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ة مساھمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

.الموحدةمن هذه البیانات المالیة أجز جزءًا ال یتیضاحات المرفقة إلاتشكل 
)٤(

موّحدالبیان الدخل
٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٢ إیضاحات
ألف دوالر أمریكي ـمدرھألف درھـمألف

٢٫٠٣٣٫٦٧٢ ٧٫٣٤٧٫٦٧٣ ٧٫٤٦٩٫٦٨٠ ٢٦ إیرادات الفوائد
)٦٤١٫٥٣٨( )٢٫٨٠٥٫٥٥٤( )٢٫٣٥٦٫٣٧٠( ٢٧ مصاریف الفوائد 

١٫٣٩٢٫١٣٤ ٤٫٥٤٢٫١١٩ ٥٫١١٣٫٣١٠ صافي إیرادات الفوائد 

٩٦٫٣٩١ ٣٥١٫٠٧٣ ٣٥٤٫٠٤٥ ٢٣ سالمیةاإلتمویالت الإیرادات من 
)٧٠٫٨٢٠( )٢١١٫٠٩٣( )٢٦٠٫١٢٤( ٢٣ األرباح اإلسالمیةتوزیعات 

٢٥٫٥٧١ ١٣٩٫٩٨٠ ٩٣٫٩٢١ صافي إیرادات التمویالت اإلسالمیة

١٫٤١٧٫٧٠٥ ٤٫٦٨٢٫٠٩٩ ٥٫٢٠٧٫٢٣١ الت اإلسالمیةصافي إیرادات الفوائد والتموی

٢٥٥٫٩٣١ ٨٩٨٫١٥٧ ٩٤٠٫٠٣٥ ٢٨ صافي إیرادات الرسوم والعموالت
٨٢٫٤٠٨ ٣٣٤٫٧٦٩ ٣٠٢٫٦٨٦ ٢٩ صافي أرباح المتاجرة

)٧٫٨٥٠( )١١٫٩٠٠( )٢٨٫٨٣٦( ١٢ القیمة العادلة الستثمارات عقاریةانخفاض
٤٧٫٣٨١ ١٦٦٫٢٨٧ ١٧٤٫٠٣٢ ٣٠ إیرادات عملیات أخرى

١٫٧٩٥٫٥٧٥ ٦٫٠٦٩٫٤١٢ ٦٫٥٩٥٫١٤٨ إیرادات العملیات 

)٥٦٣٫٣٧١( )٢٫٠٦٣٫٢٢٥( )٢٫٠٦٩٫٢٦٤( ٣١ تكالیف العملیات 

١٫٢٣٢٫٢٠٤ ٤٫٠٠٦٫١٨٧ ٤٫٥٢٥٫٨٨٤ أرباح العملیات قبل مخصصات انخفاض القیمة
)٤٦٥٫٤٨٣( )٢٫٣٩٧٫٨٢٨( )١٫٧٠٩٫٧١٩( ٣٢ مخصصات انخفاض القیمة 
- ١٥٨٫٦٥٨ - ١١ شركات زمیلة منحصص الربح 
- ١٫٣١٤٫٣١٥ - ١١ صافي الربح من بیع استثمار في شركة زمیلة

٧٦٦٫٧٢١ ٣٫٠٨١٫٣٣٢ ٢٫٨١٦٫١٦٥ صافي الربح قبل الضریبة
)١٫٥٨٨( )٣٦٫٢٢١( )٥٫٨٣٠( ضریبة الدخل الخارجیةمصروف 

٧٦٥٫١٣٣ ٣٫٠٤٥٫١١١ ٢٫٨١٠٫٣٣٥ ةصافي أرباح السن

:عائدة إلى
٧٤٤٫٨٤٣ ٣٫٠٢٥٫٨٦٥ ٢٫٧٣٥٫٨١٠ البنكللمساھمین في حقوق الملكیة

٢٠٫٢٩٠ ١٩٫٢٤٦ ٧٤٫٥٢٥ غیر المسیطرةحقوق الملكیة

٧٦٥٫١٣٣ ٣٫٠٤٥٫١١١ ٢٫٨١٠٫٣٣٥ صافي ربح السنة 

٠٫١٢ ٠٫٥١ ٠٫٤٥ ٣٣ )دوالر أمریكي/درھم(العائد األساسي للسھم الواحد

٠٫١٢ ٠٫٥٠ ٣٣  ٠٫٤٥ )دوالر أمریكي/درھم(العائد المخفض على السھم 



ة مساھمة عـامةشرك-ريبنك أبوظبي التجا

.الموحدةمن هذه البیانات المالیة أجز جزءًا ال یتیضاحات المرفقة إلاتشكل 
)٥(

موّحدالشامل البیـان الدخل
٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٢
ألف دوالر أمریكي درھـمألف درھـمألف

٧٦٥٫١٣٣ ٣٫٠٤٥٫١١١ ٢٫٨١٠٫٣٣٥ صافي أرباح السنة 
في بیان الدخلبنود یمكن إعادة تصنیفھا الحقاً 

)١٫٨٥٤( ٤٠٫١٩٦ )٦٫٨١٢( فروقات الصرف الناتجة عن تحویل العملیات الخارجیة 
٧٫٩٨٧ )٢٫٥٨١( ٢٩٫٣٣٧ لتغیرات في القیمة العادلة من التحوط للموجودات المالیةا

- )٦٦٫٥٦١( -
التغیرات في القیمة العادلة من صافي االستثمار في 

تحوطات العملیات األجنبیة

٥٥٩٫٠٦١(  ٢٢٤٫٤٩٥( ٨٢٤٫٥٦٩
التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات 

