,482
 ااسيـ الممنوحة  تؿ السنة  4;4,:49,27  - 

 ااسيـ الموزعة  تؿ السنة  -  ر (54;,3,394
       تؿ السنة الممغاة ر (:38,:;;,3  - 
     

      ديسمبر 53في  الموقوفةااسيـ   455,674,:5  :35,395,54
     
      ديسمبر 53في  القابمة لمتوزيعسيـ اا  33,926,855  - 
     

422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

      رآالؼ الدراىـ( تكاليؼ "البرنامج" معترؼ بيا في بياف الد ؿ  68:,45  34,492
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 ات رأس مالسند 48
 

  قسػػـ الماليػػة لحكومػػة أبػػوظبيقػػاـ ، وكجػػز  مػػف إسػػتراتيجية الحكومػػة لمتعامػػؿ مػػع اازمػػة االقتصػػادية العالميػػة، ;422فػػي  فبرايػػر 
مميػار  6 تبمػص إسػمية مػف بنػؾ أبػوظبي التجػاري بقيمػةر"السػندات"(  "3الطبقة ااولػى "تنظيمية مف  رأس ماؿسندات  فيباالكتتاب 

 البنوؾ التجارية الرنيسية اا رى في إمارة أبوظبي.  فيأ رى ممايمة  رأس ماؿ"(، باإلضافة إلى سندات درىـ ر"السندات
 

ال تتمتػػػع ىػػػذه السػػػندات بحػػػؽ التصػػػويت، وىػػػي سػػػندات دانمػػػة ايػػػر مجمعػػػة لألربػػػاح ولػػػيس ليػػػا تػػػاريخ محػػػدد لمسػػػداد، وىػػػي قابمػػػة 
السندات التزامات مباشرة واير مضمونة ويانوية عمى البنؾ وتتسػاوى  لتسترداد مف جية اإلصدار وفقًا لشروط معينة، وتميؿ ىذه

مطالبػػات الػػداننيف الرنيسػػييف. ت ضػػع السػػػندات بعػػػد حػػاممي السػػندات  تحقػػوؽ والتزامػػا تػػػأتيفػػي رتبتيػػا دوف أي تفاضػػؿ بينيػػا. و 
باإلضػافة  ايبػورلسػتة أشػير  عانمػةومعػدؿ فانػدة  4236% تستحؽ الدفع كؿ سػتة أشػير حتػى فبرايػر 8لمعدؿ فاندة سنوي بنسبة 

. ال يحػػؽ لحػػاممي القسػػانـعػػدـ إجػػرا  دفعػػات  ي تػػاريحػػؽ لمبنػػؾ وفقػػًا لتقػػديره الحصػػري أف  إال أنػػو، بعػػد ذلػػؾ % سػػنوياً 4,5 إلػػى
ف . وعػتوًة عمػى ذلػؾ، فػإإ تؿبميابة  القسانـالبنؾ عمى عدـ تقديـ دفعات   ياروال يعتبر  القسانـالسندات مطالبة البنؾ بدفعات 

 بتاريخ الدفعة المعنية ر"حاالت تستوجب عدـ الدفع"(.  القسانـىناؾ ظروفًا معينة يحظر عمى البنؾ في ظميا القياـ بدفعات 
 

عدـ الدفع أو في حاؿ ااحداث التي تستوجب عػدـ الػدفع، فإنػو ال يحػؽ لجيػة اإلصػدار: رأ( اإلعػتف  با تيارفي حاؿ قاـ البنؾ 
أو ت فيض أو االستحواذ بأي وسيمة كانػت عمػى أي جػز  مػف أو إلغا  باح؛ أو رب( المطالبة أو شرا  عف أو دفع أو توزيع أية أر 

رأس المػػاؿ أو أوراؽ ماليػػة مػػف جيػػة اإلصػػدار مسػػاوية لمسػػندات أو أقػػؿ منيػػا، باسػػتينا  ااوراؽ الماليػػة التػػي تػػنص بنودىػػا عمػػى 
 ف بالكامؿ. تي إذا تـ، أو لحيف، سداد دفعتيف يابتتيف متتاليأو التحويؿ إلى حقوؽ ممكية في أي حالة إال السدادإلزامية 

 
 

 إيرادات الفوائد 49
422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

 قروض وسمفيات لمبنوؾ  3:6,327  :4:,;35
 قروض وسمفيات لمعمت   :8:,5;8,9  24:,8,765
      إستيمارات في أوراؽ مالية  43;,3:2  383,468

     
8,:66,:98  9,37:,:;6        



 بنك أبوظبي التجاري 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 الفوائد مصاريف :4
422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

 ودانع البنوؾ  337,333  442,645
 ودانع العمت   2::,4,747  458,:4,65
 أوراؽ مالية مدينة تـ إصدارىا ومطموبات تابعة  645,8:3  648,:69
      وسنداتفواند أوراؽ مالية   ;:665,4  ;576,83

     
5,6;3,926  5,729,;83        

 
 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  ;4
422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     
 الرسوم والعموالت من إيرادات    

 رسـو بنكية لألفراد  772,947  697,378
 رسـو بنكية لمشركات  624,627  6;672,4
 رسـو وساطة  ;7,36  658,:3
 رسـو مف صناديؽ اإلنتماف واانشطة اإلنتمانية اا رى  3;:,53  89,468
      رسـو أ رى  4;74,5  62,882

     
 مجموع إيرادات الرسوم والعموالت  3,264,784  4;3,273,9

     
      مصاريؼ الرسـو والعموالت ) (;8,52: ر (:88,38

     
      صافي إيرادات الرسوم والعموالت  78,475;  7,846:;
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 صافي الربح من التعامل بالعمالت األجنبية 52
 

، ااربػػػاح وال سػػػانر الناتجػػػة مػػػف العقػػػود الفوريػػػة أربػػػاح المتػػػاجرةالػػػربح مػػػف التعامػػػؿ بػػػالعمتت ااجنبيػػػة صػػػافي  يتضػػػمف صػػػافي
 .لمبنؾ بالعمتت ااجنبية والفروقات الناتجة عف تحويؿ الموجودات والمطموبات المالية

 
 

ستثمار إستثمارات لغرض المتاجرة  أرباح)خسائر(/ صافي  53  في أوراق مالية اتوا 
 

422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

 صافي أرباح مف إستيمارات لغرض المتاجرة  ;:34,8  9;9,6
      متاحة لمبيعبيع إستيمارات الربح مف  رال سارة(/ صافي ر (39,355  86,2:3

     
       ر (6,666  :93,79

 
 

 قيمة الإنخفاض  اتمخصص 54
422;  4232   
   درهملف أ  درىـألؼ 
     

4,;8:,537  4,:7;,79:  
 م صصات إن فاض القيمة عمى القروض والتسييتت، 

 (;رإيضاح صافي مف المبالص المستردة  
 م صصات إن فاض القيمة عمى اإلستيمارات في ااوراؽ المالية   398,;46  ;762,32

466,772  39:,539  
 إنتماف  عدـ تسديد إن فاض القيمة مف مقايضات م صصات

      (59رإيضاح  
     

5,974,;96  5,4:9,293        



 بنك أبوظبي التجاري 
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 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 العائد عمى السهم 55

 األساسي 
عمػػى المتوسػػط  البنػػؾالممكيػػة فػػي العانػػدة إلػػى حقػػوؽ  السػػنةيػػتـ احتسػػاب العانػػد ااساسػػي عمػػى السػػيـ وذلػػؾ بقسػػمة صػػافي أربػػاح 

 السنة.المرجح لعدد ااسيـ القانمة  تؿ 
 

 إف ااسيـ العادية التي سوؼ تصدر عند تحويؿ السندات اإللزامية التحويؿ تـ إدراجيا في إحتساب العاند ااساسي عمى السيـ.

 
422;  4232   

   ألف درهم  ألؼ درىـ
     

 البنؾ   حقوؽ الممكية فير سانر( السنة العاندة إلى  /حأرباصافي   5:3,223 ر (:66,;77
 لمسنةيضاؼ: فواند عمى ااوراؽ المالية اإللزامية التحويؿ   483,:;  8;375,4
      ينزؿ: الفاندة المدفوعة لسندات رأس الماؿ  ر (465,555 ر (342,222

     
      البنؾ رأ( حقوؽ الممكية فيالعاندة إلى المعدلة  رال سانر( /اارباح صافي  ;4;,457 ر (748,374

     
 المتوسط المرجح لعدد ااسيـ في اإلصدار  تؿ السنة   32,222:,6  32,222:,6

9:7,7;9  9:7,7;9  
يضاؼ: المتوسط المرجح لعػدد ااسػيـ الناتجػة عػف ااوراؽ الماليػة اإللزاميػة 

 التحويؿ 

 ) (57,848 ر (35,786
المػرجح لعػدد ااسػيـ الناتجػة مػف برنػامج  يػار شػرا  ااسػيـ ينزؿ: المتوسط 

       لمموظفيف
     

      المتوسط المرجح لعدد ااسيـ في اإلصدار  تؿ السنة رب(  93;,;7,77  7,7:4,255
     

       رأ(/ رب( الدراىـ(بر عمى السيـرال سارة(  /العاند ااساسي  2,26 ر (;2,2



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك
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 البيانات المالية الموحدة  إيضاحات حول

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 عقود اإليجارات التشغيمية 56
 

 البنك كمستأجر
 

 ترتيبات اإلستئجار 
 

لػيس . ةسػن 4-3شػروط عقػد اإليجػار بػيف  مػع بشػكؿ رنيسػي إلػى مػدد إيجػار مبػاني الفػرع لمبنػؾ يةالتشػغيماإليجػارات عقػود تػرتبط 
 التأجير.انتيا  فترات  عند المباني المستأجرةار لشرا  لبنؾ  يلدى ا

 
 كمصاريفدفعات معترف بها 

422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

      الحد اادنى لدفعات اإليجار  ;:2,:6  5;69,6
 

 غير قابمة لإللغاء إلتزامات عقود إيجار تشغيمية 
422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

  تؿ سنة  37,849  ;36,35
      مف سنة إلى  مس سنوات  4,894  3,447

     
37,586  3:,4;;        

 البنك كمؤجر
 

اإليجػار.  تمديػد مػدة يػار مػع ، واحػدة سػنةلعقد اإليجار  بشروط لمبنؾ الممموكة باإلستيمارات العقارية التشغيؿعقود إيجار  تتعمؽ
. لػيس لػدى المسػتأجر لمتجديػد يػاره  أبػدىفػي حالػة أف المسػتأجر  السػوؽعمى بنػد مراجعػة  التشغيمير يجااإلعقود  تتضمف جميع
 انتيا  فترة عقد اإليجار. عند العقار يار لشرا  

 
فػػي  ىػػي كمػا تػػـ بيانيػاالبنػػؾ مػف إسػػتيماراتو العقاريػة والمصػاريؼ التشػػغيمية المباشػرة  قبػؿ مػػفلمسػنة إيػرادات اإليجػار المكتسػػبة إف 

 .35إيضاح 
 

 إيجارات تشغيمية مدينة غير قابمة لإللغاء
422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

       تؿ سنة  37,769  44,438
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 النقد ومرادفات النقد 57
 

  التالية:  بياف المركز الماليقد والمدرجة في بياف التدفقات النقدية الموحد عمى مبالص تشتمؿ النقد ومرادفات الن
422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

 نقد وأرصدة لدى البنوؾ المركزية  9,852::,7  237,;6,35
 ودانع وأرصدة مستحقة مف البنوؾ  9,756;5,:3  ::;,:56,:3
      أرصدة مستحقة لمبنوؾ ) (87:,63:,6 ر (423,:6,95

     
39,96;,:24  3;,665,4;;   

 ) (622,:7,43 ر (757,;3;
أرصدة مستحقة مف البنػوؾ ونقػد وأرصػدة لػدى البنػوؾ المركزيػة ودانع و : ينزؿ

 أشير  5مف  أصمية اكير ستحقاؽإ لدييا تواريخ –

4,765,874  4,673,5:7  
 ييا تػواريخ إسػتحقاؽ أصػمية اكيػر مػفلػد –: أرصدة مسػتحقة لمبنػػوؾ يضاؼ

      أشير 5
     

3;,595,;3;  38,898,4:6        
 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 58
 

لمبنػؾ والمنشػآت المتعمقػة  والصػناديؽ المػدارة وأعضػا  مجمػس اإلدارة واإلدارة العميػايقـو البنؾ بإبراـ تعامتت مع كبار المسػاىميف 
 ياؽ أعمالو االعتيادية وبااسعار التجارية لمفواند والعموالت.بيـ ضمف س

 
 إف المعامتت بيف البنؾ والشركات التابعة قد تـ حذفيا عند التوحيد ولـ يتـ اإلفصاح عنيا في ىذا اإليضاح.

 
 الشركة األم والطرف المسيطر النهائي

 
 بالكامؿ لمبنؾ ماؿ المصدر والمدفوعال راس%( مف 65:,86: ;422ديسمبر  53% ر65:,86 بوظبي لتستيمارمجمس أيممؾ 

، 4228مػػف عػػاـ  38وذلػػؾ بموجػػب القػػانوف رقػػـ بػػوظبي أحكومػػة قبػػؿ مػػف  بػػوظبي لتسػػتيمارمجمػػس أتػػـ إنشػػا  (. 45إيضػػاح ر
 حكومة أبوظبي.ىو  المسيطر النيانيالطرؼ  ولذلؾ فإف



 بنك أبوظبي التجاري 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع( 58
 

والتي كمجموعة وليست إفراديا بصورة ميمة وقد تـ إدراجيا فػي بيػاف ا لمركػز المػالي ااطراؼ ذات العتقة ومعامتت إف أرصدة 
  الموحد وبياف الد ؿ الموحد ىي كما يمي:

422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     
 :قروض وسمفيات    

 إلى أعضا  مجمس اإلدارة  287,;;  8;52,4
 إلى المدرا  الرنيسييف   38,399  52,998

      المنشآت المسيطر عمييا مف قبؿ الطرؼ المسيطر النياني  244,852,:3  789,:5:,35
     

35,:;;,85;  3:,359,:94        
 
االلتزامػػات  وأذات العتقػػة  الجيػػاتالمقدمػػة إلػػى  ياتوالسػػمف م صصػػات الن فػػاض القيمػػة مقابػػؿ القػػروض ةبأيػػ يػػتـ اإلعتػػراؼلػػـ 

 شػي  : ال;422ديسػمبر  53ر 4232ديسػمبر  53 ذات العتقػة  ػتؿ السػنة المنتييػة فػي الجيػات نيابػًة عػف المصػدرةالطارنػة 
 درىـ(.

422;  4232   
   درهم ألف  درىـألؼ 
 ودائع العمالء:    

 مف أعضا  مجمس اإلدارة  63,462  9,692;4
 مف كبار المساىميف   -   8;5,:4,58

 مف المدرا  الرنيسييف  37,967  ;5;,38
      المنشآت المسيطر عمييا مف قبؿ الطرؼ المسيطر النياني  58:,46,4:4  32:,:46,96

     
49,653,837  46,55;,:43        

     
      (;3رإيضاح  أوراؽ مالية إلزامية التحويؿ  22,222:  22,222:

     
      (43رإيضاح  "4قرض الطبقة اليانية "  8,839,678  8,839,678

     
      (48سندات رأس الماؿ رإيضاح   6,222,222  6,222,222

     
 :التزامات ومطموبات طارئة    

 إلى أعضا  مجمس اإلدارة  7,225  8,286
      المنشآت المسيطر عمييا مف قبؿ الطرؼ المسيطر النياني  4;464,5  433,289

     
439,353  469,5;7        



 بنك أبوظبي التجاري 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 تبع()ي 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع( 58
 

 المدرجة في بياف الد ؿ الموحد ىي كما يمي:المتعمقة بااطراؼ ذات العتقة اليامة  اارصدة والمعامتتإف 
  

422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     
 إيرادات الفوائد والرسوم والعموالت:    

 جمس اإلدارةأعضا  م -  4,558  632
 المدرا  الرنيسييف  -  :85  3,872
 نشاطات إنتماف -  ;76,65  :82,28
      المنشآت المسيطر عمييا مف قبؿ الطرؼ المسيطر النياني -  5,286:  5;79,9

     
33;,;43  362,699        

 
% 8,37% إلػى 2,97تراوحػت مػف والسػمفيات المقدمػة لجيػات ذات عتقػة  ػتؿ السػنة  إف معدالت الفواند المحققة مف القروض

 % سنويًا(.3;,7% إلى :2,7: ;422ديسمبر  53سنويًا ر
 

% إلػػػى 2,72تراوحػػػت مػػف إف إيػػرادات الفوانػػد والرسػػػـو والعمػػوالت المحققػػػة مػػف المعػػػامتت مػػع جيػػػات ذات عتقػػة  ػػػتؿ السػػنة 
 % سنويًا(.4,7% إلى 2,7: ;422ديسمبر  53% سنويًا ر4,7

422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
 مصروفات الفوائد:    

 أعضا  مجمس اإلدارة -  3,247  39,673
 كبار المساىميف -  937,;  8;53,6

 المدرا  الرنيسييف  -  895  694
      المنشآت المسيطر عمييا مف قبؿ الطرؼ المسيطر النياني -  83;,9:9  ;;:,757

     
7:7,53:  9;;,596        

 
المقدمػة مػف جيػات ذات عتقػة  ػتؿ السػنة تراوحػت مػف صػفر فانػدة رحسػابات ال إف أسعار الفواند المحممة عمى ودانػع العمػت  

 % سنويًا(.8,7فاندة إلى : صفر فاندة عمى حسابات ال تحمؿ ;422ديسمبر  53% سنويًا ر8,7تحمؿ فادة( إلى 
 

     
     

      أوراؽ مالية إلزامية التحويؿمصاريؼ فواند عمى   38,595  787,;4
     

       "4قرض الطبقة اليانية "مصاريؼ فواند عمى   586,423  425,249
     

      قسانـ مدفوعة عمى سندات رأس ماؿ  465,555  342,222



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك
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 يانات المالية الموحدة إيضاحات حول الب
 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 

 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع( 58
 

 كما يمي:كانت السنة  المدرا  الرنيسييف  تؿمكافآت إف 
422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     

 مكافآت قصيرة ااجؿ  76:,67  :52,66
 تحقاقات نياية ال دمةاس  4,454  3,4:6
           أسيـعمى أساس  دفعات  ;;6,2  :3,74
55,482  74,3:7        

 
( ال ػاص :صافي ربح السػنة وفقػًا لبنػود القػانوف االتحػادي رقػـ ر يتـ ت صيص وتسديد مكافآت أعضا  مجمس اإلدارة كتوزيع مف

  .وتـ إدراجيا كفاندة قصيرة ااجؿ في دولة اإلمارات العربية المتحدةبالشركات التجارية 
 
 

 التزامات ومطموبات طارئة 59
 

  ديسمبر: 53لقد كاف لدى البنؾ االلتزامات والمطموبات الطارنة التالية كما في 
422;  4232   
   درهمألف   درىـألؼ 
     
 عمالءعن  التزامات نيابةً     

 اعتمادات مستندية  98;,4,483  6,329,5:8
  طابات ضماف  35,927,388  ;38,299,73
 قابمة لتلغا  لتقديـ تسييتت إنتمانية اير التزامات   2,268;7,7  3,374;6,9
 التزامات قابمة لتلغا  لتقديـ تسييتت إنتمانية   479,629,:  42,952:,:3
           مقايضات عدـ تسديد إنتماف  7;634,4  4,229,239
67,:25,:26  52,448,:;2   

 أخرى    
 التزامات مصاريؼ رأسمالية مستقبمية   ;647,53  42;,2;3
 التزامات إستيمار في أوراؽ مالية  468,5:2  ;467,62

      شركة زميمة التزامات إستيمار في  5:9,355  - 
     

68,462,355  53,4:7,944        



 بنك أبوظبي التجاري 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53المنتهية في لمسنة 
 
 

 )يتبع( التزامات ومطموبات طارئة 59

 االلتزامات المتعمقة بالتسهيالت 
تشػػتمؿ االلتزامػػات المتعمقػػة بالتسػػييتت عمػػى االلتزامػػات المتعمقػػة بتقػػديـ تسػػييتت و طابػػات اعتمػػاد و طابػػات ضػػماف م صصػػة 

 لتمبية احتياجات عمت  البنؾ. 
 

ات المتعمقة بتقديـ تسييتت االلتزامات التعاقدية لتقدـ قروض وسمفيات وتسييتت تجدد تمقانيا. وعادة مػا يكػوف ليػذه تميؿ االلتزام
االلتزامات تواريخ صتحية محػددة، أو تشػتمؿ عمػى شػروط اللغانيػا. ونظػرا المكانيػة انتيػا  صػتحية ىػذه العقػود دوف اسػتعماليا، 

 ميؿ بالضرورة التزامات مالية مستقبمية.فإف إجمالي مبالص ىذه العقود ال ت
 

يمتـز البنؾ بموجػب  طابػات االعتمػاد و طابػات الضػماف بالسػداد نيابػة عػف عمتنػو فػي حالػة عػدـ قيػاـ العميػؿ بالوفػا  بالتزاماتػو 
يػػر أف ىػػذه وفقػػا لشػػروط العقػػد. قػػد تحمػػؿ ىػػذه العقػػود، م ػػاطر سػػوقية عنػػد اصػػدارىا أو تمديػػد صػػتحيتيا بأسػػعار فانػػدة يابتػػو. ا

 العقود تكوف بصورة رنيسية ذات أسعار متغيرة.
 

ال يػػتـ إدراجيػػا  والتػػي يقابميػػا إلتزامػػات مػػف العمػػت  إف اإللتزامػػات والمطموبػػات الطارنػػة والتػػي تػػـ الػػد وؿ بيػػا نيابػػًة عػػف العمػػت ،
مانيػػة، فػػي حالػػة عػػدـ تسػػديد الموجػػودات والمطموبػػات. إف الحػػد ااقصػػى الػػذي يمكػػف أف يتعػػرض لػػو البنػػؾ مػػف  سػػانر إنت ضػػمف

. يتميػػؿ بػػالمبمص اإلسػػمي التعاقػػدي ليػػذه كانػت أقػػؿ قيمػػةالضػػمانات أو الرىونػػات المطالبػػات و اادا  مػف الطػػرؼ ال ػػر، وأف جميػػع 
 عمى اإلنتماف. لموافقة البنؾ اإلعتياديةاادوات المدرجة في الجدوؿ أعته. ت ضع ىذه اإللتزامات والمطموبات الطارنة 

 
مػف قبػؿ واحػد أو أكيػر  عػدـ تسػديداإلنتماف تعني ضماف مع مستوى م اطرة و يارات سػعر مبنيػة عمػى  ات عدـ تسديدايضإف مق

 عػػدـ تسػػديدإنتمػػاف عقػػود مؤشػػرات  عػػدـ تسػػديد اتاإلنتمػػاف تتضػػمف مقايضػػ عػػدـ تسػػديدمػػف مصػػدري ااوراؽ الماليػػة. إف عقػػود 
إنتمػػاف كجػػز  مػػف  عػػدـ تسػػديدإنتمػػاني. كػػذلؾ تسػػت دـ عقػػود  عػػدـ تسػػديدت إنتمػػاني ومجموعػػة  يػػارا عػػدـ تسػػديدإنتمػػاني،  يػػارات 

الليات  مؼ العديد مػف اإللتزامػات المدينػة المضػمونة، فػي ىػذه الحػاالت يمكػف أف تكػوف لمعقػود شػروط فريػدة ال تتضػمف أحػداث 
 الشركة، ميؿ إعادة جدولة ديوف "حدث دانف".

 
ألؼ درىـ عمى  47;,634و  ألؼ درىـ 77:,7;6صافي الم صصات مبمص و ف بمص تعرض البنؾ لمقايضات عدـ تسديد إنتما

 4,229,239ألؼ درىـ و  4,444,676 – صافي الم صصاتو مقايضات عدـ تسديد إنتماف  ;422ديسمبر  53التوالي ر
 – ;422ديسمبر  53(، ر54ألؼ درىـ رإيضاح  539,:39، قاـ البنؾ بت صيص مبمص السنة.  تؿ ألؼ درىـ عمى التوالي(

ألؼ درىـ( مقابؿ طمبات تسديد متوقعة إلن فاض المقايضات وذلؾ باإلعتماد عمى تقارير وتوصيات المقياميف  466,772
 .33كما تـ شرحو في إيضاح  المستقميف
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

  المعمومات القطاعية :5
 
 توزيػػعالبيانػػات فػػي التقػػارير التػػي قػػدامت إلػػى المجنػػة التنفيذيػػة لمبنػػؾ، بصػػفتيا صػػانع القػػرارات المتعمقػػة بعمميػػات البنػػؾ، بغػػرض ف إ

 :الموارد وتقييـ اادا ، تركز بشكؿ أكير تحديدًا عمى قطاعات ااعماؿ لمبنػؾ. ووفقػًا لممعيػار الػدولي إلعػداد التقػارير الماليػة رقػـ 
الموجودات  تـ بيافلألفراد و دمات االستيمار والتمويؿ.  البنكيةلممؤسسات وال دمات  البنكيةاؿ ىي ال دمات فإف قطاعات ااعم

 . كمساندة المركزفي الجدوؿ التالي والمطموبات واادا  والتي لـ تحدد لقطاعات معينة 
 

 البنكية وال دماتتمويؿ التجاري وتمويؿ الشركات وال السيولةمف ااعماؿ المصرفية، إدارة  ال دمات البنكية لممؤسساتتشمؿ جميع 

 ة.اليند والبنية التحتية وعمميات العميؿ االستراتيجي وعمميات االستيمارية

 
دارة اليروات والعمميات اإلستمية بالتجزنةالسمع اإلستيتكية بيع  البنكيةال دمات تشمؿ   .واء

 
دارة المحفظػػػة االسػػػتيمارية لمبنػػػؾ وسػػػعر الفانػػػدة والعمػػػتت  عمميػػػات ال زينػػػةتشػػػمؿ أعمػػػاؿ ال زينػػػة واإلسػػػتيمارات مػػػف  المركزيػػػة واء

 .السمعمشتقات  ومحفظة
 
والمػوارد البشػرية والعمميػات وتتضػمف الم ػاطر، الشػركات  دعـكػاإلدارات اا ػرى مدعومة مف قبػؿ  القطاعات المذكورة أعته  إف

التجػػاري لمعقػػارات  أبػػوظبي -شػػركة تابعػػة  اً أيضػػ الشػػركاتدعػػـ  كمػػا يشػػمؿ الػػدا مي واإلدارة المركزيػػة. والتػػدقيؽالماليػػة والقانونيػػة 
والمعمومػػات المتعمقػػة بػػاادا  ايػػر  الموجػػودات والمطموبػػاتيػػتـ عػػرض . عقػػارات البنػػؾ و دمػػة العمميػػاتإدارة  تتضػػمف التػػيـ .ـ.ذ

 .الم صصة إلى القطاعات كدعـ الشركات
 

 اعات التقارير لمبنؾ:إف المم ص التالي يوضح العمميات في كؿ  مف قط
 

 تشمؿ ال دمات البنكية لممؤسسات عمى القروض، الودانع وايرىا مف معامتت وأرصدة مع المؤسسات.
 

 مف معامتت وأرصدة مع عمت  التجزنة وأنشطة إدارة الصناديؽ. ىاتشمؿ ال دمات المصرفية لألفراد عمى قروض، ودانع واير 
 

تمويػػؿ البنػػؾ ومركزيػػة أعمػػاؿ إدارة الم ػػاطر مػػف  ػػتؿ اإلقتػػراض، إصػػدار أوراؽ ماليػػة  تشػػمؿ أعمػػاؿ ال زينػػة واإلسػػتيمار عمػػى
قصػػيرة ااجػػؿ وسػػندات  اتداننػػة، إسػػت داـ المشػػتقات الماليػػة ااػػراض إدارة الم ػػاطر واإلسػػتيمار فػػي موجػػودات سػػانمة ميػػؿ إكتتابػػ

 .مالية داننة لمشركات والحكومة وأعماؿ التمويؿ التجاري وتمويؿ الشركات
 

 . 6ت المحاسبية لمبنؾ كما ىو موضح في إيضاح اإف السياسات المحاسبية لقطاعات التقارير ىي نفس السياس
 

وفقػًا قبػؿ ضػريبة الػد ؿ،  القطػاع أربػاحيػتـ قيػاس اادا  عمػى أسػاس . أدنػاه كػؿ القطاعػات نتػانج تـ إدراج المعمومات التي ت ص
، قيػاس اادا  القطػاع فػي أرباحوتست دـ لجنة اإلدارة التنفيذية.  تـ مراجعتيا مف قبؿي اإلدارة الدا مية الت في تقارير لما ىو مدرج

التي تعمؿ ضمف  المنشآت اا رى مقارنًة معقطاعات بعض ال تقييـ نتانجصمة بأف ىذه المعمومات ىي ااكير  حيث ترى اإلدارة
 ر السوؽ ضمف سياؽ ااعماؿ اإلعتيادية.عمى أساس أسعاالمعامتت القطاعات أسعار  . تـ تحديدالمجاالتىذه 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(المعمومات القطاعية  :5
 

 :4232ااعماؿ لسنة قطاع ليرادات ونتانج البنؾ وفقًا إلفيما يمي تحميؿ 
 

  مساندة المركز  المجموع
اإلستثمارات 

  لتمويلوا
الخدمات البنكية 

  لممؤسسات
الخدمات البنكية 

   لألفراد
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

           

5,8:4,427  ;5,52;  865,97:  3,3:6,7;2  3,982,76:  
صافي إيرادات الفواند بعد توزيعات 

 المودعيف
           

           
 إيرادات اير إيرادات الفواند  ;798,55  733,257  :83,:43  ;33,62  3,539,623

           

           
 زميمة اتالحصة في أرباح شرك ر (5,563  857,;55  -   -   6;558,4

           

           

 ر (63,474; ر (548,:3;,3  -   -  ر (:79,;7:,4
م صص إن فاض القروض 

 مسترداتصافي مف ال والسمفيات
           

           

  -  ر (454,;4 ر (483,:;5  -  ر (5;649,6

في أوراؽ إن فاض قيمة اإلستيمارات 
مالية ومقايضات عدـ تسديد 

 اإلنتماف
           

           
طفا ات ر (2,538: ر (36,656 ر (33,584 ر (4,8:5 ر (7;9,:32  إستيتكات واء

           

           
 مصاريؼ العمميات اا رى ر (72,744; ر (6;632,9 ر (339,527 ر (83,788 ر (3,762,3:9

           

           
 صافي اارباح قبؿ الضرانب  583,678 ر (559,748  :557,66  ;62,68  69:,;;5

           

           
 الضرانب  -  ر (454,;  -   -  ر (454,;

           

           
 صافي اارباح بعد الضرانب  583,678 ر (:568,97  :557,66  ;62,68  2,837;5

           

           
 المصروفات الرأسمالية   -   -   -   463,325  463,325

           

           
 4232ديسمبر  53كما في           
           

 الموجودات القطاعية  89,822,524  :6:,94,722  58,942,498  :98,;3,66  6;493,3,:39
           

           
 المطموبات القطاعية  ;3:,49,238  665,872,:7  8:;,95,394  3;86,5  68:,9;8,:37
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(مات القطاعية المعمو  :5
 

 :;422ااعماؿ لسنة قطاع ليرادات ونتانج البنؾ وفقًا إلفيما يمي تحميؿ 
 

  مساندة المركز  المجموع
اإلستيمارات 

  والتمويؿ
ال دمات البنكية 

  لممؤسسات
ال دمات البنكية 

   لألفراد
   ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ

           

5,498,365  99,499  3,236,536  :43,4;3  3,585,483  
صافي إيرادات الفواند بعد توزيعات 

 المودعيف
           

           
 إيرادات اير إيرادات الفواند  45:,728  785,366  35;,393  63,843  3,4:5,723

           

           
 زميمة اترباح شركالحصة في أ  46:,:  :436,55  -   -   445,384

           

           

 ر (83,444; ر (5;4,229,2  -   -  ر (537,:8;,4
م صص إن فاض القروض 

 والسمفيات
           

           

 ر (29;,369  -  ر (858,974  -  ر (;9:6,87

إن فاض قيمة اإلستيمارات في أوراؽ 
مالية ومقايضات عدـ تسديد 

 اإلنتماف
           

           
طفا ات ر (45:,88 ر (33,788 ر (679,: ر (4,459 ر (2:5,;:  إستيتكات واء

           

           
 مصاريؼ العمميات اا رى ر (;83,79: ر (;2;,624 ر (346,758 ر (5;83,4 ر (3,672,539

           

           
 صافي اارباح قبؿ الضرانب ر (845,:37 ر (7;44,9: ر (638,6:4 ر (:77,58 ر (:78,;72

           

           
 الضرانب  -  ر (5,453  -   -  ر (5,453

           

           
 صافي اارباح بعد الضرانب ر (845,:37 ر (48,248: ر (638,6:4 ر (:77,58 ر (;;734,9

           

           
 المصروفات الرأسمالية   -   -   -   8;533,2  8;533,2

           

           
 ;422ديسمبر  53كما في           
           

 الموجودات القطاعية  328,657,;7  696,662,:8  57:,53,3:2  :3,669,28  :99,:382,42
           

           
 المطموبات القطاعية  45,963,556  56,635,756  32:,;4,89:  3:;,4:5  ;87,:363,33
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  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(  ةالقطاعي المعمومات :5
 

 أدا  القطاع وت صيص الموارد بيف القطاعات:  مراقبةلغرض 
 
 القطاعػات الشػيرة عمػى  كػات والمعػدات. يػتـ توزيػعب ػتؼ الممتم التػي ت ػص القطاعػاتت صػيص جميػع الموجػودات  يػتـ

 . 38 إيضاحكما ىو موضح في  ال اصة
 
 ال اصة.المطموبات لمقطاعات  يتـ ت صيص جميع 

 
 إفصاحات أخرى:

 
 العمميات اإلجمالية لكؿ قطاع بيف الد ؿ مف ااطراؼ ال ارجية وبيف القطاعات.يرادات إلفيما يمي تحميؿ 

 
  مساندة المركز  المجموع

اإلستثمارات 
  والتمويل

الخدمات البنكية 
  لممؤسسات

الخدمات البنكية 
   لألفراد

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

           
 4232ديسمبر  53          
           

 ال ارجية  7:2,:6,34  43;,3;4,8 ) (5,3:3;3,6  7:2,:  22;,7,557
           

 بيف القطاعات ) (7,256;3,9 ) (878,883  4,577,779  :8,35;  - 
           

           
 المجموع  4,555,768  4,257,482  84,598:  :326,93  22;,7,557

           

 
  دعـ الشركة  المجموع

اإلستيمارات 
  والتمويؿ

ال دمات البنكية 
  لممؤسسات

ال دمات البنكية 
   لألفراد

   ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  درىـألؼ 

           
 ;422ديسمبر  53          
           

 ال ارجية  ;5,838,75  85:,5,325 ر (877,:8;,3  ;53,27  28:,6,9:4
           

 بيف القطاعات ر (3,959,853 ر (2;3,727,2  4::,5,376  ;5:,9:  - 
           

           
 المجموع  :2;,:9:,3  995,:;3,7  3,3:8,449  :;:,:33  28:,6,9:4
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 المعمومات القطاعية )يتبع(  :5

 الجغرافيةالمعمومات 
القطاع المحمػي ميؿ حدة تدولة اإلمارات العربية المت إف والسوؽ الدولي. حميالسوؽ الم قطاعيف جغرافييف وىماالبنؾ ضمف  يعمؿ

والسػوؽ الػدولي والػذي يميػؿ عمميػات  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة وشػركاتو التابعػة،عمميات البنؾ التي تنشأ مف فروع البنؾ فل
إف عمميػات دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة.  الزميمة  ارجالبنؾ التي تنشأ مف فروعو في اليند ومف  تؿ شركاتو التابعة وشركتو 

ومعمومات البنؾ المتعمقة بالموجودات القطاعية رموجودات اير متداولػة باسػتينا  اإلسػتيمارات فػي شػركات زميمػة واادوات الماليػة 
 :ما يمياا رى( وفقًا لكؿ قطاع جغرافي وىي ك

 
   محمي   دولي

422;  4232  422;  4232   
   ألف درهم  ألؼ درىـ  ألف درهم  ألؼ درىـ

         
 إيرادات         

36,4;4  3:,987  5,483,:73  5,885,662  
صافي إيرادات الفواند بعد توزيعات 

 المودعيف
         
         

 العممياتإيرادات   3,4:8,999  3,4:3,837  52,846  8::,3
         
         

 الحصة في أرباح شركة زميمة ر (5,563  46:,:  857,;55  :436,55
         

 
   ديسمبر 53كما في   ديسمبر 53كما في 

422;  4232  422;  4232   
   ألف درهم  ألؼ درىـ  ألف درهم  ألؼ درىـ

         
 موجودات غير متداولة        

 إستيمارات عقارية  4;3,;:4  4;6,;76  -   - 
         
         

 ممتمكات ومعدات، صافي  3,286,892  9:8,958  7,873  7:;,6
         
         

 موجودات اير ممموسة  377,3:2  -   -   - 
         



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية  ;5
 

 األدوات الماليةفئات  3/;5
 

 رقػـ الػدولي المحاسػبي المعيػار المبينػة فػيالمالية وفقػًا لفنػات اادوات الماليػة  الموجودات والمطموبات تحميؿ الجداوؿ التاليةتظير 
5; . 
 