متاحة للبیع

)٨٠٧( ٥٢٫٧٨٥ )٢٫٩٦٣(
انخفاض قیمة/القیمة العادلة تم عكسھا عند بیعالتغیرات في

استثمارات متاحة للبیع
- )١٩٫٠٩٨( - الحصة من الدخل الشامل اآلخر لشركة زمیلة

- ٣٩٩٫٣٠٩ -
بیع شركة عندعكس أرصدة االحتیاطیات ذات الصلة 

)١١إیضاح (زمیلة 

- )٥٩٫٠٥٠( -
د عنعكس حصة الدخل الشامل اآلخر في شركة زمیلة 

)١١إیضاح (بیعھا 

٢٢٩٫٨٢١ )٢١٤٫٠٦١( ٨٤٤٫١٣١ الدخل الشامل اآلخر)خسائر/(إیرادات

٩٩٤٫٩٥٤ ٢٫٨٣١٫٠٥٠ ٣٫٦٥٤٫٤٦٦ إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة

:عائدة إلى
٩٧٤٫٦٦٤ ٢٫٨١١٫٨٠٤ ٣٫٥٧٩٫٩٤١ البنكللمساھمین في حقوق الملكیة
٢٠٫٢٩٠ ١٩٫٢٤٦ ٧٤٫٥٢٥ غیر المسیطرةحقوق الملكیة

٩٩٤٫٩٥٤ ٢٫٨٣١٫٠٥٠ ٣٫٦٥٤٫٤٦٦ للسنةإجمالي اإلیرادات الشاملة 



ة مساھمة عـامشرك-بنك أبوظبي التجاري

.الموحدةمن هذه البیانات المالیة أجز جزءًا ال یتیضاحات المرفقة إلاتشكل 

)٦(

موّحدالحقوق الملكیةبیان التغیرات في 

٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

مجمـوع
حقوق الملكیة

الملكیة حقوق
غیر المسیطرة

عائدة إلى 
حقوق الملكیة 

للمساھمین
في الشركة األم سندات رأس مال

األرباح 
المستبقاة

أخرىاحتیاطیات
عالوة إصدار

رأس 
المال

درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف

٢٢٫٠٧٧٫٥٢٣ ٥٫٥١٧ ٢٢٫٠٧٢٫٠٠٦ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٫٧٠٨٫٢٢٧ ٤٫٩١٩٫٨٩٦ ٣٫٨٤٨٫٢٨٦ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٢٠١٢ر ینای١الرصید كما في 
٢٫٨١٠٫٣٣٥ ٧٤٫٥٢٥ ٢٫٧٣٥٫٨١٠ - ٢٫٧٣٥٫٨١٠ - - - صافي الربح للسنة

٨٤٤٫١٣١ - ٨٤٤٫١٣١ - - ٨٤٤٫١٣١ - -   للسنةاألخرى الشاملة اإلیرادات 
٣٩٧٫٥٦٥ ٣٩٧٫٥٦٥ - - - - - )١-٣إیضاح (دیق تابعة الناتج من توحید صنا

)٥٫٥١٧( )٥٫٥١٧( - - - - - -
توزیعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكیة غیر 

المسیطرة

)١٫١١٩٫١١٩( - )١٫١١٩٫١١٩( - )١٫١١٩٫١١٩( - - -
توزیعات أرباح مدفوعة لحاملي حقوق 

)٢١إیضاح  رقم (الملكیة في الشركة األم
)٢٢٫٥٩٨( - )٢٢٫٥٩٨( - )٥٤٧٫١٦٢( ٥٢٤٫٥٦٤ - - )٢٢إیضاح (حركات أخرى 
)٣٤٫٢٩٠( )٣٤٫٢٩٠( - - - - - - صافي االنخفاض في الحقوق غیر المسیطرة

٨٤٢ - ٨٤٢ - ٨٤٢ - - -
على أسھم الخزینةمعكوسة توزیعات أرباح 

)١-٣إیضاح رقم (

)١٫٢٨٣( - )١٫٢٨٣( - )١٫٢٨٣( - - -
أرباح غیر محققة، صافیة على أسھم الخزینة

)١-٣رقم إیضاح (

)٢٤٠٫٠٠٠( - )٢٤٠٫٠٠٠( - )٢٤٠٫٠٠٠( - - -
قسائم مدفوعة على سندات رأس المال 

)٣٣إیضاح (
------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------

٢٤٫٧٠٧٫٥٨٩ ٤٣٧٫٨٠٠ ٢٤٫٢٦٩٫٧٨٩ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٫٥٣٧٫٣١٥ ٦٫٢٨٨٫٥٩١ ٣٫٨٤٨٫٢٨٦ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٢٠١٢دیسمبر ٣١الرصید كما في 
================== ================== ================== ================== ================== ================== ================= =================

).٢١یضاح إ(مدفوع من رأس المال ال%٢٥، اقترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح نقدیة تمثل ٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 



ة مساھمة عـامشرك-بنك أبوظبي التجاري

.الموحدةمن هذه البیانات المالیة أجز جزءًا ال یتیضاحات المرفقة إلاتشكل 

)٧(

الموّحدحقوق الملكیةبیان التغیرات في 

)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

مجمـوع
حقوق الملكیة

حقوق الملكیة 
غیر المسیطرة

عائدة إلى 
حقوق الملكیة 
للمساھمین في 

الشركة األم

أوراق مالیة 
إلزامیة التحویل 

مكون حقوق –
الملكیة مالسندات رأس 

األرباح 
المستبقاة

أخرىاحتیاطیات
عالوة إصدار

رأس 
المال

درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف

١٩٫٥٧٣٫٣٤٨ ٨٫٥٦١ ١٩٫٥٦٤٫٧٨٧ ٤٫٦٣٣٫٨٨٣ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٥٢٤٫٢٠١ ٤٫٥٩٦٫٧٠٣ - ٤٫٨١٠٫٠٠٠ ٢٠١١ر ینای١الرصید كما في 
٣٫٠٤٥٫١١١ ١٩٫٢٤٦ ٣٫٠٢٥٫٨٦٥ - - ٣٫٠٢٥٫٨٦٥ - - - صافي الربح للسنة

)٢١٤٫٠٦١( - )٢١٤٫٠٦١( - - - )٢١٤٫٠٦١( - -   للسنةاألخرى الخسائر الشاملة 

)٢٢٫٢٩٠( )٢٢٫٢٩٠( - - - - - - -

توزیعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكیة غیر المسیطرة
)٢١إیضاح (