  التكمفة المطفأة  المجموع
 قروض 
  متاحة لمبيع  مدينةوذمم 

 لألدوات تحوط
  المشتقة

محتفظ بها 
 4232ديسمبر  53  لممتاجرة

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
 الموجودات            

7,::9,852  7,::9,852   -   -   -   -  
البنوؾ رصدة لدى نقد وأ

 المركزية

3:,5;9,756  3:,5;9,756   -   -   -   -  
ودانع وأرصدة مستحقة مف 

 البنوؾ
 قروض وسمفيات، صافي   -   -   -   92:,344,993  -   92:,344,993

 أدوات مالية مشتقة  5,595,428  437,989  -   -   -   95;,::5,7
 إستيمارات في أوراؽ مالية  -   -   :485,35,:  -   -   :485,35,:

             

             
 مجموع الموجودات  5,595,428  437,989  :485,35,:  92:,344,993  46,4:7,386  367,;2;,:37

             
             
 المطموبات            

 أرصدة مستحقة لمبنوؾ  -   -   -   -   87:,63:,6  87:,63:,6
 ودانع العمت   -   -   -   -   328,356,3:7  328,356,3:7

4;,353  4;,353   -   -   -   -  
 – أوراؽ مالية إلزامية التحويؿ

 المطموباتعنصر 
 ااجؿقروض قصيرة ومتوسطة   -   -   -   -   6;8,;43,23  6;8,;43,23
 أدوات مالية مشتقة  5,538,2:5  393,8:3  -   -   -   5,6:9,986
 قروض طويمة ااجؿ  -   -   -   -   ;28,32;,:  ;28,32;,:

             

             
 مجموع المطموبات  5,538,2:5  393,8:3  -   -   6:;,52;,362  :96,:366,63

             

 
  التكمفة المطفأة  المجموع

 قروض 
  متاحة لمبيع  وذمـ مدينة

تحوط لألدوات 
  المشتقة

محتفظ بيا 
 ;422ديسمبر  53  لممتاجرة

   ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ
 الموجودات            

6,35;,237  6,35;,237   -   -   -   -  
البنوؾ رصدة لدى نقد وأ

 المركزية

3:,56:,;::  3:,56:,;::   -   -   -   -  
ودانع وأرصدة مستحقة مف 

 البنوؾ

:8,783   -   -   -   -  :8,783  
أوراؽ مالية محتفظ بيا بغرض 

 المتاجرة
 مفيات، صافي قروض وس  -   -   -   4;338,832,4  -   4;338,832,4
 أدوات مالية مشتقة  7,482;6,6  ;679,97  -   -   -   ;75,23;,6
 إستيمارات في أوراؽ مالية  -   -   6,594,966  -   -   6,594,966

             

             
 مجموع الموجودات  43:,6,7:3  ;679,97  6,594,966  4;338,832,4  225,::44,6  ;732,83,:36

             
             
 المطموبات            

 أرصدة مستحقة لمبنوؾ  -   -   -   -   423,:6,95  423,:6,95
 ودانع العمت   -   -   -   -   79;,;;8,4:  79;,;;8,4:

32;,26;  32;,26;   -   -   -   -  
 – أوراؽ مالية إلزامية التحويؿ

 عنصر المطموبات
 ااجؿقروض قصيرة ومتوسطة   -   -   -   -   26:,43;,:4  26:,43;,:4
 أدوات مالية مشتقة  :83,:6,67  93:,452  -   -   -   ;:6,;:6,8
 قروض طويمة ااجؿ  -   -   -   -   6;6,;83,:  6;6,;83,:

             

             
 وع المطموباتمجم  :83,:6,67  93:,452  -   -   727,::8,:34  6;;,355,599

             



 بنك أبوظبي التجاري 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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بيف أطراؼ راابػيف وعمػى درايػة بيػذه  تجارية معاممة إلتزاـ مف  تؿ أو دفعتبادؿ أصؿ  بوتميؿ القيمة العادلة المبمص الذي يمكف 
 القيمة العادلة. وتقديراتالتكمفة التاري ية  طريقة بموجببيف القيمة الدفترية  فروقات أف ينشأ. لذلؾ يمكف المعاممة

 
المالية عند تسجيميا المبدني تكػوف عػادًة بسػعر يتـ تسجيؿ جميع اادوات المالية مبدنيًا بقيمتيا العادلة. إف القيمة العادلة لألدوات 

 المعاممة وىي القيمة العادلة لميمف المسدد أو المستمـ.
 
  يػػتـ المتػػاجرة بيػػا فػػي أسػػواؽ نشػػطة ذات سػػيولة يػػتـ التػػي إف القيمػة العادلػػة لمموجػػودات والمطموبػػات الماليػػة مػػع شػػروط عاديػػة و

 بالرجوع إلى أسعار السوؽ المدرجة؛تحديدىا 
 
 لقيمػػة العادلػػة لمموجػػودات والمطموبػػات الماليػػة اا ػػرى رفيمػػا عػػدا اادوات الماليػػة المشػػتقة( يػػتـ تحديػػدىا بنػػاً  عمػػى نمػػاذج إف ا

ااسعار المقبولة بشكؿ عاـ وذلؾ بناً  عمى التدفؽ النقدي الم صػـو بإسػت داـ أسػعار مػف معػامتت السػوؽ الحاليػة المنظػورة 
 ؽ ممايمة؛المقدمة مف وسطا  اورا وااسعار

 
  يػػتـ إحتسػػاب القيمػػة العادلػػة لػػألدوات الماليػػة المشػػتقة بنػػاً  عمػػى ااسػػعار المدرجػػة. وفػػي حالػػة عػػدـ وجػػود ىػػذه ااسػػعار يػػتـ

إستعماؿ التدفؽ النقدي الم صـو باإلستناد إلػى منحنػى العانػد المتعمػؽ بيػا وذلػؾ عمػى فتػرة ااداة الماليػة دوف ال يػار ونمػاذج 
 ؛رؽ المالية اإل تياريةتسعير ال يار لألوا

 
  يػػتـ تحديػػد القيمػػة العادلػػة لمموجػػودات النقديػػة بػػالعمتت ااجنبيػػة والمصػػنفة كمتاحػػة لمبيػػع بتمػػؾ العمػػتت ويػػتـ تحويميػػا بأسػػعار

يػر . يتـ إدراج التغير في القيمة العادلة العاند إلػى فروقػات التحويػؿ والنػاتج عػف التغالمركز الماليالصرؼ الساندة كما بتاريخ 
 ، بينما يتـ إدراج التغيرات اا رى ضمف حقوؽ الممكية.الموحد في التكمفة المطفأة لألصؿ ضمف بياف الد ؿ

 
التقيػػيـ عمػػى أسػػاس مػػا إذا كانػػت ىػػذه المػػد تت إلػػى تقنيػػات التقيػػيـ يمكػػف تقنيػػات  9رقػػـ متقػػارير الماليػػة الػػدولي لمعيػػار اليحػػدد 

تعكس معطيات السػوؽ التػي تػـ الحصػوؿ عمييػا مػف  التي يمكف متحظتيامد تت ف الإ. لممتحظةاير قابمة أنيا متحظتيا أو 
عنيػا  نػتج التسمستتىذيف النوعيف مف إف مسوؽ. لتعكس افتراضات البنؾ  لممتحظةقابمة المد تت اير إف المصادر مستقمة؛ 

 :التالية لقيمة العادلةا مستويات
 

 .مطابقةراير معدلة( في أسواؽ نشطة لموجودات ومطموبات  مدرجةأسعار مف  قياس القيمة العادلة المستمدة: 3المستوى 
 

، وحيػػث يمكػػف 3ايػػر ااسػػعار المدرجػػة المتضػػمنة فػػي المسػػتوى أسػػاليب أ ػػرى قيػػاس القيمػػة العادلػػة المسػػتمدة مػػف : 4المسػػتوى 
 مدة مف ااسعار(.متحظتيا لألصؿ أو اإللتزاـ إما مباشرة رأي كما في ااسعار( أو اير مباشرة رأي مست

 
وال تسػػتند عمػػى ممطموبػػات لمموجػػودات أو مػػد تت لالتقيػػيـ التػػي تشػػمؿ  أسػػاليبقيػػاس القيمػػة العادلػػة المسػػتمدة مػػف : 5المسػػتوى 

يشمؿ ىذا المستوى إستيمارات في أسػيـ وأدوات الػديف مػع . رمد تت اير قابمة لممتحظة( معمومات يمكف متحظتيا في السوؽ
 متحظتيا بشكؿ جوىري.مد تت ال يمكف 
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يمكػػػف  المتعمقػػػةا عنػػػد توفرىػػػا. ويعتبػػػر البنػػػؾ أسػػػعار السػػػوؽ يمكػػػف متحظتيػػػالتػػػي ىػػػذا التسمسػػػؿ اسػػػت داـ بيانػػػات السػػػوؽ يتطمػػػب 
 .ذلؾ ممكناً  يكوفحييما  تقديراتومتحظتيا في 

 
 4232ديسمبر  53  المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
       
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل       

 الخسارةالربح أو  
 أدوات مالية مشتقة  -   95;,::5,7  - 
       
 لمبيع احةمتموجودات مالية       
 إستيمارات مدرجة  223,776,:  -   - 

 إستيمارات اير مدرجة  -   -   446,727
       
       

 المجموع  223,776,:  95;,::5,7  446,727
       
       
 لقيمة العادلة من خالل مالية با مطموبات      

 الربح أو الخسارة 
 أدوات مالية مشتقة  -   5,6:9,986  - 
       

 
 ;422ديسمبر  53  المستوى ااوؿ  المستوى الياني  المستوى اليالث

   ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ
       
 موجودات مالية بالقيمة العادلة مف  تؿ       

 الربح أو ال سارة 
 أوراؽ مالية محتفظ بيا بغرض المتاجرة  8,783:  -   - 
 أدوات مالية مشتقة  -   ;75,23;,6  - 
       
 لمبيع احةمتموجودات مالية       
 إستيمارات مدرجة  52:,;5,48  -   - 

 إستيمارات اير مدرجة  -   -   3,287,999
       
       

 المجموع  3;5,578,5  ;75,23;,6  3,287,999
       
       
 مطموبات مالية بالقيمة العادلة مف  تؿ       

 الربح أو ال سارة 
 أدوات مالية مشتقة  -   ;:6,;:6,8  - 
       

 
لى مستويات التسمسؿ  تؿ تحويؿلـ تكف ىناؾ عمميات   .السنة في تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية مف واء

 
بعػض  باإلضػافة إلػىالتي يمكػف متحظتيػا فػي السػوؽ،  4في المستوى عادًة تندرج  (OTC ارج السوؽ راولة المتدإف المشتقات 

 . والتذبذبات العتقاتميؿ  اير الممحوظةمد تت ال
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 كما يمي: 4232 لسنةمبيع لإلستيمارات المتاحة ل 5القيـ العادلة لممستوى حركة في التسوية  إف

     درهمألف 
     

 4232يناير  3    3,287,999
 إستحواذ    958

 مستحؽ/ مستبعد  تؿ السنة   ) (8:9,532
 تعديتت مف  تؿ الد ؿ الشامؿ   ) (932,;

      م صص إن فاض القيمة   ) (::;,366
     

      4232ديسمبر  53    446,727
 

 تؿ السنة في بياف الد ؿ الموحػد تحػت  5مف إستبعاد اإلستيمارات لممستوى ألؼ درىـ  96;,4تـ تسجيؿ الربح الصافي البالص 
ستيمارات في أوراؽ ماليةاارباح مف إستيماراصافي "  ".ت لغرض المتاجرة واء

 
 

 إطار مخاطر اإلئتمان وقياس ومراقبة وسياسات مخاطر االئتمان  62
 

تتميػؿ م ػػاطر االنتمػاف فػػي عػدـ التػػزاـ أحػد ااطػػراؼ لعقػود اادوات الماليػػة بالوفػا  بالتزاماتػػو ممػا يػػؤدي إلػى تكبػػد الطػرؼ ال ػػر 
كـ في م اطر االنتماف مف  تؿ متابعة الم اطر االنتمانية والحد مف التركيز عمػى التعامػؿ مػع ل سانر مالية. يحاوؿ البنؾ التح

أطػػراؼ محػػددة، والتقيػػيـ المسػػتمر لمقػػدرة االقتصػػادية واإلنتمانيػػة المتعمقػػة بػػاالطراؼ التػػي يتعامػػؿ معيػػا البنػػؾ. إضػػافة إلػػى مراقبػػة 
عمقػػػة بأنشػػػطة المتػػػاجرة عػػػف طريػػػؽ الػػػد وؿ فػػػي اتفاقيػػػات التسػػػوية وترتيبػػػات الحػػػدود اإلنتمانيػػػة، يقػػػـو البنػػػؾ بػػػإدارة التعرضػػػات المت

الضػػماف مػػع ااطػػراؼ اا ػػرى حسػػبما تقتضػػيو الظػػروؼ وكػػذلؾ الحػػد مػػف فتػػرة التعػػرض لمم ػػاطر. وقػػد يقػػـو البنػػؾ فػػي بعػػض 
 الحاالت بإلغا  معامتت أو توزيعيا عمى اطراؼ أ رى لت فيض م اطر االنتماف.

 
ر االنتمػػاف عنػػدما تتعامػػؿ مجموعػػة مػػف ااطػػراؼ فػػي أنشػػطة تجاريػػة متشػػابية أو فػػي أنشػػطة ضػػمف منطقػػة تركػػزات م ػػاط تنػػتج

جغرافية واحدة، أو عندما تكوف ليا نفس السمات االقتصادية مما يؤير عمى مقدرتيا عمى الوفا  بالتزاماتيا التعاقديػة بشػكؿ مشػابو 
رات أ رى. وتشير تركزات االنتماف إلى حساسية واستجابة م اطر قد تؤير في حالة بروز تغيرات اقتصادية أو سياسية أو أي تغي

 عمى أدا  البنؾ تجاه التطورات التي قد تطرأ عمى قطاع أعماؿ معيف أو منطقة جغرافية معينة.
 

 34% متركػػزة فػػي 52 – ;422ديسػػمبر  53عميػػؿ ر 34السػػمفيات متركػػزة فػػي و % مػػف القػػروض 54 فإ التقريػػركمػػا فػػي تػػاريخ 
 يؿ(.عم
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 إدارة مخاطر االئتمان
 يضـ إطار إدارة م اطر اإلنتماف لمبنؾ ما يمي:

 
 ة عمى التسييتت اإلنتمانية وتجديدىا؛إنشا  ىيكيمية لمموافقة وسقؼ لمموافق 

  مراجعة ومتابعة التعرضات اإلنتمانية بموجب ىيكمية الموافقات والسقؼ قبؿ منح التسػييتت إلػى العمػت . إف تجديػد ومراجعػة
 التسييتت ت ضع إلى نفس المراجعة؛

  ؛اإلستيمار واإلقتراضنشطو أتنويع 

  والجيات؛قع الجغرافية قطاعات، والمواالالحد مف التعرض لتركيزات 

  مراجعػػة اإللتػػزاـ بصػػورة منتظمػػة لسػػقوؼ التعرضػػات المتفػػؽ عمييػػا والمتعمقػػة بالقطاعػػات والجيػػات والبمػػداف ومراجعػػة السػػقوؼ
 بموجب إستراتيجية إدارة الم اطر وتطورات السوؽ؛ و

 
ف لجنػػة السياسػػة اإلنتمانيػػة ىػػي المسػػؤولة عػػف إف لجنػػة إدارة الم ػػاطر ىػػي المسػػؤولة لمموافقػػة عمػػى اإلنتمػػاف ذات القػػيـ العاليػػة وأ

دارة الم اطر وااىداؼ اإلستراتيجية. جرا ات اإلنتماف وذلؾ بموجب النمو واء  إعداد سياسات واء
 

يقػػـو البنػػؾ بػػإدارة تعرضػػات اإلنتمػػاف بالحصػػوؿ عمػػى ضػػمانات مقبولػػة وتحديػػد فتػػرة التعػػرض. إف التعرضػػات  باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ
 باادوات المالية المشتقة ىي محددة فقط لتمؾ اادوات التي ليا قيـ عادلة موجبة. اإلنتمانية المتعمقة

 
 يتـ إجرا  أعماؿ تدقيؽ منتظمة لألقساـ واإلجرا ات اإلنتمانية لمبنؾ مف قبؿ قسـ التدقيؽ الدا مي وقسـ اإللتزاـ.

 
م ػػاطر اإلنتمػػاف  (32ا يبػػيف اإليضػػاح رقػػـ ر(. كمػػ;إف تفاصػػيؿ محتويػػات محفظػػة القػػروض والسػػمفيات مبينػػة فػػي اإليضػػاح رقػػـ ر

  المتعمقة باادوات المالية المشتقة.

 قياس مخاطر االئتمان
الفنػات  لم تمػؼعػدـ سػداد إنتمػاف الجيػات االفراديػة وذلػؾ باسػت داـ أدوات تصػنيؼ تػـ تطويرىػا دا ميػًا يقـو البنؾ بتقدير إحتمػاؿ 

الـز بمقارنتيػا  ذلػؾ تت إحصانية مع أحكػاـ مػدير اإلنتمػاف ويػتـ إيباتيػا عنػدما يكػوفاإلفرادية. ولقد تـ تطويرىا دا ميًا وتضـ تحمي
 بينات  ارجية متواجدة.مع 
 

جديػدًا إلحتسػاب إحتمػاالت الت مػؼ  نظامػاً حاليًا بتطبيػؽ . يقـو البنؾ عند الضرورة والتطويرتبقى أدوات التصنيؼ تحت المراجعة 
 .4ستعممة والتي تتوافؽ مع إتفاقية بازؿ عف السداد باست داـ أفضؿ اادوات الم

 الحد من المخاطرأخطار تجاوز الحدود وسياسات مراقبة 

لمجيػػات اإلفراديػػة ركيػػزات الم ػػاطر اإلنتمانيػػة عنػػد تحديػػدىا وبػػاا ص أ طػػار تجػػاوز الحػػدود والسػػيطرة عمػػى تيقػػـو البنػػؾ بػػإدارة 
 والبنوؾ والقطاعات والبمداف.

 
 مجموعػػة مػػف المقترضػػيفالم ػػاطر المقبولػػة لكػػؿ مقتػػرض أو  لمبػػالصبوضػػع حػػدود م ػػاطر اإلنتمػػاف لت مسػػتويا بإعػػداديقػػـو البنػػؾ 

 إدارة لجنػػةالصػػناعية. ويػػتـ مراقبػػة ىػػذه الم ػػاطر بشػػكؿ دوري وت ضػػع لمراجعػػة سػػنوية أو أكيػػر مػػف قبػػؿ و ولمقطاعػػات الجغرافيػػة 
 .ًا لكؿ منتج، بمد وقطاع صناعيإف ىذه الحدود يتـ تحديدىا وفق .عندما يتطمب اامر ذلؾ الم اطر
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 مراقبة أخطار تجاوز الحدود وسياسات الحد من المخاطر )يتبع(
. إف التعرضػات الحقيقيػة مقابػؿ الحػدود بحػدود سػفمية بما في ذلؾ البنػوؾ والوسػطا  قػد تػـ تحديػده أيضػاً  إف التعرض اي مقترض
 .دوريبشكؿ الموضوعة يتـ مراقبتيا 

 
إف التعرض لم اطر اإلنتماف يتـ إدارتيا أيضًا مف  تؿ تحميتت منتظمة لقدرة المقترضيف والمقترضػيف المحتممػيف لمقابمػة إلتػزاـ 

 مبالص اإلقتراض وبتعديؿ الحدود عندما يكوف ذلؾ مناسبًا.الفواند و 
 )أ( ضمانات 

تميػػؿ أ ػػذ  عػػادةً مػػف م ػػاطر اإلنتمػػاف. إف ااعػػراؼ المتبعػػة والمسػػتعممة  لمحػػدالبنػػؾ مجموعػػة مػػف السياسػػات واإلجػػرا ات  ـيسػػت د
اطر اإلنتمػاف. إف أنػواع الضػمانات ت فيػؼ م ػ وأضمانات مقابؿ القروض. ويطبؽ البنؾ إجرا ات لقبوؿ فنات معينػة لمضػمانات 

  الرنيسية لمقروض والسمفيات ىي كما يمي:
 النقد وااوراؽ المالية القابمة لمتداوؿ 

 ؛والممتمكات الجارية رىف الممتمكات السكنية 

 ؛قيود عمى موجودات ااعماؿ ميؿ العقارات والم زوف والذمـ المدينة 

 واالسيـسندات الديف  االدوات المالية ميؿ عمى قيود. 

 )ب( المشتقات المالية 
د الشػرا  والبيػع( مػف حيػث المبمػص والشػروط. فػي و لدى البنؾ رقابة صارمة عمى حدود صافي المشتقات القانمة رأي الفرؽ بػيف عقػ

العادلػة البنػؾ رأي القيمػة  مصمحة فيالتي ألدوات للمم اطر اإلنتمانية محدود بالقيمة العادلة الحالية  ال اضعأي وقت إف المبمص 
تميػػؿ حجػػـ اادوات الموقوفػػة. إف  الموجبػػة لمموجػػودات( والتػػي ىػػي بالنسػػبة لممشػػتقات تميػػؿ جػػز  صػػغير مػػف العقػػد أو قػػيـ إسػػمية

نتيجػػًة لتحركػػات المحتممػػة باإلضػػافة إلػػى التحركػػات  لمعمػػت م ػػاطر اإلنتمػػاف ىػػذه تػػتـ إدارتيػػا كجػػز  مػػف مجمػػوع حػػدود اإلقتػػراض 
 سعر السوؽ.

 
عنػدما يطمػب البنػؾ إيػداعات ىامشػية  إالالحصوؿ عمى رىف أو أدوات أ رى لمقابمة التعرض اإلنتماني ليػذه اادوات  ال يتـ عادةً 

 مف الجيات المتعاقد معيا.
 

إف م ػػاطر التسػػديد تنشػػأ فػػي أي وضػػع حػػيف يكػػوف التسػػديد نقػػدًا أو بػػأوراؽ ماليػػة أو أسػػيـ مػػع توقػػع إسػػتتـ مبػػالص نقديػػة أو أوراؽ 
يـ بالمقابػػؿ. يػػتـ إنشػػا  حػػدود تسػػديدات يوميػػة لكػػؿ جيػػة متعاقػػد معيػػا لتغطيػػة مجمػػوع م ػػاطر التسػػديد الناتجػػة عػػف ماليػػة أو أسػػ

 معامتت البنؾ السوقية اي يـو واحد.
 )ج( ترتيبات المقاصة الرئيسية 

قد معيػا والتػي يقػـو البنػؾ بػإجرا  بحد تعرضو لم سانر اإلنتمانية بإبراـ ترتيبات مقاصة رنيسية مع الجيات المتعا أيضاً يقـو البنؾ 
 بيػاف المركػز المػاليحجـ معامتت ميـ معيػا. ال ينػتج عػف ترتيبػات المقاصػة الرنيسػية عػادًة مقاصػة لمموجػودات والمطموبػات فػي 

رتيبػات حيث يتـ تسديد المعامتت عامة بصورة إجمالية. ولكػف فػإف م ػاطر اإلنتمػاف المتعمقػة بػالعقود لصػالح البنػؾ يػتـ تنزيميػا بت
مقاصة رنيسية إلى حد حيث أنو في حالة حصوؿ تعير يػتـ إنيػا  وتسػديد المبػالص مػع الجيػة المتعاقػد معيػا بالصػافي. إف تعػرض 
البنػػؾ اإلجمػػالي لمم ػػاطر اإلنتمانيػػة لػػألدوات الماليػػة المشػػتقة وال اضػػعة لترتيبػػات مقاصػػة رنيسػػية قػػد تتغيػػر بصػػورة كبيػػرة فػػي مػػدة 

 اممة  اضعة لميؿ ىذه الترتيبات.قصيرة وتتأير مف كؿ مع



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 إطار مخاطر اإلئتمان وقياس ومراقبة وسياسات مخاطر االئتمان )يتبع(  62

 مراقبة أخطار تجاوز الحدود وسياسات الحد من المخاطر )يتبع(
 

422; 4232  

ااقصى لمتعرض الحد 
 اإلنتماني

 البنود  ارج 
 يمة المدرجة قال الميزانية العمومية

الحد األقصى لمتعرض 
 اإلئتماني

 البنود خارج 
  القيمة المدرجة الميزانية العمومية

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ ألؼ درىـ
       

 ودانع وأرصدة مستحقة مف البنوؾ 9,756;5,:3 - 9,756;5,:3 ::;,:56,:3 - ::;,:56,:3
 أوراؽ مالية محتفظ بيا لممتاجرة - - - 8,783: - 8,783:

 قروض وسمفيات، صافي   92:,344,993 - 344,523,227 4;338,832,4 - 338,337,364

 إستيمارات في أوراؽ مالية :485,35,: 468,5:2 :73,;72,: 6,594,966 ;467,62 375,:6,83

 أدوات مالية مشتقة 95;,::5,7 - 95;,::5,7 ;75,23;,6 - ;75,23;,6
 إستيمارات في شركات زميمة ;;3,:7,57 5:9,355 7,967,544 ;6,7:4,87 - ;6,7:4,87
 موجودات أ رى  379,;:34,6 - 34,646,297 7,996,4:9 - 466,:7,95

 ضمانات بنكية  - 35,927,388 :;5,8;35,5 - ;38,299,73 37,985,322

 اعتمادات مستندية  - 98;,4,483 5;4,454,6 - 6,329,5:8 6,296,432

3:,:42,952 3:,:42,952 - :,479,629 :,479,629 - 

التزامات اير قابمة لتلغا  لتقديـ تسييتت 
 إنتمانية 

 مقايضات عدـ تسديد إنتماف - 7;634,4 7;634,4 - 4,229,239 4,229,239
       
       

 اإلجمالي 93:,:8:,392 47,492,579 7,484,552;3 772,:376,94 283,:63,47 45:,7,329;3
       



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 التركزات لمموجودات والمطموبات والبنود خارج الميزانية العمومية 63
 

  تؿ السنة ىو كما يمي: والقطاع الصناعيلبنود  ارج الميزانية العمومية وفقا لممنطقة الجغرافية إف توزيع الموجودات والمطموبات وا

 القطاع الجغرافي 63/3
  

  محمي )اإلمارات
  العربية المتحدة(

دول مجمس التعاون 
  الخميجي األخرى

 دول 
  أوروبا  آسيا  عربية اخرى

 الواليات 
  المتحدة االمريكية

 دول 
 المجموع  خرىالعالم األ

                  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  4232ديسمبر  53
                                  الموجودات

 9,852::,7  -  -  -  48,6:4  -  -  :83,36:,7  البنوؾ المركزيةرصدة لدى نقد وأ
 9,756;5,:3  -  363,822  6,573,487  ;3,528,69  -  586,;;5,8  48:,:;:,:  وأرصدة مستحقة مف البنوؾ ودانع

 92:,344,993  ::3,895,6  925  66;,888  7;3,236,9  566,:56  5:2,:;6,7  438,;336,68  قروض وسمفيات، صافي 
 95;,::5,7  63:,353  635,689  6;3,:;9  2,5:7:  :;5,3  83,284  48:,4,322  أدوات مالية مشتقة

 :485,35,:  54  3,286,648  3:6,227  452,624  -  27;,3,9:2  :7,225,58  إستيمارات في أوراؽ مالية
 ;;3,:7,57  -  -  -  7,475,886  -  -  326,757  إستيمار في شركات زميمة

 4;3,;:4  -  -  -  -  -  -  4;3,;:4  إستيمارات عقارية
 379,;:34,6  768  3,293,3:6  324,256  48;,4:  46  668  9;;,33,453  جودات أ رىمو 

 3,292,543  -  -  -  7,873  -  -  3,286,892  ممتمكات ومعدات، صافي
 377,3:2  -  -  -  -  -  -  377,3:2  موجودات اير ممموسة

                                  
 6;493,3,:39  29;,27:,3  3,5:2;4,8  8,324,664  222,9:6,:  573,788  32,362,378  :7;,:39,;36  مجموع الموجودات

                 
                 

                 المطموبات
 87:,63:,6  64  5,667  :4,325,84  338,4:6  3:6,629  55:,;:  4,566,448  أرصدة مستحقة لمبنوؾ

 328,356,3:7  3,756,268  79,773  89,358:  53,577:  :2;,:55  35:,776,:  72,598;,5;  ودانع العمت 
 353,;4  -  -  -  -  -  -  353,;4  عنصر المطموبات – أوراؽ مالية إلزامية التحويؿ

 6;8,;43,23  -  -  83;,896,;3  3,566,955  -  -  -  قروض قصيرة ومتوسطة ااجؿ
 5,6:9,986  9:6,:35  2,754;9  323,::4,3  ;7;,335  -  -  ::478,5  أدوات مالية مشتقة

 ;28,32;,:  -  -  875,::4,4  -  -  -  8,839,678  قروض طويمة ااجؿ
 :;2,;36,49  ::  3,298,696  ;323,82  454,758  :36  638,:3  49:,;6:,34  مطموبات أ رى

                                  
                  68:,9;8,:37  82;,3,894  224,:4;,3  ::49,446,2  89:,:4,85  745,685  885,284,:  338,269,626  ع المطموباتمجمو 

 :795,56,;3  -  -  -  -  -  -  :795,56,;3  حقوق الممكية
                                  

 6;493,3,:39  82;,3,894  224,:4;,3  ::49,446,2  89:,:4,85  745,685  885,284,:  357,842,974  مجموع المطموبات وحقوق الممكية
                 
                 

 53,4:7,944  862,:  :26,;:  3,253,326  92,592;  476,;  4:2,529  ;;;,8;:,:4  إلتزامات ومطموبات طارئة
                 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك
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 المالية الموحدة  إيضاحات حول البيانات

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( التركزات لمموجودات والمطموبات والبنود خارج الميزانية العمومية 63

 القطاع الجغرافي )يتبع( 63/3
  

 محمي راإلمارات 
  العربية المتحدة(

دوؿ مجمس التعاوف 
  ال ميجي اا رى

 دوؿ 
  باأورو   آسيا  عربية ا رى

 الواليات 
  المتحدة االمريكية

 دوؿ 
 المجموع  العالـ اا رى

                  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ;422ديسمبر  53
                                  الموجودات

 237,;6,35  -   -   -   5;47,6  -   -   6,335,744  البنوؾ المركزيةرصدة لدى نقد وأ
 ::;,:56,:3  -   473,723  374,:8,77  :6,26;3,3  959  6,789,433  ;7,999,55  ودانع وأرصدة مستحقة مف البنوؾ

 8,783:  -   -   -   -   34,696  89,347  84;,8  أوراؽ مالية محتفظ بيا بغرض المتاجرة
 4;338,832,4  66:,3,428  9,892;  :46,;74  :26,:3,92  797,873  7,374,687  329,562,588  قروض وسمفيات، صافي 

 ;75,23;,6  75,949  637,998  ;2:,84:  8,737  92:,8  ;74,28  5,777,475  أدوات مالية مشتقة
 6,594,966  -   829,:54  ;72,55  623,844  -   5:3,278  5,433,342  إستيمارات في أوراؽ مالية
 ;6,7:4,87  -   -   -   6,696,9:6  -   -   97:,329  إستيمار في شركات زميمة

 4;6,;76  -   -   -   -   -   -   4;6,;76  إستيمارات عقارية
 7,996,4:9  -   -   -   :69,25  -   -   ;7,949,46  موجودات أ رى

 3,943;9  -   -   -   7:;,6  -   -   9:8,958  ممتمكات ومعدات، صافي
                                  

 :99,:382,42  3,482,793  5,776;3,2  :222,76,:  84,755:,9  7,954;7  48;,;32,43  36;,353,397  مجموع الموجودات
                 
                 

                 المطموبات
 423,:6,95  ;:5  329,854  3,695,392  39:,:6  8::,36  ;373,72  :;63,9;,4  أرصدة مستحقة لمبنوؾ

 79;,;;8,4:  54:,3,382  8:3,:49  53;,5,443  779,2:9  4,486:  5,979,629  99,463,977  ودانع العمت 
 ;26,;32  -   -   -   -   -   -   ;26,;32  عنصر المطموبات – أوراؽ مالية إلزامية التحويؿ

 26:,43;,:4  -   952,;5,92  47,434,296  -   -   -   -   صيرة ومتوسطة ااجؿقروض ق
 ;:6,;:6,8  22:,;39  22:,3,475  4,797,257  4;75,7  486  589,;  839,853  أدوات مالية مشتقة

 6;6,;83,:  -   -   :4,224,25  -   -   -   8,839,678  قروض طويمة ااجؿ
 9,962,887  -   -   -   328,492  -   -   7;9,856,5  مطموبات أ رى

                                  
                  ;87,:363,33  3,563,243  65:,;7,56  :56,6:6,46  987,988  9,636;  4:5,:3;,5  7,384,2:6;  مجموع المطموبات

 ;2,33;2,;3  -   -   -   (552,875 ر -   -   642,994,;3  حقوؽ الممكية
                                  

 :99,:382,42  3,563,243  65:,;7,56  :56,6:6,46  657,335  9,636;  4:5,:3;,5  78:,336,7:4  مجموع المطموبات وحقوق الممكية
                 
                 

 68,462,355  933,466  3,773,785  3,427,576  62:,:;3,9  5:;,87  898,289  62.453,2:4  إلتزامات ومطموبات طارنة
                 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( التركزات لمموجودات والمطموبات والبنود خارج الميزانية العمومية 63

 عاتقطاع الصنا 63/4
  الحكومي  القطاع العام  أفراد  ي وأعمالتجار   

 بنوك 
 المجموع  ومؤسسات مالية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  4232ديسمبر  53

             
             الموجودات

             
 9,852::,7  ;7,584,88  -   -   -   83;,746  البنوؾ المركزيةرصدة لدى نقد وأ

 9,756;5,:3  9,756;5,:3  -   -   -   -   ودانع وأرصدة مستحقة مف البنوؾ
 92:,344,993  9,2:7,376  73:,6,862  38,325,364  452,447,:5  :;78,934,6  قروض وسمفيات، صافي 

 95;,::5,7  3,499,3:8  -   -   352,834  4,3:3,397  أدوات مالية مشتقة
 :485,35,:  2;2,6;3,6  366,;4,82  67;,;5,56  -   ;35,77:  ت في أوراؽ ماليةإستيمارا

 ;;3,:7,57  ;;3,:7,57  -   -   -   -   إستيمار في شركات زميمة
 4;3,;:4  -   -   -   -   4;3,;:4  إستيمارات عقارية
 379,;:34,6  3,674,925  83,734  -   ;6;,:6  5;;,47;,32  موجودات أ رى

 3,292,543  -   -   -   -   3,292,543  ممتمكات ومعدات، صافي
 377,3:2  -   -   -   -   377,3:2  موجودات اير ممموسة

             
             

 6;493,3,:39  57;,62,645  9,533,729  675,2:9,;3  9:8,;62,:5  ;9:,94,894  مجموع الموجودات
             
             

             المطموبات
 87:,63:,6  87:,63:,6  -   -   -   -   أرصدة مستحقة لمبنوؾ

 328,356,3:7  35,334,328  ;44,634,85  34,987,978  46,394,3:4  55,893,724  ودانع العمت 
عنصر  – أوراؽ مالية إلزامية التحويؿ

 353,;4  -   -   -   -   353,;4  المطموبات
 6;8,;43,23  6;8,;43,23  -   -   -   -   ض قصيرة ومتوسطة ااجؿقرو 

 5,6:9,986  5,664,546  -   -   38,8:3  ;97,:4  أدوات مالية مشتقة
 ;28,32;,:  875,::4,4  8,839,678  -   -   -   قروض طويمة ااجؿ

 :;2,;36,49  8,866;8,7  -   -   -   9,8:4,676  مطموبات أ رى
             
             

 68:,9;8,:37  73,523,4:8  7;252,2,;4  34,987,978  85:,::46,3  68:,63,633  مجموع المطموبات
             

 :795,56,;3  -   -   -   -   :795,56,;3  حقوق الممكية
             
             

 6;493,3,:39  73,523,4:8  7;252,2,;4  34,987,978  85:,::46,3  6;7,3:;,82  مجموع المطموبات وحقوق الممكية
             
             

 53,4:7,944  583,:6,22  954,534  86:,6;;,3  8,574,474  55;,9;3,:3  إلتزامات ومطموبات طارئة
             



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك

 

;2 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ر ديسمب 53لمسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( التركزات لمموجودات والمطموبات والبنود خارج الميزانية العمومية 63

 قطاع الصناعات )يتبع( 63/4
  الحكومي  القطاع العاـ  أفراد  تجاري وأعماؿ  

 بنوؾ 
 المجموع  ومؤسسات مالية

 ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ألؼ درىـ  ;422ديسمبر  53

             
             الموجودات

             
 237,;6,35  863,:5,88  -   -   -   692,596  البنوؾ المركزيةرصدة لدى نقد وأ

 ::;,:56,:3  ::;,:56,:3  -   -   -   -   ودانع وأرصدة مستحقة مف البنوؾ
 8,783:  ;2;,39  -   -   -   874,:8  أوراؽ مالية محتفظ بيا بغرض المتاجرة

 4;338,832,4  35,286,783  :22,36:,4  8;37,966,8  69:,64,454  262,:64,98  قروض وسمفيات، صافي 
 ;75,23;,6  4,825,292  3,236,388  -   :37,69  3,542,527  أدوات مالية مشتقة

 6,594,966  3,583,777  327,;8:,3  -   -   3,364,2:6  إستيمارات في أوراؽ مالية
 ;6,7:4,87  ;6,7:4,87  -   -   -   -   إستيمار في شركات زميمة

 4;6,;76  -   -   -   -   4;6,;76  إستيمارات عقارية
 7,996,4:9  -   -   -   -   7,996,4:9  موجودات أ رى

 3,943;9  -   -   -   -   3,943;9  ممتمكات ومعدات، صافي
             
             

 :99,:382,42  65,869,5:5  ;7,8:5,63  8;37,966,8  547,:64,46  77;,6::,74  مجموع الموجودات
             
             

             المطموبات
 423,:6,95  423,:6,95  -   -   -   -   أرصدة مستحقة لمبنوؾ

 79;,;;8,4:  32,445,969  33,584:,44  8,879,3:5  3:6,:75,;3  6:3,;49,28  ودانع العمت 
عنصر  – أوراؽ مالية إلزامية التحويؿ

 ;26,;32  -   -   -   -   ;26,;32  المطموبات
 26:,43;,:4  26:,43;,:4  -   -   -   -   قروض قصيرة ومتوسطة ااجؿ

 ;:6,;:6,8  6,5:2,427  3,648  -   67,864  484,438  أدوات مالية مشتقة
 6;6,;83,:  :4,224,25  8,839,678  -   -   -   طويمة ااجؿ قروض

 9,962,887  -   -   -   -   9,962,887  مطموبات أ رى
             
             

 ;87,:363,33  7;;,72,487  652,466,;4  8,879,3:5  48:,7:5,;3  57,3:3,633  مجموع المطموبات
             

 ;2,33;2,;3  -   -   -   -   ;2,33;2,;3  حقوؽ الممكية
             
             

 :99,:382,42  7;;,72,487  652,466,;4  8,879,3:5  48:,7:5,;3  76,493,752  مجموع المطموبات وحقوق الممكية
             
             

 68,462,355  83;,5,786  658,932  3,927,462  9,695;6,8  ;57,96:,57  إلتزامات ومطموبات طارنة
             



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك

 

;3 

 
  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

   إطار مخاطر أسعار الفوائد وقياسها ومراقبتها 64
 

النقديػػة ىػػي موجػػودات ومطموبػػات ماليػػة التػػدفقات  أسػػعار الفانػػدة عمػػى إف الموجػػودات والمطموبػػات الماليػػة التػػي تتعػػرض لم ػػاطر
سػػتيمارات فػػي أوراؽ ماليػػة جػػز  ميػػـ مػػف أرصػػدة القػػروض والسػػمفيات والمطمػػوب مػػف البنػػوؾ إف . عانمػػةأو يابتػػة بمعػػدالت فانػػدة  واء
 ة التحويػؿوااوراؽ المالية اإللزاميػ ااجؿ والقروض الطويمة ااجؿمتوسطة الالقصيرة و والمطموب لمبنوؾ والقروض   وودانع العمت

 .لدى البنؾ ىي مف ضمف ىذا البند
 
بشكؿ رنيسي سعار الفاندة التدفؽ النقدي اأو م اطر لقيمة العادلة اسعار الفاندة ام اطر ل معرضةالاير الموجودات المالية  إف
 إستيمارات في أدوات الممكية. ىي
 

ة النقديػػة ىػػو المعػػدؿ الػػذي عنػػدما يسػػت دـ فػػي حسػػاب القيمػػة إف سػػعر الفانػػدة الفعمػػي رالعانػػد الفعمػػي( لػػتداة الماليػػة ذات الطبيعػػ
. يػػتـ اسػػت داـ المعػػدالت التاري يػػة لتسػػعير تسػػاوي التػػدفقات النقديػػة المسػػتقبمية القيمػػة المدرجػػة لػػألداة أف تكػػوف الحاليػػة، ينػػتج عنػػو

ة لتسػػعير اادوات ذات معػػدؿ الفانػػدة اادوات ذات المعػػدؿ اليابػػت التػػي تظيػػر بالتكمفػػة المطفػػأة وباسػػت داـ معػػدالت السػػوؽ الحاليػػ
 اادوات التي تظير بالقيمة العادلة. أوالعانـ 

 
ميػؿ مقايضػات سػعر الفانػدة التػي  ،ادوات مالية  ارج الميزانيػة العموميػة إسميةتميؿ البنود  ارج الميزانية العمومية صافي مبالص 
 يتـ إست داميا إلدارة م اطر تقمبات سعر الفاندة.