- - - )٤٫٦٣٣٫٨٨٣( - - - ٣٫٨٤٨٫٢٨٦ ٧٨٥٫٥٩٧ )٢٢إیضاح (حركات أخرى 

)٦٧٫٩١٨( - )٦٧٫٩١٨( - - )٦٠٥٫١٧٢( ٥٣٧٫٢٥٤ - - محول إلى االحتیاطي النظامي 

)٢٣٦٫٦٦٧( - )٢٣٦٫٦٦٧( - - )٢٣٦٫٦٦٧( - - - )٣٣إیضاح (قسائم مدفوعة على سندات رأس  مال

------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------
٢٢٫٠٧٧٫٥٢٣ ٥٫٥١٧ ٢٢٫٠٧٢٫٠٠٦ - ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٫٧٠٨٫٢٢٧ ٤٫٩١٩٫٨٩٦ ٣٫٨٤٨٫٢٨٦ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٢٠١١دیسمبر ٣١الرصید كما في 

========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========



ة مساھمة عـامشرك-تجاريبنك أبوظبي ال

.الموحدةمن هذه البیانات المالیة أجز جزءًا ال یتیضاحات المرفقة إلاتشكل 

)٨(

موّحدالبیان التدفقات النقدیة 
٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٢
ألف دوالر أمریكي درھـمألف درھـمألف

األنشطة التشغیلیة 
٧٦٦٫٧٢١ ٣٫٠٨١٫٣٣٢ ٢٫٨١٦٫١٦٥ غیر المسیطرةحقوق الملكیةصافي الربح قبل الضرائب و

:التعدیالت
٣٥٫٧٤٤ ١٤٩٫٣٤٨ ١٣١٫٢٨٦ )١٤إیضاح (استھالك

٨٫٥٨٣ ٣١٫٥٢٧ ٣١٫٥٢٧ )٢٥إیضاح (إطفاء موجودات غیر ملموسة
)٦٫٨١٨( )٨٫٨٧٩( )٢٥٫٠٤٣( )٣٠إیضاح (إیرادات توزیعات أرباح 

٧٫٨٥١ ١١٫٩٠٠ ٢٨٫٨٣٦ )١٢إیضاح  (انخفاض في القیمة العادلة للعقارات االستثماریة
٥١٠٫٢٤٣ ٢٫٣٠٣٫١٠٦ ١٫٨٧٤٫١٢٣ )٩-٤١إیضاح (القروض والسلفیاتمخصص انخفاض قیمة

)٤٩٫٨٢٧( )٢٢٠٫٧٤٦( )١٨٣٫٠١٥( )٩-٤١إیضاح (ھااسترداد قروض وسلفیات مشكوك في تحصیل
٣٥٫٣٧٢ )١٧٧٫٢١٦( )١٢٩٫٩٢٠( )٩-٤١إیضاح (إطفاء الخصم

- ٢٠٤٫٤٣٨ - )٣٢إیضاح (خسارة مقایضات عدم تسدید االئتمان
)٧٤٢( ٥٣٫٥٩٠ )٢٫٧٢٦( استثمارات في أوراق مالیة )استرداد/(مخصص انخفاض قیمة

)٣٢إیضاح (
٥٫٨٠٩ ٥٧٫٤٤٠ ٢١٫٣٣٧ )١٤إیضاح (لكات ومعدات، صافيممتمخصص انخفاض قیمة 
١٫١٥٠ )٦٫٨٥٢( ٤٫٢٢٤ )٣٠إیضاح (االستثمارات المتاحة للبیع)األرباح/(الخسائر صافي

)٢٨٫٣٢٠( )٢٩٫٤٨٢( )١٠٤٫٠١٨( )٢٩إیضاح (صافي األرباح من األوراق المالیة بغرض المتاجرة
- )١٥٨٫٦٥٨( - حصة الربح في شركات زمیلة، صافي
- )٢٩٫١٣١( - الفائدة المنسوبة إلى األوراق المالیة إلزامیة التحویل
- )١٫٣١٤٫٣١٥( - )١١إیضاح (صافي الربح من بیع استثمار في شركة زمیلة
)٦٫١٤٢( ٥٫٦٧٣ )٢٢٫٥٥٩( )٨إیضاح (خسائر)/أرباح(–الجزء غیر الفعال من التحوط

١٫٤٦٣ ٥٫٥٨٤ ٥٫٣٧٥ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
١٣٫١٦١ ٣٢٫٨٨٢ ٤٨٫٣٣٩ )٢٤إیضاح (مصاریف خطة حوافز الموظفین

----------------- ----------------- -----------------
١٫٢٢٣٫٥٠٤ ٣٫٩٩١٫٥٤١ ٤٫٤٩٣٫٩٣١ أرباح العملیات قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات العاملة 

)٤٠٨٫٣٨٥( )٧٥٠٫٠٠٠( )١٫٥٠٠٫٠٠٠( المصرف المركزيزیادة الرصید لدى
١٫٢٠٦٫٣٦٤ ٤٥٣٫٣٦٠ ٤٫٤٣٠٫٩٧٤ مستحق من البنوكفي الالنقص

٣٣١ ٧٦٫٤٩٣ ١٫٢١٦ النقص في صافي مشتقات مالیة للمتاجرة
)٢٫٧٨١( )٣٫٨٨٨٫٠١١( )١٠٫٢١٥( الزیادة في قروض وسلفیات 

٦٫٣١٨ ٤٥٣٫٩٤٧ ٢٣٫٢٠٦ النقص في الموجودات األخرى
)٢٩٫٦٢٧( )٢٫٠٣٤٫٨١٩( )١٠٨٫٨٢٠( في المستحق إلى بنوكالنقص 

٥٫٤٠٠ ٤٫٢٠٤٫٢٠٢ ١٩٫٨٣٦ في ودائع العمالءالزیادة
)٢٣٨٫٤٩٩( )٨٨٦٫٨١٢( )٨٧٦٫٠٠٦( النقص في المطلوبات األخرى

----------------- ----------------- -----------------
١٫٦١٩٫٩٠١ ١٫٧٦٢٫٦٢٥ ٦٫٤٧٤٫١٢٢ التشغیلیةالنقد الناتج من األنشطة