 
ىذه الم ػاطر بإحتمػاؿ تػأيير التغيػرات فػي أسػعار  وتتميؿ ،المرتبطة بأسعار الفاندة أسعار الفاندة مف اادوات المالية طرتنشأ م ا

فجػػوات معػػدالت  مراقبػػةيقػػـو البنػػؾ بػػإدارة ىػػذه الم ػػاطر عػػف طريػػؽ المتعمػػؽ بيػػا.  والػػد ؿالفانػػدة عمػػى قيمػػة ىػػذه اادوات الماليػػة 
 عممية إعادة تسعير الموجودات والمطموبات. مطابقةأسعار الفاندة وعف طريؽ 

 
إلدارة ىػذه  طيػة وايػر  طيػة يتـ إدارة م اطر أسعار معدالت الفاندة ككؿ مف  تؿ قسـ ال زينة والػذي يسػت دـ مشػتقات ماليػة 

 سعار الفاندة.ا التي ت ضعالم اطر الناشنة عف اادوات المالية 
 

ة النتانج مف قبػؿ لجنػة الموجػودات جعتـ تحميؿ ومرايوتحميؿ حساسية معدالت الفواند و  نموذج إقتراض كأداة لمراقبةيست دـ البنؾ 
الماليػػة ىػي مرتبطػػة بمعػػدالت متغيػػرة رعانمػػة(، بالتػػالي فػػإف البنػػؾ  ومطموبػػاتمعظػػـ موجػػودات (. حيػػث أف ALCOوالمطموبػات ر

يداعات العمت   م اطر معدالت  طبيعي وبالتالي يتـ تقميؿتحوط  ويتـ الحصوؿ عمىبشكؿ متزامف  ىايتـ إعادة تسعير القروض واء
م ػػاطر وبالتػػالي يػػتـ الحػػد مػػف  سػػنوياً  الماليػػةالبنػػؾ  ومطموبػػاتموجػػودات  يػػتـ إعػػادة تسػػعير وفإنػػ إضػػافة إلػػى ذلػػؾ .الفانػػدةأسػػعار 
 .أسعار الفاندةمعدالت 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك

 

;4 

 
  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 تبع()ي 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
  

 )يتبع(   إطار مخاطر أسعار الفوائد وقياسها ومراقبتها 64
 

  كما يمي: كانت 4232ديسمبر  53عمى أساس ترتيبات إعادة تسعير الفاندة كما في  بنا ً إف حساسية أسعار الفاندة لمبنؾ 
 

 اإلجمالي

  بنود غير  
 مفائدةخاضعة ل

 أكثر من  
 سنوات 5

 من سنة إلى أقل  
 سنوات 5من 

أشهر إلى أقل  8من  
 من سنة

أشهر إلى أقل  5من  
 أشهر 8من 

 أقل من  
 أشهر 5
   

    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
 الموجودات               

 نقد وأرصدة لدى البنوؾ المركزية   722,222  -   472,222  -   -   7,359,852  9,852::,7

 ودانع وأرصدة مستحقة مف البنوؾ   97:,453,:3  -   -   -   -   ;387,87  9,756;5,:3

 قروض وسمفيات، صافي   ;:328,579,2  :9,463,52  ;867,89  4,746,894  ;77,;;34,4 ) (8,659;8,4  92:,344,993
 لية مشتقةأدوات ما   62;,:7:,4  679,348  348,246  ;25,:34  66:,:3  -   95;,::5,7
 إستيمارات في أوراؽ مالية   6,588,935  5,6:7,927  85,584  26;,:3  ;37,69  97;,534  :485,35,:
 إستيمارات في شركات زميمة   -   -   -   -   -   ;;3,:7,57  ;;3,:7,57

 ممتمكات إستيمارية   -   -   -   -   -   4;3,;:4  4;3,;:4
 موجودات أ رى   -   -   -   -   -   379,;:34,6  379,;:34,6
 آالت ومعدات، صافي   -   -   -   -   -   3,292,543  3,292,543
 موجودات اير ممموسة   -   -   -   -   -   377,3:2  377,3:2

                                
 إجمالي الموجودات   354,536,839  ;33,3:6,35  3,2:7,287  4,893,837  4::,34,555  98:,8:3,:3  6;493,3,:39

                

 المطموبات                

 أرصدة مستحقة لمبنوؾ   5,855,249  536,694  956,722  -   -   88:,;37  87:,63:,6

 ودانع العمت    92,749,755  86,664;,38  38,928,532  985,;3,89  3,636  476,945  328,356,3:7

4;,353  4;,353   -   -   -   -   -   
عنصر  – أوراؽ مالية إلزامية التحويؿ

 المطموبات
 قروض قصيرة ومتوسطة ااجؿ   65;,8;33,4  9,4:9::,8  57,686:,4  -   -   -   6;8,;43,23
 أدوات مالية مشتقة   :76,:9:,4  76:,459  8;337,8  ;6,45;  98;,38  366,673  5,6:9,986
 قروض طويمة ااجؿ   ;:3,394,9  8,839,678  -   -   86:,3,337  -   ;28,32;,:

 مطموبات أ رى   -   -   -   -   -   :;2,;36,49  :;2,;36,49
 حقوؽ الممكية   -   -   -   -   -   :795,56,;3  :795,56,;3

                                
 إجمالي المطموبات وحقوق الممكية   62:,:72,;:  53,243,733  92;,3;42,5  3,996,224  3,356,476  56,662,839  6;493,3,:39

                                
 فرق البنود المدرجة في الميزانية العمومية   27,999:,64 ) (59,594:,;3 ) (27;,528,;3  9,835;:  :84,;;33,3 ) (963,:37,97  - 

 فرق البنود خارج الميزانية العمومية  ) (9,528;6,:  393,;5:,6  357,:5,87  -   -   -   - 
                
                

 -  37,97:,963) ( 33,3;;,84:  :;9,835  37,86:,992) ( 36,;;:,423) ( 56,52:,693   
 ضمانات مالية ومقايضة 

 عدم تسديد اإلئتمان 
                
                

 فروقات حساسية أسعار الفائدة المتراكمة   693,:56,52  532,492,;3  5,883,722  335,;6,77  963,:37,97  -   - 
                



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك

 

;5 

 
  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 بع(  إطار مخاطر أسعار الفوائد وقياسها ومراقبتها )يت 64
 

 كما يمي: كانت ;422ديسمبر  53عمى أساس ترتيبات إعادة تسعير الفاندة كما في  بنا ً إف حساسية أسعار الفاندة لمبنؾ 
 

 
 اإلجمالي

 بنود غير   
 خاضعة لمفائدة

 أكثر من  
 سنوات 5

 من سنة إلى أقل  
 سنوات 5من 

أشهر إلى أقل  8من  
 من سنة

أشهر إلى أقل  5من  
 أشهر 8من 

 قل من أ 
 أشهر 5
   

    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
 الموجودات               

 نقد وأرصدة لدى البنوؾ المركزية   -   -   -   -   -   237,;6,35  237,;6,35

 نع وأرصدة مستحقة مف البنوؾودا   36,2:8,288  6,274,867  -   -   38,695  26:,5;3  ::;,:56,:3

 أوراؽ مالية محتفظ بيا لممتاجرة   -   -   -   -   -   8,783:  8,783:
 قروض وسمفيات، صافي   792,:;7,3;  ;33,757,27  9:2,987  256,:4,85  33,475,229 ر (7,365;6,9  4;338,832,4
 أدوات مالية مشتقة   368,;4,47  675,482  52:,336  54,852:  7;57,5:  :679,97  ;75,23;,6
 إستيمارات في أوراؽ مالية   ;3:,;4;  42:,865  4,352,658  394,964  64;,36  7:;,6:2  6,594,966
 إستيمارات في شركات زميمة   -   -   -   -   -   ;6,7:4,87  ;6,7:4,87
 ممتمكات إستيمارية   -   -   -   -   -   4;6,;76  4;6,;76

 موجودات أ رى   -   -   -   -   -   7,996,4:9  7,996,4:9
 آالت ومعدات، صافي   -   -   -   -   -   3,943;9  3,943;9

                                
 إجمالي الموجودات   334,695,823  38,8:6,9:6  5,248,253  5,865,628  39:,;34,33  ;34,483,35  :99,:382,42

                

 المطموبات                

 أرصدة مستحقة لمبنوؾ   ::3,885,4  247,;3,28  3,948,823  52,333  ;34,;6  422,269  423,:6,95

 ودانع العمت    625,;;89,3  ;34,444,68  ;3,47;8,6  282,;54  23;,3  87:,77  79;,;;8,4:

32;,26;   -   -   -   -   -  32;,26;   
عنصر  –ؽ مالية إلزامية التحويؿ أورا

 المطموبات
 قروض قصيرة ومتوسطة ااجؿ   :33,99;,;3  ::4,5:8,8  :72,55;,4  -   5,895,222  -   26:,43;,:4
 أدوات مالية مشتقة   4,729,9:6  ;459,55  456,;34  ;978,57  25;,49:  92:,452  ;:6,;:6,8
 قروض طويمة ااجؿ   3;:,:3,54  -   -   8,839,678  895,369  -   6;6,;83,:
 مطموبات أ رى   -   -   -   -   -   9,962,887  9,962,887
 حقوؽ الممكية   -   -   -   -   -   ;2,33;2,;3  ;2,33;2,;3

                                
 إجمالي المطموبات وحقوق الممكية   5;4,942,3;  37,743;,37  9,654;33,4  8:;,9,954  7,447,2:2  49,539,788  :99,:382,42

                                
 فرق البنود المدرجة في الميزانية العمومية   :975,62,;3  485,;98 ر (493,623,: ر (7:2,;:6,2  6,959;:,8 ر (37,278,649  - 

 فرق البنود خارج الميزانية العمومية  ر (:7,388,47 ر (:785,74 ر (85:,;3,57  5:;,8,957  575,888  -   - 
                
                

 إجمالي فرق حساسية أسعار الفائدة   36,7:9,372  427,957 ر (853,486,;  4,686,625  625,:9,46 ر (37,278,649  - 
                
                

 فروقات حساسية أسعار الفائدة المتراكمة   36,7:9,372  7::,4;36,9  7,383,843  246,:2:,9  37,278,649  -   - 
                



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك

 

;6 

 
  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 إطار مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها 65
 

التمويمية عند إستحقاقيا وعدـ مقدرة البنػؾ إلتزاماتو بـ مقدرة البنؾ عمى الوفا  إف م اطر السيولة ىي الم اطر التي تكمف في عد
 .سحبياعند  عمى إعادة اامواؿ

 
إف الػػنيج المتبػػع مػػف قبػػؿ البنػػؾ إلدارة السػػيولة ىػػو لضػػماف، إلػػى أقصػػى حػػد ممكػػف، أنػػو سػػيكوف لديػػو دانمػػًا سػػيولة كافيػػة لموفػػا  

العاديػة والظػروؼ ااكيػػر شػدة، مػف دوف تكبػد  سػانر ايػر مقبولػة أو الم ػاطر بإلحػػاؽ  بإلتزاماتػو عنػد إسػتحقاقيا، تحػت الظػروؼ
 الضرر بسمعة البنؾ.

 إدارة مخاطر السيولة
ومراقبػة نسػبة السػيولة وتراجػع ( والتػي تقػـو بإعػداد ALCOعػف طريػؽ لجنػة الموجػودات والمطموبػات رالسػيولة  م ػاطريتـ مراقبة 
 .لة مناسبة إلدارة متطمبات البنؾ النقدية لموفا  باإللتزامات عند إستحقاقياسياسة إدارة م اطر سيو بإنتظاـ 

 
  يتـ إدارة م اطر السيولة عف طريؽ البنؾ ويتـ مراقبة العممية عف طريؽ قسـ ال زينة حيث تشمؿ ىذه العممية:

 
 /لمتأكػد مػف  / ال ارجيػةالمسػتقبمية ديػةالتنبػؤ بالتػدفقات النق مـز ىػذايوسػ ة./ شػيريأسػبوعية مراقبػة وضػع السػيولة بصػورة يوميػة

 الوفا  بالمتطمبات.  البنؾ إمكانية

 ظػروؼ السػوؽ العاديػة  كػؿتغطػي التػي سػيناريوىات ال تبار ضغط السيولة العاديػة التػي تجػري تحػت مجموعػة متنوعػة مػف إ
 مع مشغتت محددة تحديدًا جيدا واإلجرا  المقترح. وأكير شدة

 الصػػادرة عػػف البنػػؾ المركػػزي لدولػػة " السػػمفيات إلػػى المػػوارد المسػػتقرةب السػػيولة ميػػؿ "نسػػبة ضػػماف اإلمتيػػاؿ المنػػتظـ مػػع نسػػ
لقػػد قػػاـ البنػػؾ  3:3 أقصػػاىابنسػػبة  البنػػؾ المركػػزي لدولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة. بينمػػا يسػػمح اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة

  أكير صرامة. بتحديد سقؼ دا مي

 إلى اإليداعات مع البنوؾ اا رى لفترة تزيد عف يتية شيور وقيمة القروض والسمفيات باإلضافة  -
 
يػػػداعات العمػػت  اليابتػػػة  - قيمػػة مصػػػادر اامػػواؿ اليابتػػػة المتميمػػة بػػػاامواؿ الحػػرة الممكيػػػة، ولفتػػرة تزيػػػد عػػف سػػػتة شػػيور واء

 والتسييتت القانمة. 

 
 .دانعلعربية المتحدة لنسب السمفيات والو إف المصطمحات أعته متفقة مع مصطمحات البنؾ المركزي لدولة اإلمارات ا

 
 مصػػادر عمػػى تركيػػز التجنػػب ووضػػع مشػػغتت ل معػػيف عمػػى مسػػتوى تكػػويف مصػػادر مسػػتوى التمويػػؿبمراقبػػة  كمػػا يقػػـو البنػػؾ

 كمػا ىػي المراقبػةنسػب إف بعػض التمويؿ. يتـ مراقبة تركيز مصادر التمويػؿ كنسػبة منويػة مػف مجمػوع بيػاف المركػز المػالي. 
 يمي:

  إلى إجمالي المطموبات تجارية باليورواؽ أور 
 إلى إجمالي المطموبات تمويؿ الشركات 
 الماؿ إلى إجمالي المطموبات في سوؽ ودانعال 
  ااساسية إلى إجمالي المطموباتاامواؿ 
 إلى إجمالي المطموباتساسية اااير  اامواؿ 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( إطار مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها 65

 أدوات إدارة السيولة
عمػػت  لمصػػارد متنوعػػة مػػف التمويػػؿ والتػػي ت تمػػؼ مػػف ودانػػع العمػػت  المحميػػيف  بتأكيػػد وجػػوديقػػـو البنػػؾ مػػف  ػػتؿ قسػػـ ال زينػػة 

 اليانونية. لمطموباتواالتجزنة والشركات إلى التمويؿ طويؿ ااجؿ كسندات الديف 
 

تسػتحؽ  ػتؿ فتػرة  مػا ودانػع البنػوؾ والعمػت  عػادةَ أسػنة واحػدة،  لفتػرات ال تتجػاوزيصدر البنؾ سندات ديف والػديف اليػانوي عػادة 
 أقصر، مما يزيد م اطر سيولة البنؾ، يقـو قسـ ال زينة بإدارة ىذه الم اطر عف طريؽ ما يمي:

 
 سػػندات بموجػػب عػػف طريػػؽ االقتػػراض مصػادر التمويػػؿ طويمػػة وقصػػيرة ااجػػؿ وذلػؾ  بػػيف تنويػع مصػػادر التمويػػؿ ، والموازنػػة

 .اير مضمونة

  مراقبة تتـز محفظة المطموبات وعاندات الوادنع مف  تؿ عممية تسعير التمويؿ. 

 يف البنػوؾ، تنويع اإلستيمار بيف ااصػوؿ عمػى المػدى القصػير أو عمػى المػدى المتوسػط  ذات قيمػة سػوقية عاليػة كػالودانع بػ
 شرانيا ضمف فترة قصيرة ااجؿ. إعادةشيادات اإليداع لدى البنؾ المركزي وسندات مف الدرجة االستيمارية التي يمكف 

 باإلضافة إلى ذلؾ، لدى البنؾ التسييتت التالية مع البنؾ المركزي اإلماراتي إلدارة م اطر السيولة  تؿ ااوقات الحرجة:
 
  نقطة أساسية. 372 باإلضافة إلىلميمة  فاندةاف احتياطي نقدي لمبنؾ بنسبة بضم مكشوؼحساب تسييتت 

  نقطة أساسية. 522 فوؽ رصيد اإلحتياطي النقدي لمبنؾ بنسبة فاندة لميمة باإلضافة إلى مكشوؼحساب تسييؿ 

  ايبػورفتػرة اليتيػة أشػير معػدؿ فانػدة لبلمتجديػد  قابمػةتسييتت  اصة لتمويؿ احتياجات السيولة لفترة سبعة أياـ كحػد أقصػى 
 نقطة أساسية. 72باإلضافة إلى 

 تسييؿ رRepo)  مقابؿ إستيمارات محددة لسندات لفترة سبعة أياـ كحد أقصى قابمة لمتجديد بمعدؿ فانػدة لميمػة باإلضػافة إلػى
 نقطة أساسية. 522

 ف المركز المالي الموحد.لـ يقـو البنؾ باست داـ أية مف تسييتت البنؾ المركزي كما في تاريخ اعداد بيا
 

يم ػػػػص الجػػػػدوؿ أدنػػػػاه تفاصػػػػيؿ اسػػػػتحقاؽ موجػػػػودات ومطموبػػػػات البنػػػػؾ. لقػػػػد تػػػػـ تحديػػػػد مػػػػدد االسػػػػتحقاؽ التعاقيديػػػػة لمموجػػػػودات 
والمطموبات عمى أساس الفترة المتبقية مف تاريخ اعداد بياف المركز المالية الموحد إلى تػاريخ االسػتحقاؽ التعاقػدي، ولػـ يػتـ اا ػذ 

االعتبار االستحقاقات الفعميػة كمػا تعكسػيا  بػرة البنػؾ السػابقة فػي االحتفػاظ بودانعػو ومػدى تػوفر السػيولة النقديػة لديػو. تقػـو  بعيف
 االدارة بمراقبة تواريح االستجقاؽ لمتاكد مف االحتفاظ بالسيولة الكافية.