)٢٫٩٢٧( )٥٫٢٥٠( )١٠٫٧٥٠( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
)٢٫٢٣٨( - )٨٫٢٢١( ضرائب خارجیة مدفوعة

----------------- ----------------- -----------------
١٫٧٥٧٫٤٦٠ ١٫٦١٤٫٦٥١ ٦٫٤٥٥٫١٥١ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

----------------- ----------------- -----------------
األنشطة االستثماریة

- ٧٫١١١٫٨١٧ - صافي متحصالت بیع شركة زمیلة
- ٣٦٫٦٩٧ - توزیعات أرباح مقبوضة من شركات زمیلة

٦٫٨١٨ ٨٫٨٧٩ ٢٥٫٠٤٣ إیرادات توزیع األرباح
٣٫٤٤٩ - ١٢٫٦٦٩ استرداد أوراق مالیة استثماریة محذوفة

١٠٫٧٨٨ - ٣٩٫٦٢٤ ، صافيضرائب خارجیةداد س
- ٣٦٫٣٣٤ - أرباح بیع استثمارات
)١١٫٨١٣( )١٥٫٧٥٥( )٤٣٫٣٨٨( أوراق مالیة بغرض المتاجرةشراء صافي 

٣٨٣٫٥٩٨ ٦٢٢٫٤٨٧ ١٫٤٠٨٫٩٥٥ صافي عوائد بیع استثمارات أوراق مالیة متاحة للبیع
)١٫١٧٩٫٦٧٩( )٧٫٥٠٤٫٤٠٥( )٤٫٣٣٢٫٩٦٠( صافي شراء أوراق مالیة بغرض المتاجرة
)٢٣٫٣١٢( )١٠٠٫٩٨٥( )٨٥٫٦٢٥( إضافات إلى استثمارات عقاریة
)٣٠٫٩٦٤( )١١٩٫٦٢٠( )١١٣٫٧٣٣( شراء ممتلكات ومعدات، صافي

----------------- ----------------- -----------------
)٨٤١٫١١٥( ٧٥٫٤٤٩ )٣٫٠٨٩٫٤١٥( الناتج من األنشطة االستثماریة)/خدم فيالمست(صافي النقد 

----------------- ----------------- -----------------



ة مساھمة عـامشرك-تجاريبنك أبوظبي ال

.الموحدةمن هذه البیانات المالیة أجز جزءًا ال یتیضاحات المرفقة إلاتشكل 

)٩(

بیان التدفقات النقدیة الموّحد
  )تابع( ٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

األنشطة التمویلیة
١٫٠١٨٫٩٠٣ )٢٤٢٫١٧٣( ٣٫٧٤٢٫٤٣٢ ریة بالیوروفي األوراق التجا)النقص/(الزیادة

)١٫٥٦٧٫٧١٤( ١٫٤٩٧٫١٧٩ )٥٫٧٥٨٫٢١٣( قروض على الالزیادة/صافي المدفوعات
)١٫٥٠٢( )٢٢٫٢٩٠( )٥٫٥١٧( توزیعات أرباح مدفوعة إلى حقوق الملكیة غیر المسیطرة
)٣٠٤٫٦٨٨( - )١٫١١٩٫١١٩( توزیعات أرباح مدفوعة إلى حاملي حقوق الملكیة في الشركة األم

٢٫٤٨٣ - ٩٫١١٩
صافي النقد المستلم من بیع أسھم خزانة من خالل الصنادیق التابعة

)١-٣إیضاح (
)٩٫٩٦٤( - )٣٦٫٥٩٩( صافي الحركة في الحقوق غیر المسیطرة

٢٢٩ - ٨٤٢ )١-٣إیضاح (توزیعات أرباح مستلمة على أسھم الخزانة
)٦٥٫٣٤٢( )٢٣٦٫٦٦٧( )٢٤٠٫٠٠٠( مالقسائم مدفوعة على سندات رأس
)١٠٫٨٩٠( )١٠٠٫٨٠٠( )٤٠٫٠٠٠( شراء أسھم خطة حوافز الموظفین

----------------- ----------------- -----------------
)٩٣٨٫٤٨٥( ٨٩٥٫٢٤٩ )٣٫٤٤٧٫٠٥٥( الناتج من األنشطة التمویلیة )/المستخدم في(صافي النقد 

----------------- ----------------- -----------------
)٢٢٫١٤٠( ٢٫٥٨٥٫٣٤٩ )٨١٫٣١٩( الزیادة في النقد وما یعادلھ )/النقص(صافي 

٥٫٢٤٤٫١١٥ ١٦٫٦٧٦٫٢٨٤ ١٩٫٢٦١٫٦٣٣ النقد وما یعادلھ في بدایة السنة
----------------- ----------------- -----------------

٥٫٢٢١٫٩٧٥ ١٩٫٢٦١٫٦٣٣ ١٩٫١٨٠٫٣١٤ دلھ في نھایة السنةالنقد وما یعا
========== ============ =============

ة تحویالت دون أیتمت التحویالت ألّن ، نظراً للصنادیق الثالثةالمبدئيعند التوحید ال یوجد أي تأثیر على التدفقات النقدیة 
.)١-٣إیضاح (للمبلغ  نقدیة



ة مساھمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٠(

ة ـاألنشط١
�ϱέΎѧѧΟΗϟ�ϲΑυϭѧѧΑ�ϙѧѧϧΑ–ع.م.ش.)"ϙѧѧϧΑϟ"(�ΔѧѧϟϭΩ�ˬϲΑυϭѧѧΑ�ΓέΎѧѧϣ·�ϲѧѧϓ�ΔϠΟѧѧγϣ�Δϳϟϭ̈́ ѧѧγϣϟ�ΓΩϭΩѧѧΣϣ�ΔѧѧϣΎϋ�ΔϣϫΎѧѧγϣ�Δϛέѧѧη�ϭѧѧϫ

من خالل شبكة األخرىومخصص الخدمات المالیة واإلسالمیةیقدم البنك الخدمات البنكیة والتجاریة .اإلمارات العربیة المتحدة
�ωέѧϓϭالعربیة المتحدة باإلضافة إلى فرعین في الھندفي دولة اإلمارات دفع للمكاتب أربعةوفرعاً خمسونفروعھ البالغ عددھا 

.والشركات الزمیلةباإلضافة إلى الشركات التابعة في جیرسي 

˼-�ϲѧγ�Δѧόρϗ�ˬϡϼѧγϟ�ωέΎѧη�ˬϱέΎΟΗϟ�ϲΑυϭΑ�ϙϧΑ�ϰϧΑϣللبنك ھوالمسجلعنوان المكتب الرئیسي ˼ϱ�ωΎѧρϗ�ˬ-ب.ص،١١.
.، أبوظبي، دولة اإلمارات العربیة المتحدة٩٣٩

.وتعدیالتھ١٩٨٤لسنة ) ٨(البنك مسجل كشركة مساھمة عامة طبقا لقانون الشركات التجاریة االتحادي رقم 

لتقاریر المالیة الجدیدة والمعّدلةلتطبیق المعاییر الدولیة ٢

٢٠١٢ینایر ١للفترات المحاسبیة التي تبدأ في الجدیدة والمعدلة الدولیة للتقاریر المالیةالمعاییر ١-٢

ϟ�ΕέϳγϔΗ�ΔϳέΎѧγ�ϝϭѧόϔϣϟ�ϲѧΗϟ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΔϧѧγϠϟ�ϰѧϟϭϷ�ΓέѧϣϠϟلجنة صادرة عن أو تفسیرات دولیة للتقاریر المالیة ال توجد معاییر 
.لبنكلالتي كان لھا تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة و٢٠١٢ینایر ١في  تبدأ

  اكانت مصدرة ولم یحن موعد تطبیقھمعاییر وتفسیرات ٢-٢

:لم یحن موعد تطبیقھا بعدوالتيالصادرةالمعاییر الجدیدة والتفسیرات مبكراً البنك  تبنىلم یباستثناء ما تمت اإلشارة إلیھ أدناه، 

:معاییر جدیدة وتعدیالت للمعاییر
للفترات ساریة

اعتباراً منالسنویة 

إن –اإلفصاحات :، األدوات المالیة٧رقمالدولي للتقاریر المالیة التعدیالت على المعیار
متطلبات اإلفصاح عن الموجودات تقدم ٧الدولي للتقاریر المالیة رقمالتعدیالت على المعیار

 قاصةترتیبات المالخاضعة لفي بیان المركز المالي أو التي یتم مقاصتھا والمطلوبات المالیة 
.مماثلةالیاتقتفااالأو الرئیسیة

٢٠١٣ینایر ١

المعدل الناتج المعیار –، منافع الموظفین ١٩تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم 
التغییرات في تسجیل تتطلب عقود العمل، وما بعد التوظیف وإنھاء مشاریع منافع عن 
جمیع تسجیل مع عند حدوثھا، المنافع المحددة والقیمة العادلة لموجودات الخطة اتالتزام
.الدخل الشامل األخرضمناسب والخسائر االكتواریة على الفور المك

٢٠١٣ینایر ١



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١١(

)تابع(لتقاریر المالیة الجدیدة والمعّدلةلتطبیق المعاییر الدولیة ٢
)تابع(كانت مصدرة ولم یحن موعد تطبیقھا معاییر وتفسیرات ٢-٢

ة للفترات ساری:على المعاییرالمعاییر الجدیدة والتعدیالت
السنویة اعتباراً من

توضح -العرض:، األدوات المالیة٣٢المعیار المحاسبي الدولي رقم التعدیالت على
لمعالجة عدم االتساق ٣٢رقمالدولي يمعیار المحاسبالفي المقاصة التعدیالت معاییر 

نت غیر محتملة كاإال إذا بالمقاصة حق قانوني ملزم للمنشأة وسوف یكون .في تطبیقھا
التخلف عن ، و قابلة للتنفیذ في سیاق األعمال االعتیادیة و في حالة اإلعسار أو بطبیعتھا
.أو اإلفالسالسداد 

٢٠١٤ینایر ١

یمثل االنتھاء من تنفیذ -، قیاس القیمة العادلة ١٣الدولي للتقاریر المالیة رقم المعیار
كیفیة قیاس القیمة العادلة بموجب تطلبات لممصدر واحد لتحدید مشروع مشترك 

معیار إلى تحسین االتساق وتقلیل التعقید من یھدف ال.للتقاریر المالیةالمعاییر الدولیة
معاییر في التعریف دقیق للقیمة العادلة وتحسین شروط اإلفصاح لالستخدام وضع خالل 

بشكٍل .المالیة وغیر المالیةینطبق ھذا المعیار على األدوات .الدولیةالدولیة للتقاریر 
.ستكون متطلبات اإلفصاح أكثر شموالً عام، 

٢٠١٣ینایر ١



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٢(

)تابع(تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعّدلة٢

)تابع(كانت مصدرة ولم یحن موعد تطبیقھا معاییر وتفسیرات ٢-٢

ساریة للفترات :المعاییرعلىالمعاییر الجدیدة والتعدیالت
السنویة اعتباراً من

إدخال تعدیالت على ، تم ٢٠١١-٢٠٠٩بین عامي التحسینات السنویة خالل دورة 
:المعاییر التالیة

للمعیار الدولي للتقاریر تطبیق المتكرر إتاحة ال–١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم -
من المنشأة تطلب والذي یقتراض على بعض األصول المؤھلة، ، تكالیف اال١المالیة رقم 

على القیمة العادلة بسعر فائدة أقل من المعروض في السوق قیاس القروض الحكومیة 
عند االعتراف المبدئي

معلومات المقارنةاللحصول على اتوضیح متطلبات -١المعیار المحاسبي الدولي رقم -
تصنیف صیانة المعدات-١٦المعیار المحاسبي الدولي رقم-
األرباح على توزیع األثر الضریبي لتوضیح أن -٣٢المعیار المحاسبي الدولي رقم -

، ١٢للمعیار المحاسبي الدولي رقم وفقاً یجب احتسابھ أدوات حقوق الملكیة حاملي 
ضرائب الدخل 