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك
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  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
  

 إطار مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها )يتبع( 65
 

 : 4232ديسمبر  53فيما يمي بياف استحقاؽ الموجودات والمطموبات كما في 

  اإلجمالي
 أكثر من 

  ثالث سنوات

 من سنة 
 إلى أقل من 

  سنوات 5
 أشهر  8من 

  إلى أقل من سنة

 أشهر  5من 
 إلى أقل من 

  أشهر 8
 أقل من 

   أشهر 5
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 الموجودات            

 نقد وأرصدة لدى البنوؾ المركزية  7,859,852  -   472,222  -   -   9,852::,7

 ودانع وأرصدة مستحقة مف البنوؾ  9,756;5,:3  -   -   -   -   9,756;5,:3

 قروض وسمفيات العمت ، صافي  42,776,223  6,286,233  8,565,883  42,362,827  4;7,;93,88  92:,344,993
 اادوات المالية المشتقة  334,;7  8;3:6,2  99;,354  966,2:8  924,:4,68  95;,::5,7
 إستيمارات في أوراؽ مالية  :3:,4;  89,262  84;,778  759,;3,75  8,228,9:3  :485,35,:
 إستيمارات في شركات زميمة  -   -   -   -   ;;3,:7,57  ;;3,:7,57
 ممتمكات إستيمارية  -   -   -   -   4;3,;:4  4;3,;:4

 أ رىموجودات   33,3:4,796  37:,362  79,377  66,357  :3,286,69  379,;:34,6
 ممتمكات ومعدات، صافي  -   -   -   -   3,292,543  3,292,543
 موجودات اير ممموسة  -   -   -   -   377,3:2  377,3:2

                          
 إجمالي الموجودات  ;45,88;,77  84;,6,677  9,562,977  585,:44,68  2:4,667,::  6;493,3,:39

             

 المطموبات وحقوق الممكية            

 أرصدة مستحقة لمبنوؾ  :93,;5,46  -   956,722  9::,638  662,982  87:,63:,6

 ودانع العمت   8:;,89,225  :;7,::8,:3  39,835,759  48,872:,4  3,636  328,356,3:7
 عنصر المطموبات – أوراؽ مالية إلزامية التحويؿ  -   353,;4  -   -   -   353,;4

 وض قصيرة ومتوسطة ااجؿقر   75;,76;,4  62:,3,433  5,4:3,447  ;6;,243,;  949,;6,76  6;8,;43,23

 اادوات المالية المشتقة  479,526  388,4:9  9,868;3  899,729  242,;:4,3  5,6:9,986
 ض طويمة ااجؿو قر   -   -   -   -   ;28,32;,:  ;28,32;,:

 مطموبات أ رى  35,268,488  329,4:7  :;72,8  32,593  :3,286,69  :;2,;36,49
 حقوؽ الممكية  -   -   -   -   :795,56,;3  :795,56,;3

                          
 إجمالي المطموبات وحقوق الممكية  8,734,449:  42,425,363  99,828:,43  75,586;,34  78:,58,946  6;493,3,:39

             
             

 فجوة السيولة ) (:77,::52,7 ) (;37,969,39 ) (73:,36,758  ;;;,736,;  ;:73,579,7  - 
             
             

 فجوة السيولة المتراكمة ) (:77,::52,7 ) (68,557,959 ) (::94,7:,82 ) (;:73,579,7  -   - 
             
             

36,339,683  429,458  3,387,998  956,:;2  3,82;,299  32,622,6:4  
ضمانات  – العمومية فجوة  ارج الميزانيةالفرؽ 

 مقايضات عدـ تسديد اإلنتمافمالية 
             



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك
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  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
  

 إطار مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها )يتبع( 65
 

 :;422 ديسمبر 53فيما يمي بياف استحقاؽ الموجودات والمطموبات كما في 

  اإلجمالي
 أكثر من 

  ثالث سنوات

 من سنة 
 إلى أقل من 

  سنوات 5
 أشهر  8من 

  إلى أقل من سنة

 أشهر  5من 
 إلى أقل من 

  أشهر 8
 أقل من 

   أشهر 5
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 الموجودات            

 نقد وأرصدة لدى البنوؾ المركزية  237,;6,35  -   -   -   -   237,;6,35

 ودانع وأرصدة مستحقة مف البنوؾ  ::;,:56,:3  -   -   -   -   ::;,:56,:3

 إستيمارات في أوراؽ مالية محتفظ بيا لممتاجرة  8,783:  -   -   -   -   8,783:
 قروض وسمفيات العمت ، صافي  333,;:8,;3  :6,778,33  7,759,339  48;,42,292  88,979,242  4;338,832,4
 اادوات المالية المشتقة  ;7:,544  :;2,;6  4,353;  239,::9  36;,5,922  ;75,23;,6
 إستيمارات في أوراؽ مالية  6,6:4::  473,:6  8;7,;9  ;429,75  98:,5,374  6,594,966
 مةإستيمارات في شركات زمي  -   -   -   -   ;6,7:4,87  ;6,7:4,87
 ممتمكات إستيمارية  -   -   -   -   4;6,;76  4;6,;76

 أ رىموجودات   7,996,4:9  -   -   -   -   7,996,4:9
 ممتمكات ومعدات، صافي  -   -   -   -   3,943;9  3,943;9

                          
 إجمالي الموجودات  467,525,;6  6,875,689  66:,:7,92  43,288,6:4  756,8:4,;9  :99,:382,42

             

 المطموبات وحقوؽ الممكية            

 أرصدة مستحقة لمبنوؾ  85,558:,3  525,426  4,323;;  893,;:3,2  ;::,;:6  423,:6,95

 ودانع العمت   87,467,749  34,923,448  8,9:5,538  9:;,3,789  23;,3  79;,;;8,4:
 عنصر المطموبات – أوراؽ مالية إلزامية التحويؿ  -   -   -   ;26,;32  -   ;26,;32

 قروض قصيرة ومتوسطة ااجؿ  92:,828  928,;6,34  69:,6;6,3  :32,469,59  965,225,;  26:,43;,:4

 اادوات المالية المشتقة  77;,574  589,:6  7;;,369  648,387  5,936,229  ;:6,;:6,8
 ض طويمة ااجؿو قر   -   -   -   -   6;6,;83,:  6;6,;83,:
 مطموبات أ رى  9,962,887  -   -   -   -   9,962,887
 حقوؽ الممكية  -   -   -   -   ;2,33;2,;3  ;2,33;2,;3

                          
 بات وحقوؽ الممكيةإجمالي المطمو   575,;2:,97  39,3:4,725  ;47,:34,33  35,662,472  635,:63,87  :99,:382,42

             
             

 فجوة السيولة ر (48,786,272 ر (258,;34,74 ر (637,;8,62  9,848,454  ;98,48:,59  - 
             
             

 فجوة السيولة المتراكمة ر (48,786,272 ر (5,2:8;2,;5 ر (67,724,723 ر (;98,48:,59  -   - 
             
             

3:,2:6,758  33,648,;2:  3,65:,474  889,679  4,2::,826  4,685,537  
ضمانات  – فجوة  ارج الميزانية العموميةالفرؽ 

 مقايضات عدـ تسديد اإلنتمافمالية 
             



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك
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  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 وقياسها ومراقبتها مخاطر العمالت األجنبية إطار 66
 

مجمػس اإلدارة  يضػعيقـو البنؾ بإدارة م ػاطر التقمبػات فػي أسػعار العمػتت ااجنبيػة السػاندة عمػى مركػزه المػالي وتدفقاتػو النقديػة. 
، والتػي يػتـ مراقبتيػا بشػكؿ يمركػز اليػـو التػالومجتمعػة لكػؿ  مػف المركػز اليػومي و مستويات الم ػاطر لكػؿ عممػة عمػى حػدة ل حدود

 ااجنبية: بالعمتت التية الجوىرية التعرضات صافي ديسمبر 53 في البنؾ لدى كافيومي. 
 

422;  4232   
 درىـألؼ 

 المعادؿ
 (عجزفانض/ ر

 ألف درهم  
 المعادل 
 (عجزفائض/ )

  

     
      دوالر أمريكي ) (4;7,689,4 ر (8:7,2:7,:

     
      روبية ىندية  92;,334  4,628;

     
      لاير عماني  4,547  4,279

     
      جنيو استرليني  4,768  3,885

     
      يورو ) (4;;,39  98;,5

     
      دينار بحريني  4,496 ر (6
     

      لاير سعودي  98:,9  74:,5
     

      يف ياباني  4,742 ر (7:9
     

      دوالر أسترالي  ::6,:  :36,32
     

      فرنؾ سويسري  3,456  :5,62
     

      رينغيت ماليزي  3,428,962  938,392
     

      لاير قطري  33;,98 ر (;64,:
     
      أ رى  2;8,6 ر (;9



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك

 

;; 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( إطار مخاطر العمالت األجنبية وقياسها ومراقبتها 66
 

 :4232ديسمبر  53كما في العمتت تركيزات م اطر 
 

 أخرى المجموع
 رينغيت 
 ماليزي

 جنيه 
 يورو فرنك سويسري استرليني

 دوالر 
  إماراتي درهم أمريكي

  آالف آالف آالف آالف آالف آالف آالف آالف
 الموجودات        

7,::9,852 48,:2;  -  -  - 48 877,37: 7,427,859 
نقد وأرصدة لدى البنوؾ 

 المركزية

3:,5;9,756 976,5;3 32:,:77 679,538 42,;26 3,885,;9: 8,826,367 :,9:9,;67 
ودانع وأرصدة مستحقة مف 

 البنوؾ

 ، صافيقروض وسمفيات 325,859,396 :7,95;38,5 643,: 9;; :28,:5 -  3,694;4,8 92:,344,993
 اادوات المالية المشتقة 844,566 6;7,2::,4 4,895 -  -  -  84:,:9 95;,::5,7
 استيمارات في أوراؽ مالية :939,69 877,;9,46 532 -  -  -  7;7,8;4 :485,35,:
 زميمةإستيمارات في شركات  94,589 95,682 -  -  -  7,434,594 -  ;;3,:7,57
 ممتمكات إستيمارية 4;3,;:4 -  -  -  -  -  -  4;3,;:4

 موجودات أ رى 4;3,928,5 32,682,668 383,:8 82,743 42,6:2 :82,68 ;:334,8 379,;:34,6
 ممتمكات ومعدات، صافي 3,286,892 -  -  -  -  -  7,873 3,292,543
 موجودات اير ممموسة 377,3:2 -  -  -  -  -  -  377,3:2

         
         

 مجموع الموجودات ;59,:344,47 8;66,545,8 ;3,965,78 4,644: 86:,737 7;7,5:3,8 ;87,78;,5 6;493,3,:39
         
         
 المطموبات        

 أرصدة مستحقة لمبنوؾ 97:,;4,77 85:,3,943 387,369 -  535,729 -  3,695: 87:,63:,6

 ودانع العمت  442,;99,52 :42,367,46 3:;,48;,3 653,8:6 398,334 36 48;,8,366 328,356,3:7

4;,353  -  -  -  -  -  - 4;,353 
 أوراؽ مالية إلزامية التحويؿ

 عنصر المطموبات –

43,23;,8;6 3,686,882  - 5,722,223 :59,;67 54:,237 34,368,466 4,964,:4; 
قروض قصيرة ومتوسطة 

 ااجؿ
 اادوات المالية المشتقة 727,755 4,957,836 -  -  327 393,8:3 53:,96 5,6:9,986
 قروض طويمة ااجؿ 5:8,;:9,2 ;3,468,46 -  -  -  698,693 6,225; ;28,32;,:

 مطموبات أ رى ;6,458,47 ;9;,843,; 93,835 48,529 ;94,:4 348,484 ;6;,389 :;2,;36,49
         
         

 مجموع المطموبات 6,694,455; 9;69,839,3 3,978;4,6 58;,7;3,4 676,:6,23 :996,64 64:,249,: 68:,9;8,:37
         
 إلتزامات ومطموبات طارئة        

 إعتمادات مستندية 494,252 895,:3,73 437,455 393 ;:33,3 -  466,8:2 98;,4,483

 ضمانات بنكية 397,324,: 99;,6,384 646,269 74:,3 2;35,9 -  :;49,5; 35,927,388

7,7;2,268  -  -  -  -  -  - 7,7;2,268 
إلتزامات لتقديـ تسييتت 

 قابمة لإللغا  إنتمانية

:,479,629 8,43;  -  -  - 7,:;6 4,62:,957 7,:58,77; 
إلتزامات لتقديـ تسييتت 

 اير قابمة لإللغا  إنتمانية

634,4;7  -  -  -  -  - 634,4;7  - 
عدـ تسديد مقايضات 

 إلنتمافا
         
         

52,448,:;2 3,39:,4;9  - 46,;9; 4,245 867,396 :,724,8:2 3;,:95,959  
 إلتزامات رأسمالية مستقبمية ;647,53 -  -  -  -  -  -  ;647,53

855,735  - 5:9,355  -  -  - 468,5:2  - 
 إلتزامات لإلستيمار 

 في أوراؽ مالية 
         
         

 إلتزامات ومطموبات طارئة 278,;;42,4 282,;96,: 867,396 4,245 ;9;,46 5:9,355 9;4,:3,39 53,4:7,944
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 إطار مخاطر العمالت األجنبية وقياسها ومراقبتها )يتبع( 66
 

 :;422ديسمبر  53ر العمتت كما في تركيزات م اط
 أ رى المجموع

 رينغيت 
 ماليزي

 جنيو 
 يورو فرنؾ سويسري استرليني

 دوالر 
  درىـ إماراتي أمريكي

  آالؼ آالؼ آالؼ آالؼ آالؼ آالؼ آالؼ آالؼ
 الموجودات        

6,35;,237 47,754  - 3  - 5 5:;,323 5,946,59: 
نقد وأرصدة لدى البنوؾ 

 يةالمركز 

3:,56:,;:: 3,459,437 43 38:,;:4 7,:77 9;;,443 34,:72,984 5,4:8,;54 
ودانع وأرصدة مستحقة مف 

 البنوؾ

:8,783  -  -  -  -  - :8,783  - 
إستيمارات في أوراؽ مالية 

 محتفظ بيا لممتاجرة
 افيقروض وسمفيات، ص 7:3,::7,2; 788,669,:3 94,959 26; 347 -  :;3,6::,4 4;338,832,4
 اادوات المالية المشتقة 89;,3,442 396,;3;,4 8::,36 -  966,222 -  4;;,75 ;75,23;,6
 استيمارات في أوراؽ مالية 69;,3,633 5;4,783,9 66,996 -  -  -  576,452 6,594,966
 إستيمارات في شركات زميمة 97:,329 -  -  -  -  6,696,9:6 -  ;6,7:4,87
 ممتمكات إستيمارية 4;6,;76 -  -  -  -  -  -  4;6,;76

 موجودات أ رى 7,635,376 ;;:,443 42,253 6;53,4 -  9;58,5 73,734 7,996,4:9
 ممتمكات ومعدات، صافي 9:8,958 -  -  -  -  -  7:;,6 3,943;9

         
         

 مجموع الموجودات 2,284;333,7 7,959;59,7 73,874; 275,:5 :35,32; 6,733,424 86;,:6,82 :99,:382,42
         
         
 المطموبات        

 أرصدة مستحقة لمبنوؾ ;3,22;6,4 -  2::,33 57: 94:,79 -  598,827 423,:6,95

 ودانع العمت  26;,:78,86 :72,::45,4 :7;,;5:,3 8,8:6;5 8;3,8;: 34 7;5,456,3 79;,;;8,4:

32;,26;  -  -  -  -  -  - 32;,26; 
أوراؽ مالية إلزامية التحويؿ 

 عنصر المطموبات –

4:,;43,:26 3,752,769  - 4,;72,559 3,7;9,3::  - 3;,378,754 5,8:9,422 
قروض قصيرة ومتوسطة 

 ااجؿ
 اادوات المالية المشتقة 44,853; 9:8,:3:,4 8::,36 -  966,222 -  3:8,;:3 ;:6,;:6,8
 قروض طويمة ااجؿ 9,339,678 3,635,545 -  -  -  -  937,:: 6;6,;83,:
 مطموبات أ رى :37,;9,84 -  33,272 45,865 782,;4 7,382 6;64,2 9,962,887

         
         

 مجموع المطموبات 2,627,629: ;68,899,36 99,996:,3 572,:4,23 6,895,687 7,394 7,683,564 ;87,:363,33
         
 ات طارنةإلتزامات ومطموب        

 إعتمادات مستندية 46,479; 7;4,623,6 648,5:6 7::,43 88:,9 -  ;;547,6 6,329,5:8

 ضمانات بنكية 73:,754,; 9,639:;,6 4,372;5 :3,89 :35,89 -  967,;3,36 ;38,299,73

6,9;3,374  -  -  -  -  -  - 6,9;3,374 
إلتزامات لتقديـ تسييتت 
 إنتمانية قابمة لإللغا 

3:,:42,952 374,497  -  -  - 89,;65 5,378,266 37,666,68: 
إلتزامات لتقديـ تسييتت 

 إنتمانية اير قابمة لإللغا 

4,229,239  -  -  -  -  - 4,229,239  - 
مقايضات عدـ تسديد 

 اإلنتماف
         
         

67,:25,:26 3,849,73;  - 43,766 45,785 ::8,699 34,773,;95 52,8;4,94:  
 إلتزامات رأسمالية مستقبمية 42;,2;3 -  -  -  -  -  -  42;,2;3

467,62;  -  -  -  -  - 467,62;  - 
 إلتزامات لإلستيمار 

 في أوراؽ مالية 
         
         

 إلتزامات ومطموبات طارنة :5,86::,52 9,5:4;34,9 8,699:: 45,785 43,766 -  ;3,849,73 68,462,355
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

  وقياسها ومراقبتها مخاطر السوق إطار 67
 

لمتغيػػرات فػػي  نظػػراً  ينػػتج عنيػػا تقمبػػات فػػي إيػػرادات البنػػؾ أو فػػي قػػيـ اادوات الماليػػةم ػػاطر السػػوؽ ىػػي تمػػؾ الم ػػاطر التػػي إف 
 .وأسعار السمع ااساسية وال يارات وأسعار ااسيـ جنبيةاا العمتت أسعارو اند و الف معدالتالسوؽ ميؿ 

 
 مخاطر سعر السوق

 
قػػيـ اادوات الماليػػة كنتيجػػة لتغيػػر أسػػعار السػػوؽ، سػػوا  كانػػت ىػػذه التغيػػرات نتيجػػة عوامػػؿ  تقمػػبتميػػؿ م ػػاطر السػػوؽ م ػػاطر 

ىا أو عوامػػؿ تػػػؤير عمػػى جميػػػع ااوراؽ الماليػػة المتداولػػػة فػػي السػػػوؽ.  اصػػة بػػأوراؽ ماليػػػة معينػػة أو بػػػالطرؼ الػػذي قػػػاـ بإصػػدار 
. يقػـو البنػؾ اتأ ػرى ميػؿ المشػتقوأدوات ماليػة فػي أوراؽ ماليػة بصورة رنيسػية نتيجػة لإلسػتيمارات يتعرض البنؾ لم اطر السوؽ 

تطػورات فػي السػوؽ. باإلضػافة إلػى  اإلحتفاظ بمحفظة إستيمارية متنوعػة ومراقبػة مسػتمرة ايبالحد مف م اطر السوؽ مف  تؿ 
تحميػػؿ اادا  المػػالي والتشػػغيمي والتػػي تشػػمؿ  السػػوؽ تحركػػاتو  ااسػػيـ لمعوامػػؿ الرنيسػػية التػػي تػػؤير عمػػىمراقبػػة مسػػتمرة ذلػػؾ تػػتـ 

 .يافيشركات المستيمر لم
 

 إدارة مخاطر السوق
 

إسػػمية والتػػي تراقػػب بشػكؿ مكيػػؼ مػػف قبػػؿ قسػػـ  حػػدود لمم ػاطر مبنيػػة عمػػى تحمػػيتت الحساسػػية وحػدودقػاـ مجمػػس اإلدارة بوضػػع 
 مف قبؿ لجنة الموجودات والمطموبات. اإلى اإلدارة العميا ويتـ مناقشتي بشكؿ منتظـتقرير بيا إعداد إدارة الم اطر ويتـ 

 
بيػػػة معػػػدالت صػػػرؼ العمػػػتت ااجنفػػػي إف عمميػػػات البنػػػؾ تعرضػػػو بصػػػورة رنيسػػػية إلػػػى الم ػػػاطر الماليػػػة الناتجػػػة عػػػف التغيػػػرات 

 ومعدالت الفواند. ويبـر البنؾ عقود أدوات مالية مشتقة متعددة إلدارة تعرضو إلى م اطر سعر الفاندة والعمتت ااجنبية.
 