القطاعیة ات توضیح التقاریر المرحلیة للمعلوم، ٣٤المعیار المحاسبي الدولي رقم -
المعیار الدولي للتقاریر المالیة من أجل تعزیز االتساق مع متطلبات إلجمالي الموجودات 

یةقطاعات التشغیلال٨رقم 

٢٠١٣ینایر ١

یقصد بھ (التصنیف والقیاس :األدوات المالیة،٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
)٣٩رقم وليالدللمعیار المحاسبي استبدال كامل 

٢٠١٥ینایر ١

:ھي كما یلي٩لمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم الرئیسیة لمتطلبات ال

ΔѧϳϟΎϣϟ�έϳέΎѧϘΗϠϟ�ϲϟϭΩϟ�έΎϳόϣϟ�ΏϠρΗϳ�ϡѧϗέ̂�ϥ�ϑ ϳϧѧλ Η�ϡΗѧϳΔѧϓΎϛ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΩϭѧΟϭϣϟΓΩϭѧΟϭϣϟ�ΔΑѧγΎΣϣϟ�έΎѧϳόϣ�ϕΎѧρϧ�ϥϣѧο
ΔѧϟΩΎόϟ�ΔϣϳϘϟ�ϭ�Γ́ϔρϣϟ�ΔϔϠϛΗϟΎΑ�Ύϣ·.�ˬΩѧϳΩΣΗϟ�ϪѧΟϭ�ϰѧϠϋھا الحقاً یتم قیاسأنبوالقیاس جیللتسا:األدوات المالیة٣٩الدولي رقم 
ΕέΎϣΛΗѧγ�ˬΔѧѧϳΩϗΎόΗϟ�ΔѧѧϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩѧΗϟ�ϝϳѧѧλ ΣΗ�ϰѧѧϟ·�ϑ ΩѧϬΗ�ϲѧѧΗϟ�ϝΎѧѧϣϋϷ�ΝΫϭѧϣϧ�ϥϣѧѧο �ΎѧѧϬΑ�υϔΗѧΣϣϟ�ϥϳΩѧѧϟ�ϰѧѧϠϋ�ϱϭѧѧΗΣΗ�ϲѧΗϟϭ

Ωϟ�ϝλώѧϠΑϣϟ�ϰѧϠϋ�ΓΩΎϔϟϭ�ϥϳϲѧγϳέϟ�ΔѧϔϠϛΗϟΎΑ�˱Ύѧϣϭϣϋ�ΎϬѧγΎϳϗ�ϡΗѧϳ�ϕΣΗѧγϣϟأل دفعاتالتي ھي وحدھا التدفقات النقدیة التعاقدیة 
�Γ́ѧѧϔρϣϟΔѧѧϘΣϼϟ�ΔϳΑѧѧγΎΣϣϟ�ΕέѧѧΗϔϟ�ΔѧѧϳΎϬϧ�ϲѧѧϓ.�ϊ ѧѧϳϣΟ�α Ύѧѧϳϗ�ϡΗѧѧϳΕέΎϣΛΗѧѧγ�ΕέѧѧΗϔϟ�ΔѧѧϳΎϬϧ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϟΩΎόϟ�ΎѧѧϬΗϣϳϘΑ�ϯ έѧѧΧϷ�ϥϳΩѧѧϟ

.المحاسبیة الالحقة

األولي التطبیقلفترةالموحدة وھذه التعدیالت في البیانات المالیة الیة الدولیة للتقاریر الممعاییر التطبیقتتوقع اإلدارة أن یتم 
، خاصة وأن النواحي المتعلقة ٩لمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم لم یقم البنك بعد بتقییم التأثیر الكامل ل.ساریةعندما تصبح 

.لفترة المبدئیة التي یصبح تطبیقھ إلزامیاً ویعتزم تبنیھ في امعلقة في المعیار،تالزالبالتحوط وانخفاض القیمة 
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٣(

)تابع(تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعّدلة٢

)تابع(كانت مصدرة ولم یحن موعد تطبیقھا معاییر وتفسیرات ٢-٢

التبني المبكر للمعاییر

،٢٧رقمالدولي يمعیار المحاسبالمحل أجزاء من ١٠ریر المالیة رقم سیحل المعیار الدولي للتقا، ٢٠١٣ینایر ١من باراً اعت
الكیانات ذات -التوحید ١٢–إس آي سي .تعامل مع البیانات المالیة الموحدةی، والذيالبیانات المالیة الموحدة والمنفصلة

وھو یتمثل في ، للتوحیدواحد فقط س أساھناك سیكون ، ١٠بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم .األغراض الخاصة
یحتوي على ثالثة عناصر للسیطرة تعریف جدید ١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم باإلضافة إلى ذلك، یتضمن .السیطرة

(ھي ة ة من المشاركة مع الشركمتغیرالعوائد ال، فيحقوق ال، أو إلىالتعرض)ب(، و فیھارالنفوذ على الشركة المستثم)أ:
تم إجراء مراجعة .عوائد المستثمرلتفعیل مبالغ فیھارالشركة المستثمعلى النفوذ القدرة على استخدام )ج(، وفیھارالمستثم
بناًء على نتیجة .١٠للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم الجدیدة والتوجیھات لبنك في ضوء التعریفات التابعة للكیانات ل ةمفصل

إن تأثیر .استثمارات فیھا وكذلك الصنادیق التي تقوم بإدارتھایمتلك توحید عدة صنادیق ضرورة البنك تئى ارھذه المراجعة، 
.أدناه١-٣التغییر مبین في إیضاح رقم 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

أساس اإلعداد١-٣

ϭ�ΎϘϓϭΔѧϳϟΎϣϟ�έϳέΎѧϘΗϠϟ�ΔѧϳϟϭΩϟ�έϳϳΎόϣϠϟ�αاالستمراریةعلى أساس مبدأ ةموّحداللقد تم إعداد البیانات المالیة ѧϠΟϣ�ϥѧϋ�ΓέΩΎѧλ ϟ�ˬ
.دولة اإلمارات العربیة المتحدةالساریة في قوانین الالمعاییر المحاسبیة الدولیة، ومتطلبات 

ΔѧϳϟϭΩϟ�ΔϳΑѧγΎΣϣϟ�έϳϳΎόϣϟ�αالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المعاییر الصادرةتشمل ϠΟϣ�ϥϋϙϟΫѧϛϭ�ΕέϳѧγϔΗϟΎѧλ ϟ�ϥѧϋ�ΓέΩ
.لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة

�ϡѧϗέ�ύϼΑѧϟ�ΏѧΟϭϣΑ�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧϣϹ�ΔϟϭΩ�ϲϓ�ϊوفقاً  Ϡγϟϭ�ΔϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷ�Δϳϫ�ΕΎΑϠρΗϣϟ˻ ˿ ˻ ˽/٢٠٠٨�ΦϳέΎѧΗΑ˺ ˻
�έΑϭΗϛ˻ ˹ ˹ ́�ΔѧϘϠόΗϣϟ�ΔϳΑѧγΎΣϣϟ�ΕΎѧγΎϳγϟ�ϥѧϋ�ΡΎѧλ ϓϹ�ϡѧΗ�ΩѧϘϓ�ˬѧϧΑϟ�ϯ Ωѧϟ�ΓΩѧλ έϭ�ΩѧϘϧ�ϥѧϣ�ϙѧϧΑϟ�ΕΎѧο έόΗΑ�ˬΔѧϳί ϛέϣϟ�ϙϭ

�ΔϳέΎϣΛΗγ�ΔϳϟΎϣ�ϕέϭϭ�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΕέΎϣϹ�ΔϟϭΩ�ΝέΎΧϲѧϓللمتاجرةوأوراق مالیة وودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، 
.المتعلقة بھااإلیضاحات 

�ΕΎϧΎϳΑϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ϙѧϧΑϠϟ�ϲѧϓ�Δϧѧγϟ�Δϳѧο فيبنود وتوحیدھا وإعادة ترتیبھا أُعید تصنیف بعض اللقد  Ύϣϟ�ϰѧηΎϣΗΗϟ�Δϧѧγϟ�ν έѧϋ�ϊ ѧϣ
�Δѧϧϳόϣ�ΩϭϧΑ�ΔϳϓΎϔη�ϥϳγΣΗϭ�ΔϳϟΎΣϟ�ϲѧϓ�ˬΩѧΣϭϣϟ�ϲϟΎѧϣϟ�ί ѧϛέϣϟ�ϥΎѧϳΑϭΩѧΣϭϣϟ�ϝΧΩѧϟ�ϥΎѧϳΑˬ�ΔѧϳϛϠϣϟ�ϕϭѧϘΣ�ϲѧϓ�ΕέѧϳϐΗϟ�ϥΎѧϳΑϭ

.الحساباتواإلیضاحات حول 
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٤(

)تابع(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣
)تابع(أساس اإلعداد ١-٣

في السیاسة المحاسبیةاتتغییرال
˺�ϡѧϗέ�ΔϳϟΎϣϟ�έϳέΎϘΗϠϟ�ϲϟϭΩϟ�έΎϳόϣϟ�έϛΑϣعتمد البنك في وقتٍ ا ˹ˬϟ�ˬΓΩѧΣϭϣϟ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧϧΎϳΑϭ�ΔѧϳϟΎϣϟ�έϳέΎѧϘΗϠϟ�ϲϟϭΩѧϟ�έΎѧϳόϣϟ

ϼѧο˱�، ϡѧϗέ�ΔϳϟΎϣϟ�έϳέΎϘΗϠϟ�ϲϟϭΩϟ�έΎϳόϣϟϭ١٢،الترتیبات المشتركة،١١م رق ϓ�ˬϯ έѧΧϷ�ΕΎѧϧΎϳϛϟ�ϲѧϓ�ι ѧλ Σϟ�ϥѧϋ�ΡΎѧλ ϓϹ
�ΕϼϳΩѧόΗ�ϥѧϋѧϟΫ�ϥѧϋ�ΔѧѧΟΗΎϧ�ϡѧѧϗέ�ϲϟϭΩѧϟ�ϲΑѧγΎΣϣϟ�έΎѧѧϳόϣϟ�ϰѧϠϋ�ΔѧѧϘΑρϣ�ϙ˻ ́�ˬ�ϊ ϳέΎѧѧηϣϟϭ�ΔѧϠϳϣί ϟ�ΕΎϛέѧѧηϟ�ϲѧϓ�ΕέΎϣΛΗѧγϻ

.٢٠١٢ینایر ١من اعتباراً تاریخ التطبیق األولي ویبدأ ، )٢٠١١(المشتركة 

الشركات التابعة
˺العتماد المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقمنتیجةً  ˹�ˬ�ϙϧΑϟ�έϳ˷Ϗϓ�ΔϳΑγΎΣϣϟ�ϪΗγΎϳγ�ΩѧϳΩΣΗΑ�ϕϠόΗϳ�Ύϣϳ�ˬϲϟΎѧΗϟΎΑϭ�ˬϪΗέρϳѧγ�ϯ Ωѧϣ

١٠�ΝΫϭϣϧ�Γέρϳγϟ�ΩϳΩΟϟ�ϕϳΑρΗϠϟ�ϝΑΎϘϟ�ϊدخل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم یُ .توحیده للشركات المستثمر فیھا ѧϳϣΟ�ϰѧϠϋ
على أساس علیھا طر إذا كان البنك یسیفیھا المستثمر توحید الشركة بین أمور أخرى، فإنھ یتطلب ومن .فیھاشركات المستثمرال