ومسػػػتقمة لمم ػػػاطر. إف ىػػػدؼ إدارة م ػػػاطر السػػػوؽ ىػػػو  منفصػػػمةتحػػػدد وتقػػػاس وتراقػػػب وتػػػدار مػػػف قبػػػؿ إدارة إف م ػػػاطر السػػػوؽ 
لػػػإلدارة العميػػػا ومجمػػػس اإلدارة والجيػػػات  لبنػػػؾالمتعمقػػػة بام ػػػاطر السػػػوؽ  وأف تبػػػيفتشػػػغيمي الحػػػادة فػػػي اادا  الت فػػػيض التقمبػػػات 

 .بشفافية الرقابية
 

 وتدار إدارة م اطر السوؽ مف قبؿ لجنة إدارة الم اطر التي تقـو بالوظانؼ التالية:
 

 ؛إعداد سياسة لم اطر السوؽ ضمف إطار شامؿ 
 

 دارة م اط  ؛ر السوؽ بصورة مستقمةالقياـ بالقياس والمراقبة واء
 

  والمراقبةوضع حدود لمموافقة. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(  إطار مخاطر السوق وقياسها ومراقبتها 67
 

 المخاطروتصنيف تحديد 
 

نػؾ وكػػذلؾ تقػـو بوضػػع إجػرا ات وسياسػػات إدارة الم ػاطر. جميػػع تقػـو لجنػة إدارة الم ػػاطر بتعريػؼ وتصػػنيؼ م ػاطر السػػوؽ لمب
. يػتـ عقػد إجتماعػات بشػكؿ مػنظـ العاممة قطاعات ااعماؿ مسؤولة عف التعريؼ الشامؿ وتوضيح م اطر السوؽ حسب وحداتيا

 بينة السوؽ. بيف إدارة م اطر السوؽ ورؤسا  أعماؿ الم اطر لمناقشة وأ ذ قرارات حوؿ التعرض لمم اطرة في نفس سياؽ
 

يقػـو البنػؾ بفصػؿ تعرضػو لم ػاطر السػػوؽ إلػى المحفظػة التجاريػة والمحفظػة ايػر التجاريػػة. إف المحفظػة التجاريػة مػدارة مػف قبػػؿ 
قسػػـ ال زينػػة والمشػػتقات وتتضػػـ مراكػػز ناتجػػة عػػف إدارة السػػوؽ وأ ػػذ مراكػػز رياديػػة باإلضػػافة إلػػى الموجػػودات والمطموبػػات الماليػػة 

 ساس القيمة العادلة.التي تدار عمى أ
 

 يتـ تقسيـ م اطر السوؽ بوجو عاـ إلى تجارية واير تجارية.
 

 مخاطر تجارية
 

تشػػمؿ والسػػمع والم ػػاطر التجاريػة اا ػػرى  ااسػيـإف م ػاطر السػػوؽ والتػػي تتضػمف م ػػاطر معػػدالت الفانػدة، العمػػتت ااجنبيػػة، 
 ت العكسية في معدالت السوؽ.المالي نتيجة التغيرا الوضعصافي الد ؿ أو  إحتماؿ إن فاض

 
تشمؿ الم اطر التجارية المراكز الممموكة بواسطة وحدة التجارة في البنؾ والتػي يكػوف عمميػا الرنيسػي اإلسػتراتيجي ىػو التجػارة أو 

 .الموحد الد ؿبياف صناعة ااسواؽ. أي ربح أو  سارة اير محققة ليذه المراكز يتـ تسجيميا ضمف العمميات الرنيسية في 
 

 مخاطر غير تجارية
 

اإلسػتراتيجية  والمراكػزإسػتراتيجيات البنػؾ الجوىريػة، المنتجػات وال ػدمات المقدمػة لمعمػت ،  تنفيػذالم اطر اير التجارية مػف  تنتج
 البنؾ إلدارة التعرض لمم اطر. يأ ذىاالتي 

 
سػػعير فجػػوات الموجػػودات، المطموبػػات بإعػػادة ت محػػدودة والتػػي تشػػمؿ وليسػػتإف ىػػذه التعرضػػات يمكػػف اف تنػػتج مػػف عػػدة عوامػػؿ 

 السوؽ.في فاندة الوأدوات البنود المدرجة  ارج الميزانية العمومية والتغيرات في مستوى وشكؿ منحنى معدؿ 
 

تشمؿ الم اطر اير التجارية أوراؽ مالية وموجودات أ رى ممموكة إلستيمارات طويمة ااجؿ في ااوراؽ المالية والمشتقات والتػي 
إلدارة التعرضػات لموجػودات ومطموبػات البنػؾ. أي ربػح أو  سػارة ايػر محققػة ليػذه ااوضػاع ال يػتـ تسػجيميا فػي ضػمف تست دـ 

 إيرادات ااعماؿ الرنيسية.
 

 قياس المخاطر
 

ال يوجػػد قيػػاس منفػػرد يعكػػس جميػػع توقعػػات م ػػاطر السػػوؽ، فػػإف  وبمػػا أنػػوفيمػػا يمػػي اادوات المسػػت دمة لقيػػاس م ػػاطر السػػوؽ، 
 م تمفة إحصانية واير إحصانية، تتضمف: قياساتيست دـ  البنؾ

 
 قياسات م اطر اير إحصانية 

 تحاليؿ حساسية 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 إطار مخاطر السوق وقياسها ومراقبتها )يتبع(  67
 

 مخاطر غير إحصائية مقاييس
 

، اليػػػوامش ااساسػػػية، قػػػيـ المفتوحػػػةي المراكػػػز فصػػػاجيػػػد، تتضػػػمف الفحػػػص  فيمػػػا عػػػداالم ػػػاطر ايػػػر اإلحصػػػانية، إف قياسػػػات 
عػف تعػػرض البنػؾ لم ػػاطر  مفصػمةىػػذه القياسػات تػوفر معمومػػات إف ودورانيػا.  المراكػػزحساسػية ال يػارات، قػػيـ السػوؽ، تركيػزات 

 السوؽ.
 

 .سقوؼ حدود الم اطر لرصد ومراقبة م اطر السوؽ بشكؿ يومي ىاتسيناريو و مقاييس اير إحصانية يست دـ البنؾ 
 

 تحميل الحساسية
 

لم ػػاطر معػػدالت الفانػػدة يقػػدار التغيػػر فػػي المحػػافظ لصػػدمات المعػػدالت الموازيػػة والغيػػر موازيػػة. إف  ةالمسػػت دم ىاتإف السػػيناريو 
 .لفاندةتظيرالتقمبات المتعددة لسيناريوىات معدالت اصدمة المعدالت اير المتوازية 

 
رصػدمة المعػػدالت الموازيػة( يػػتـ وم ػاطر سػػعر صػرؼ العمػػتت ااجنبيةم ػاطر معػػدالت الفانػدة الرنيسػػية لالمحفظػػة إف حساسػية 

 ىي كما يمي: البنؾ التجارية  ةتحميميا بشكؿ منفصؿ لمحافظ
 

 المحافظ التجارية –مخاطر السوق 
 

مػػع  –فػػي دفتػػر المتػػاجرة اإلفتراضػػية لمتغيػػرات فػػي مسػػتوى أسػػعار الفانػػدة  التقييمػػات العادلػػة حساسػػية تحميػػؿ يبػػيف الجػػدوؿ التػػالي
 التي سوؼ يكوف ليا تأيير عمى بياف الد ؿ الموحد لمبنؾ: –م اطر السوؽ اا رى يابتة  عمىاإلبقا  

 
 مخاطر معدالت الفوائد

 
 :الؼ الدراىـ(لدرىـ اإلماراتي ربآاعمى أساس  سعر الفاندةتحركات المعدالت الموازية في معدالت 

 
    -47%  +47%   
         
 4232ديسمبر  53 ر (7,984  53,253    
         

         
 

 المعدلنقص في 
  نقطة 422

 المعدلنقص في 
  نقطة 322

 المعدلزيادة في 
  نقطة 322

  المعدلزيادة في 
   نقطة 422

         
 ;422مبر ديس 53  77,468  47,958 ر (42,5:4 ر (55,525

         

         
 

 الدوالر اامريكي ربآالؼ الدراىـ(عمى أساس  سعر الفاندةتحركات المعدالت الموازية في معدالت 
 

    -47%  +47%   
         
 4232ديسمبر  53  35,558 ر (49,529    
         

         
 

 نقص في المعدل
  نقطة 422

 نقص في المعدل
  نقطة 322

 زيادة في المعدل
  نقطة 322

 زيادة في المعدل 
 نقطة 422

  

         
 ;422ديسمبر  53 ر (787,;6 ر (44,522  557,;  8,697
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 إطار مخاطر السوق وقياسها ومراقبتها )يتبع(  67
 
 المحافظ التجارية )يتبع( –اطر السوق مخ
 

سػػتمرار وجػػود نظػػاـ أسػػعار فانػػدة ال نظػػراً الفانػػدة  م ػػاطر أسػػعارإجيػػاد  تبػػار تحمػػؿ إل، ايػػر البنػػؾ منيجيتػػو 4232 سػػنة ػػتؿ 
 لػػ تػـ تعػديؿ إ تبػارات التحمػؿو  ،;422/:422منػذ الواليػات المتحػدة اامريكيػة واإلمػارات العربيػة المتحػدة  فػي كػؿ  مػفمن فضػة 

 بػأف مػف المتنػـالسػالبة. باإلضػافة إلػى ذلػؾ، كػاف  سػيناريوىات أسػعار الفانػدة % لتجنػب47- /+ إلػى  422- /و +  322-+/
 422 -+ /  يبيف بصػورة أفضػؿ مػف تبار التحمؿ الإعادة تقييـ الدفاتر التجارية بناً  عمى  %47 لػ اير متوازي التحرؾ النسبي

 وييدؼ إلى قياس حساسية صافي إيرادات الفواند. بنوؾال لدفاترالذي يطبؽ عادة نقطة 
 

 حسب العممة
 

العمػتت  صػرؼ سػعرات فػي مسػتوى متغيػر التقييمات العادلة في دفتػر المتػاجرة اإلفتراضػية لحساسية تحميؿ يوضح الجدوؿ التالي 
 :الد ؿ الموحد لمبنؾوالتي سيكوف ليا تأيير عمى بياف  –مع عوامؿ م اطر السوؽ اا رى المحتفظ بيا  ااجنبية

 
  األسعار بالنسبة المئوية )آالف الدراهم( تغير
 4232ديسمبر  53

-32%  -7%  +7%  +32%   
         

 دوالر أسترالي  368  95 ) (95 ) (368
 يورو ) (62 ) (42  42  62
 جنيه استرليني ) (33 ) (7  7  33

 ين ياباني  554  388 ) (388 ) (554
 دوالر أمريكي ) (7,768 ) (27;,4  5,433  :8,99

         
 
 
 ;422ديسمبر  53

-32%  -7%  +7%  +32%   
         

 دوالر أسترالي  :38  6: ر (6: ر (:38
 يورو ر (65 ر (43  43  65
 جنيو استرليني ر (33 ر (7  7  33
 يف ياباني ر (86 ر (54  54  86

 دوالر أمريكي ر (:;;,8 ر (5,877  6,273  775,:
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 إطار مخاطر السوق وقياسها ومراقبتها )يتبع(  67
 

 المحافظ غير التجارية   –مخاطر السوق 
 

 لمحفظتػػوزيػػة( يػػتـ تحميميػػا بشػػكؿ منفصػػؿ المحفظػػة الحساسػػة لعمػػتت م ػػاطر معػػدالت الفانػػدة الرنيسػػية رصػػدمة المعػػدالت الموا
 البنؾ الغير تجارية كما يمي:

 
 مخاطر سعر الفائدة 

 
رىػا عمػى بيػاف الػد ؿ ييبيف الجدوؿ التالي الحساسػية لتغيػر محتمػؿ فػي أسػعار الفانػدة مػع بقػا  العوامػؿ المتغيػرة اا ػرى يابتػة وتأي

 الموحد الناتجة مف المحفظة اير التجارية.
 

الػػػد ؿ ىػػػو تػػػأيير التغيػػػرات المفترضػػػة فػػػي معػػػدالت الفوانػػػد عمػػػى صػػػافي د ػػػؿ الفوانػػػد لسػػػنة وىػػػي مبنيػػػة عمػػػى يػػػاف بإف حساسػػػية 
الموجػػودات والمطموبػػات الماليػػة ايػػر التجاريػػة بمعػػدالت فوانػػد عانمػػة وتضػػـ تػػأييرات اادوات الماليػػة المشػػتقة. إف حساسػػية حقػػوؽ 

 موازية في منحنى العاند. الممكية قد تـ تحميميا بافتراض أنو ىنالؾ تغيرات
 

حساسية التغير في 
 حقوق المساهمين 

حساسية التغير في  
 دخل الفوائد 

 التغير  
 األساسية في النقاط

  

     ألف درهم  ألف درهم
       

 4232ديسمبر  53  47+  :5:,75 ) (577,;3
3;,577  75,:5:) ( -47   

       
 ;422ر ديسمب 53  47+  982,:6 ر (2;33,3
   47- ر (982,:6  2;33,3

 
 التشغيلمخاطر 

 
عمى أنيا الم اطر الناتجة عػف مشػاكؿ أنظمػة التشػغيؿ واا طػا  البشػرية أو الغػش واإلحتيػاؿ أو العوامػؿ تعراؼ م اطر التشغيؿ 

ب قانونيػة وتنظيميػة ال ارجية. وفي حالة فشؿ الضوابط بالعمػؿ كمػا ينبغػي، فػإف م ػاطر التشػغيؿ قػد تسػبب تشػويو لمسػمعة وعواقػ
وبالتالي تؤدي إلى  سارة مالية. ال يتوقع البنؾ الت مص مف جميع الم اطر التشغيمية، ولكف بوجود إطار لمضػوابط الرقابيػة ومػف 
 تؿ المراقبة واإلستجابة لمم اطر المحتممة، فػإف البنػؾ يسػتطيع إدارة الم ػاطر. تشػتمؿ الضػوابط الرقابيػة وجػود فصػؿ فعاػاؿ فػي 

جرا ات التقييـ، بما في ذلؾ إست داـ التدقيؽ الدا مي. والد وؿاـ، المي جرا ات التسويات وتدريب الموظفيف واء  واء

 
 األسهم أسعار مخاطر

 
 ااسػيـ وقيمػة ااسػيـ مؤشػرات فػي مسػتويات لمتغيرات نتيجة لألسيـ العادلة القيمة ان فاض م اطر تميؿ ااسيـ أسعار م اطر إف

 اير التجارية عف محفظة البنؾ اإلستيمارية.التجارية و ااسيـ  وتنتج م اطرالفردية. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 أرصدة عمالت أجنبية 68
 

 ;4,67;: ;422بر ديسػم 53درىػـ ر ألػؼ 328,665 والتػي تبمػص ةروبيػة الينديػالبالموجودات المحتفظ بيا في الينػد صافي إف 
 اليند.في ـ مراقبة الناقد النظدرىـ( ت ضع  ألؼ
 
 

 اإلئتمانيةنشطة األ  69
 

ألػؼ درىػـ  3,985,246بنػؾ ال المػدار مػف قبػؿ مصػندوؽ اإلنتمػانيت قيمػة صػافي الموجػودات ل، بمغػ4232 ديسمبر 53كما في 
 .ألؼ درىـ( ;2,33:;,3 – ;422ديسمبر  53ر
 
 

  ةالشركات التابعقائمة   :6
 

إف المنشآت رما عدا الشركات الزميمة( تـ معاممتيا كشركات تابعة لغرض التوحيد حيػث أف البنػؾ يسػيطر عمػى السياسػات الماليػة 
والتشغيمية، وقد إستيمر في كامؿ أو أكيرية رأس ماؿ ىذه المنشآت ولو ااحقية في كامػؿ أو أكيريػة ااربػاح/ ال سػانر. إف حصػة 

  المباشرة في الشركات التابعة ىي كما يمي:البنؾ المباشرة أو اير 
 اإلمتالك نسبة إسم الشركة التابعة

سنة 
 األنشطة الرئيسية بمد التأسيس التأسيس

     
في تجارة اادوات المالية  الوساطة اإلمارات العربية المتحدة 4227 %322 الظبي ل دمات الوساطة ذ.ـ.ـ.

      ااسيـو 
ذ.ـ.ـ.   زينةلحموؿ ام اطرة و لمظبي و أب

 ( أدناه( 3رراجع إيضاح ر

 التي لياحاسوب و البرامج  توفير اإلمارات العربية المتحدة 4227 73%
م اطرة وحموؿ العتقة مع 

       زينةال
      ارات شإدارة العقارات واست اإلمارات العربية المتحدة 4227 %322 ذ.ـ.ـ. لمعقارات التجاريةظبي و أب

       دمات ىندسية اإلمارات العربية المتحدة 4229 %322 لم دمات اليندسية ذ.ـ.ـ.أبوظبي التجاري 
 ركايماف(بنؾ أبوظبي التجاري ىولدنص 

  المحدودة
 شركة قابضة كايماف جزر :422 322%

     
بنؾ أبوظبي التجاري ىولدنص رالبواف( 

 المحدودة
 شركة قابضة ماليزيا :422 322%

     
تجاري ىولدنص رماليزيا( اس دي بنؾ أبوظبي ال

 اف برىاد
 قابضة إستيمار شركة ماليزيا :422 322%

     
 كايماف(بنؾ أبوظبي التجاري فايننس ر

  المحدودة
 مالية  دمات  كايماف جزر :422 322%

     
      إستمية دمات مصرفية  اإلمارات العربية المتحدة ;422 %322 أبوظبي التجاري لمتمويؿ اإلستمي ش.ـ.خ. 

شركة أبوظبي التجاري لتطوير اامتؾ  
 ذ.ـ.ـ. ر*(

 تطوير اامتؾ اإلمارات العربية المتحدة 4228 322%
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( الشركات التابعة  :6
 

 اإلمتالك نسبة إسم الشركة الزميمة
نة س

      األنشطة الرئيسية بمد التأسيس التأسيس
    أبوظبي التجاري لإلستشارات العقارية 

 ر*( ذ.ـ.ـ.

 اإلستشارات العقارية اإلمارات العربية المتحدة :422 322%

     
 شركة أبوظبي التجاري لمحموؿ المالية ذ.ـ.ـ.

 ر*(

 إستيمارات مالية اإلمارات العربية المتحدة 4227 322%

     
شركة أبوظبي التجاري لم دمات اإلستيمارية 

 ر*( ذ.ـ.ـ.
 إستيمارات مالية اإلمارات العربية المتحدة 4227 322%

     
بنؾ أبوظبي التجاري رالمممكة المتحدة( 

 ر*(المحدودة 
 وكيؿ تشغيؿ المممكة المتحدة :422 322%

     
في البنية  شركة قابضة لإلستيمار اإلمارات العربية المتحدة 4228 %322 ر*( بنؾ أبوظبي التجاري ل دمات المشاريع

      التحتية
تطوير البنية التحتية والمشاريع  اإلمارات العربية المتحدة 4228 %322 ر*( كينتؾ لتطوير البنية التحتية ذ.ـ.ـ.

      العقارية
الريـ لتطوير البنية التحتية ذ.ـ.ـ. رسابقًا 

 ر*( .ـ.ـ.(التوسع لممقاوالت ذ
 اإلستيمار في المشاريع التجارية اإلمارات العربية المتحدة 4228 322%

     
      تمويؿ إدارة الشركة لوكسمبورج ;422 %322 بنؾ أبوظبي التجاري إلدارة الصناديؽ

      صناديؽ االستيمار لوكسمبورج ;422 %322 صندوؽ تغذية النو ذة اإلستيماري
أـ اس سي أي اسواؽ  صندوؽ تغذية مؤشر

 اإلمارات
 صناديؽ االستيمار لوكسمبورج ;422 4%:

     
صندوؽ مؤشر أـ أس سي آي لألسواؽ 

 العربية 
 صناديؽ االستيمار لوكسمبورج ;422 322%

     
      أنشطة إنتماف جزيرة ماف :422 حؽ السيطرة  أس ب أؿ ت أي ب رأي أو أـ( المحدودة  

سرفيسيز اؼ زد اؿ اؿ  ريبنؾ أبوظبي التجا
 (72رإيضاح  سي

 ااعماؿ ودعـالمعامتت  معالجة اإلمارات العربية المتحدة 4232 322%
 الدا مية

 
 

 ىذه الشركات التابعة اير عاممة حاليًا. )*(
 
 .ذ.ـ.ـ شػركة أبػوظبي لمم ػاطرة وحمػوؿ ال زينػةشػركتو التابعػة ممكيػة  حصتو فػي قاـ البنؾ بزيادة 4232أبريؿ  3في كما  (3ر

لإلتفاقيػػة وفقػػا  .شػػركة أبػػوظبي لمم ػػاطرة وحمػػوؿ ال زينػػة ذ.ـ.ـ مػػعايػػر السػػيطرة  حقػػوؽ الممكيػػةااربػػاح مػػع  البنػػؾ تقاسػػـ
 . %73مف  %322أرباحو إلى  حصة زاد البنؾ 4232ابريؿ  3ال اصة واعتبارًا مف 

 
 أـ اس سػي أي لألسػواؽ العربيػةي لمؤشػر أبػوظبي التجػار بيػا فػي  محتفظكبيرة ت وحداالبنؾ  باع، 4232نوفمبر  45في  (4ر

كإسػتيمارات متاحػة الممكيػة المتبقيػة تػـ تصػنيؼ  الشركة التابعػة البنؾ السيطرة عمى فقد البيع ا"(. ونتيجة ليذشركة تابعةلر'ا
 (.73 إيضاحر ;5الدولي  المحاسبي معيارموفقا ل لمبيع
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53في  لمسنة المنتهية
 
 

دارة رأس المال ;6  كفاية وا 

 إدارة رأس المال
 ىي: ،بياف المركز الماليوىو مفيـو أكبر مما ىو ظاىر في "حقوؽ الممكية" في  ،إف أىداؼ البنؾ عند إدارة رأس الماؿ

 

 ؛لدولة اإلمارات العربية المتحدة سب التعميمات والتوجييات الصادرة عف البنؾ المركزيح اإللتزاـ بمتطمبات رأس الماؿ 

  و ؛وزيادة العاندات لممساىميفالمحافظة عمى مقدرة البنؾ عمى اإلستمرار في العمؿ 

 .اإلحتفاظ بقاعدة رأس ماؿ قوية بيدؼ مواصمة تطور أعماؿ البنؾ 
 

سػػت داإدارة البنػػؾمػػف قبػػؿ  بشػػكؿ مسػػتمرقبػػة كفايػػة رأس المػػاؿ واالسػػت داـ المػػنظـ لػػو ايػػتـ مر  ـ التقنيػػات إسػػتنادًا إلػػى المبػػادي  ، واء
. ويػتـ تقػديـ المعمومػات المطموبػة إلػى لجنػة التي وضعتيا لجنة بازؿ والمصرؼ المركزي لدولة االمارات العربية المتحػدةالتطويرية 
 .شيرالرقابة كؿ 

 
البنػوؾ  جميػععربيػة المتحػدة البنػؾ المركػزي لدولػة اإلمػارات ال أبمػص ;422نػوفمبر  39الصادر بتاريخ  ;49/422في تعميمو رقـ 

. أصػػدر البنػػؾ المركػػزي إعتبػػارًا مػػف تػػاريخ التعمػػيـ" 4العاممػػة فػػي دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة تطبيػػؽ المقاربػػة الموحػػدة لبػػازؿ "
جػب والتي مػف المتوقػع أف تمتيػؿ البنػوؾ لمتقريػر بمو  مسودة توجييات لتطبيؽ المقاربة الموحدة ب صوص م اطر اإلنتماف والسوؽ

. أمػػا بالنسػػبة لمم ػػاطر التشػػغيمية، فقػػد أعطػػى 4232بحمػػوؿ مػػارس  عمميػػة تقيػػيـ كفايػػة رأس المػػاؿ الدا ميػػة - 4متطمبػػات بػػيتر 
ؾ البنؾ المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ال يار لمبنوؾ باست داـ مقاربة الدالنؿ ااساسية أو المقاربة الموحدة. وقد قػاـ البنػ

 ".4" و بازؿ "3بة الموحدة. تقـو البنوؾ في دولة اإلمارات العربية المتحدة حاليًا بتطبيؽ  متوازف لبازؿ "بإ تيار المقار 
 

% 34بحد أدنػى  نسبة كفاية رأس الماؿ المحافظة عمىالبنوؾ العاممة في دولة اإلمارات العربية المتحدة  جميعيتطمب مف  كذلؾ،
 .4232يونيو  52 مفإبتدا ًا 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك

 

32; 

 
 ل البيانات المالية الموحدة إيضاحات حو

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

دارة رأس المال )يتبع( ;6  كفاية وا 
 

 " ىي كما يمي:4إف النسب المحتسبة بما يتماشى مع بازؿ "
   4بازل 

 ديسمبر  53
422; 

  ديسمبر 53 
4232 

  

   درهمألف   درىـألؼ 
 "3رأس المال الطبقة األولى "    
     

 رأس الماؿ  32,222:,6  32,222:,6
 إحتياطي نظامي وقانوني   ;4,926,39  ;9;,4,849
 ي عاـ واحتياطي طواري احتياط  4,372,222  4,372,222

 برنامج  يار شرا  أسيـ لمموظفيف، بالصافي ) (58,899 ) (:35,65
 إحتياطي تحويؿ عمتت أجنبية  358,898 ) (575,958

 أرباح مستبقاة  49;,3;;  3,582,845
 حصة اير مسيطرة في صافي موجودات الشركات التابعة  783,:  2:9,;8

 (48رإيضاح  سندات رأس ماؿ  6,222,222  6,222,222
 عنصر حقوؽ الممكية – أوراؽ مالية إلزامية التحويؿ  6,885,236  54;,6,964
 %(72ات زميمة رينزؿ: إستيمارات في شرك ) (322,;4,89 ) (3,552;4,4

           ينزؿ: التعرضات اإلنتمانية رنتيجة تعديؿ التصنيؼ( ) (754,697  - 
39,324,339  38,438,327        

 "4رأس المال الطبقة الثانية "    
     

  سانر إن فاض القيمة لمقروض والسمفيات المقيامة كمجموعة   7:;,3,7:3  76:,3,726
 التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة  ;;396,9 ) (;6,49;3

 (43قروض طويمة ااجؿ رإيضاح   8,839,678  8,839,678
  (43سندات يانوية بسعر صرؼ عانـ رإيضاح   ;:3,394,9  3;:,:3,54
 %(72ينزؿ: إستيمارات في شركات زميمة ر ) (;;2,;4,89 ) (;3,54;4,4

           مانية رنتيجة تعديؿ التصنيؼ(ينزؿ: التعرضات اإلنت ) (754,697  - 
8,;87,7;5  8,557,677        

     
      مجموع رأس المال المؤهل  44,773,782  46,289,932

 الموجودات المرجحة بالمخاطر:    
 م اطر اإلنتماف  ;4:,:348,77  :6,35;348,4
 م اطر السوؽ  5,686,446  :;8,745,4
           م اطر التشغيؿ  7,627,628  :7,879,82

           مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر  ;67,:357,64  697,266,:35
      نسبة كفاية رأس المال  38,87%  %:39,5

 
المتحػدة كمػا بموجب تعميمات البنؾ المركزي لدولة اإلمػارات العربيػة  %34البالص  الحد االدنى ىي فوؽنسبة كفاية رأس الماؿ إف 
 .%(33 – ;422ديسمبر  53ر 4232 ديسمبر 53في 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 األعمال إندماج 72
 

الصػػغيرة ، إدارة اليػػروات وشػػركات قطػػاع ااعمػػاؿ عمػػى أعمػػاؿ ال ػػدمات المصػػرفية لألفػػرادبنػػؾ اسػػتحوذ ال، 4232أكتػػوبر  3فػػي 
المستحوذ عميػو بتػاريخ  صؿبقيمة صافي ااً  في دولة اإلمارات العربية المتحدةروياؿ بنؾ أوؼ سكوتتند لوالمتوسطة ر"ااعماؿ"( 

 ا اإلستحواذ.عمى ىذ البنؾ المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة . وافؽدرىـألؼ  22;,:38مبمص  الشرا  باإلضافة إلى
 

 :الشركة التابعة التالية إستحواذتـ ، ذاإلستحواوكجز  مف 
 

 تفاصيل الشركة التابعة:
 
 نسبة اإلمتالك تاريخ الشراء األنشطة الرئيسية 
    

سرفيسيز اؼ زد اؿ اؿ  بنؾ أبوظبي التجاري
 سي

 المعامتت ودعـ ااعماؿ معالجة
 الدا مية

 %322 4232أكتوبر  3

 
يجاد أحد أكبػر تكػتتت ااعمػاؿ الميسػورة فػي فرصًا لتنمبنؾ إف عممية اإلستحواذ ستوفر ل مية حجـ أعماؿ بطاقات اإلنتماف لديو واء
التوزيػع وتػوفير  شػبكة اإلسػتفادة مػف التوسػع الحجمػي اإلقتصػادي وتقويػةدمج ااعماؿ إلػى  سيؤدي. دولة اإلمارات العربية المتحدة

 .ياؿ بنؾ اوؼ سكوتتندلرو  قاعدة لإلستفادة مف التواجد القوي لم دمات المصرفية لألفراد
 

 المستحوذ عميهاالموجودات والمطموبات 
 

 التفاصيل      ألف درهم
       

 النقد ومرادفات النقد      528,426
 القروض والسمفيات، صافي      4,286,276

 موجودات أ رى      69,553
 ممتمكات ومعدات      3;75,3

 ةمحدد موجودات اير ممموسة      365,622
 ودانع العمت      ) (:4,649,45

               مطموبات أ رى     ) (64:,58
        المحددة الصافية لموجوداتمجموع ا      372,322

 
بموجػب  المتحصػؿ عمييػاالمفترضػة  لمموجػودات والمطموبػات عمميػة التقيػيـ العػادؿلتنفيػذ   ػارجي  بيػر إستشػاري بتعيػيف البنؾ قاـ

الموجػػػودات  المبػػػيف مقابػػػؿيميػػػؿ المبمػػػص . الموجػػػودات ايػػػر الممموسػػػة والشػػػيرة الناتجػػػة عػػػف الشػػػرا قيمػػػة  لتحديػػػد اعمػػػاؿإنػػػدماج ا
بتػػػػاريخ الشػػػػرا  إسػػػػتنادًا إلػػػػى أعمػػػػاؿ ال بيػػػػر  السػػػػجتتوالمطموبػػػػات المشػػػػتراة القيمػػػػة العادلػػػػة ليػػػػذه الموجػػػػودات والمطموبػػػػات فػػػػي 

  اإلستشاري. 

 اءالشر عند المعترف بها  الشهرة
       ألف درهم

       
 المحوؿسعر الشرا        22;,:38
               ينزؿ: صافي القيمة المحددة لمموجودات والمطموبات المشتراة      372,322
        الشيرة الناتجة عند الشرا       22:,:3



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232مبر ديس 53لمسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( األعمال إندماج 72
 

. المستقبميالسوؽ و  ونمو اإليرادات المسدد ضـ بفعالية مبالص متعمقة بمنافع الدمج حيث أف اليمفااعماؿ  شرا  عف نتجت الشيرة
 المحددة. ير الممموسةا بالموجوداتال تستوفي معايير االعتراؼ  بشكؿ منفصؿ عف الشيرة انيا المنافعيذه ب اإلعتراؼال يتـ 

 
كمصػروؼ  بػو تػـ االعتػراؼو  المحػوؿمػف سػعر الشػرا  درىػـ  ألػؼ 9,322 البالغػة الشػرا  بعمميػةتـ استبعاد التكاليؼ المتعمقػة  لقد

 .في بياف الد ؿ الموحد "أ رى مصروفات عممياتبند " ضمففي الفترة 

 صافي التدفقات النقدية عند إندماج األعمال
       ألف درهم

       
 سعر الشرا  النقدي المدفوع      22;,:38
               المستحوذ عميوينزؿ: أرصدة النقد ومرادفات النقد       528,426
359,526              

 عمى نتائج البنك الشراءتأثير 

ألعمػاؿ ل عمػى التػوالي تعػود ىـدر  ألؼ 934,:4ألؼ درىـ  335,653 عمى مبمص لمسنةصافي الد ؿ التشغيمي واارباح  يتضمف
 سكوتتند.  مف روياؿ بنؾ أوؼ مف شرا  ااعماؿالمولدة اإلضافية 

 
ألػؼ درىػـ وربػح  5;562,4بمبمص التشغيمي لمبنؾ مف العمميات  صافي الد ؿ الرتفع 4232يناير  3 في لو حصؿ ىذا اإلندماج
 لمجموعةا تقيس بصورة تقريبة ادا ىذه اارقاـ المبدنية يروف أف يعتبر المدألؼ درىـ.  87,298بمبمص  ارتفعالسنة مف العمميات 

 .في الفترات المقبمة وتوفر نقطة مرجعية لممقارنة سنوي عمى أساسالمندمجة 
 
 

 إستبعاد شركة تابعة 73
 

 ؽ العربيػةأـ اس سي أي لألسػواأبوظبي التجاري لمؤشر  صندوؽ محتفظ بيا فيالبنؾ وحدات كبيرة  باع، 4232نوفمبر  45في 
 الممكيػة المتبقيػة تػـ تصػنيؼ الشػركة التابعػة البنؾ السيطرة عمػى فقد البيع اونتيجة ليذ. درىـألؼ  :77,36بمبمص  "(شركة تابعةر'ا

 .;5الدولي  المحاسبي معيارموفقا ل كإستيمارات متاحة لمبيع

 : فقدت السيطرة عميهاتحميل الموجودات التي 

 التفاصيل      ألف درهم
       

 إستيمارات بغرض المتاجرة      3,425;
 موجودات أ رى      6

 أرصدة البنؾ      6,439
               مطموبات أ رى     ) (427

        صافي الموجودات المستبعدة      ;7,43;



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرك
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 4232ديسمبر  53لمسنة المنتهية في 
 
 

 إستبعاد شركة تابعة )يتبع( 73

 خسارة إستبعاد شركة تابعة:

 التفاصيل      ألف درهم
       

 البدؿ المستمـ      :77,36
               المتبقية لمممكيةالقيمة العادلة       ;29,;5
;6,449       
               صافي الموجودات المستبعدة     ) (;7,43;

        سارة إستبعاد شركة تابعةخ     ) (4;;
 
بياف التدفقات في  لـ يتـ عكسو وحيث أف ىذا التحويؿ اير نقديمتاحة لمبيع  ستيماراتإل كتحويؿالمتبقية  الممكيةقيمة  تسجيؿتـ 

 النقدية الموحدة.

 صافي التدفقات النقدية عند استبعاد شركة تابعة
 التفاصيل      ألف درهم

       
        النقد ومرادفات النقد بالمستمـ  اليمف      :77,36

 
 

 إجراءات قانونية  74
 

. نتيجػػة كايمػػافال جػػزرفػػي  فػػي إسػػتيمار ىيكمػػي هإعػػادة ىيكمػػة اسػػتيمار  عمػػىالبنػػؾ  اعقنػػتػػـ إ 4229 سػػنة،  ػػتؿ كمػػا يػػزعـ البنػػؾ
ألػؼ درىػـ  3,363,699 تبمػصم ػاطر انتمانيػة البنػؾ  تحمػؿ التػي بموجبيػامقايضة االنتمػاف عقود في  البنؾ إلعادة الييكمة، د ؿ

لشػػػرا  محفظػػػة متنوعػػػة مػػػف الشػػػركات  المػػػنظـ بمركبػػػات اإلسػػػتيمارألػػػؼ دوالر أمريكػػػي( الػػػذي يػػػزود قػػػرض مسػػػت دـ  532,997ر
 .AAA ذات ااصؿ"( ABSااوراؽ المالية المدعومة ر -وااصوؿ

 
 لواليػػةآنػػد بػػورز بالمحكمػػة العميػػا سػػتاندرد سػػويس كريػػدي  ايرىػػامػػف ضػػمف مطالبػػة قانونيػػة ضػػد، قػػدـ البنػػؾ  4232فػػي نػػوفمبر 

(. مقايضػة االنتمػافعقػود إبطاؿ إعادة ىيكمة رلمعامتت   رىاامور اانيويورؾ، الواليات المتحدة اامريكية التي تطمب مف بيف 
عمومػػات كاذبػػة ومضػػممة أف اسػػتنادًا إلػػى م طارنػػةإعػػادة ىيكمػػة حالػػة الػػد وؿ فػػي  أقنػػع فػػيمػػور أ ػػرى، أنػػو ااضػػمف البنػػؾ يػػدعى 
عنػد  البنػؾ، وقدمت معمومػات مضػممة، إلػى الماديةمعمومات ايرىا مف السويس فشمت في الكشؼ عف تضارب المصالح و كريدي 
 .وعقود مقايضة اإلنتمافتسويؽ وبيع االستيمار و ىيكمة 

 
 

  الموحدة إعتماد البيانات الماليةتاريخ  75
 

جازة إصدارىا مف قبؿ مجمس اإلدارة الموحدة لقد تـ اعتماد البيانات المالية  . 4233 يناير 47بتاريخ  واء