.الظروف الفعلیة

˺ѧϳϟΎϣϟ�έϳέΎѧϘΗϠϟ�ϲϟϭΩѧϟ�έΎϳόϣϠ�ϡѧϗέ�Δلنتقالیة االألحكام ل وفقاً  ˹�ˬ�Ωѧϳό˵ϳ�ϡϳѧϳϘΗ�ϙѧϧΑϟ�Γέρϳѧγϟ�ΔѧΟϳΗϧ�ϰѧϠϋϟ�ΎѧϬϳϓ�έϣΛΗѧγϣϟ�ΕΎϛέѧη
ϕϭΩϧѧλبѧ˷ϳϏ�ˬϙϟΫϟ�έ�ϙѧϧΑϟΔϳΟΎΗϧΗѧγ�ϪΗέρϳѧγ�ϕѧϠόΗϳ�Ύѧϣϳϓونتیجةً .٢٠١٢ینایر ١بتاریخ  �ϲѧϓ�ϪΗέΎϣΛΗѧγΎϧϟϕϭΩϧѧλ ϭ�ˬΓΫѧΧϭ

ΎѧѧѧѧѧѧѧΠΘϟ�ϲΒѧѧѧѧѧѧѧυϮΑ�ϚѧѧѧѧѧѧѧϨΑ ل ري�έѧη΅ϣ"�ϕϭѧγϻ�ϱ�ϲѧγ�α �ϡΕέΎѧϣϹ)ADCB MSCI(،ϭ�ΔѧϳΑέόϟ�Εέѧη΅ϣϟ�ϕϳΩΎϧѧλ
").الصنادیق("

�ΔΑγϧ�ϙϠϣϳ�ϙϧΑϟ�ϥ�ϥϣ�ϡϏέϟ�ϰϠϋ�ˬϕϳΩΎϧѧλ ϟ�ϩΫѧϫ�ΕΩѧΣϭ�ϑ λ ϧ�ϥϣ�ϝϗ�˷ϥ�ϻ·Εέέѧϗ�ϙѧϧΑϟ�ΓέΩ·أن�ϙѧϠϣϳ�ΔѧϳϠόϔϟ�Γέρϳѧγϟ
�ϕϳΩΎϧѧλعلى  ϟ�ϪѧϧϷϳѧόΗ�ϕϳΩΎϧѧλ ϟ�ϊ ѧϣ�ϪΗϛέΎѧηϣ�ϥѧϣ�ΓέѧϳϐΗϣ�ΓέѧϳΑϛ�Ωѧϭόϟ�ν έϪѧϳΩϟϭ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣ�ΔѧΣϭϧϣϣ�ϕϭѧϘΣϭ�ΔρϠѧγϟ�Γέѧηϧ

ϙϟΫϟ�ϙϧΑϟ�ϡΎϗέΎϣΛΗγϻ�ϰϠϋ�ΫϭΣΗγϻ�ΔΑγΎΣϣ�ϕϳΑρΗΎѧϣϛ�Ε�ϲѧϓ˺�έϳΎѧϧϳˬ�وفقاً .مبالغ العوائدعلى التمھیدیة للصنادیق للتأثیر 
�ϡΎѧϋ˻ ˹ ˺ ˻�ˬ�ΎѧϬϳϓ�έϣΛΗѧѧγϣϟ�ΩѧϳΣϭΗ�ϕѧϳΑρΗ�ϡѧѧΗ�ϭѧϟ�Ύѧϣϳϓ�ϥѧϣΦϳέΎѧΗϟ�ϙѧѧϟΫ.�ˬϕΑΎѧѧγϟ�ϲѧϓ�ϡΗѧϳ�ϥΎѧϛ�ΏΎѧѧγΗΣ�ϥѧϣ�ϥϳѧϧΛ�ΕέΎϣΛΗѧѧγϻ

ΔϳϛϠϣϟ�ϕϭϘΣ�ΔϘϳέρ�ϡΩΧΗγΎΑ�ΔϠϳϣίك �ΕΎϛέη�ϡΩΧΗѧγΎΑ�ϊ ѧϳΑϠϟ�ΡΎѧΗϣ�έΎϣΛΗѧγΎϛ�ΕέΎϣΛΗѧγϻ�ϯ ΩѧΣ·�ΏΎѧγΗΣ�ϡΗѧϳ�ϥΎϛϭ�ˬ�ΔΑѧγΎΣϣ
.العادلةالقیمة

�ϰѧϠϋ�ΕѧϠΧΩ�ϲѧΗϟ�ΕϼϳΩѧόΗϟ�ϲϟΎѧΗϟ�ϝϭΩΟϟ�ιیُ  ΧϠϟΕΎѧϧΎϳΑ�ϥϣѧο �ΔϠѧλ ϟ�ΕΫ�ϲϟΎѧϣϟ�ί ѧϛέϣϟل�ϲѧϓ�Ύѧϣϛ�ϙѧϧΑϠ˺�έϳΎѧϧϳ˻ ˹ ˺ ˻�ˬ
�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳϬΗϧϣϟ�ΔϧѧѧγϠϟ�ΔѧѧϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩѧѧΗϟϭ�ϝϣΎѧѧηϟ�ϝΧΩѧѧϟ�ΕΎѧѧϧΎϳΑϭ˼ ˺�έΑϣѧѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˺ϕϳΩΎϧѧѧλ �ΩѧѧϳΣϭΗϟ�ΔѧѧΟϳΗϧ.�ΔѧѧϳϟΎϘΗϧϻ�ΩѧѧϋϭϘϟ�ϥ·

˺ϳϟΎϣϟ�έϳέΎϘΗϠϟ�ϲϟϭΩϟ�έΎϳόϣϠ�ϡϗέ�Δل ˹ѧϳϟΎΣϟ�ΔϧѧγϠϟ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧϣϭϠόϣϟ�ϝϳΩόΗΑ�ϣγϳ�ˬέϛΑϣϟ�ϲϧΑΗϟ�ϭ�ˬ�ΕΎѧϣϭϠόϣ�ϝϳΩѧόΗ�ϥϭΩѧΑ�Δ
.السنة السابقة

  )مقتضبة( بیان المركز المالي

:بیانھ كما یلي)تاریخ التبني(٢٠١٢ینایر ١كما في  ١٠المبكر للمعیار الدولي رقم تأثیر التبني 

٢٠١٢ینایر ١

كما أُعید تعدیلھالتعدیالتسابقاً تم إدراجھكما ٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
موجودات

٦٤١٫٨٧٧١٥٫٧٥٥٤٧٨٫٧١٦٤٩٤٫٤٧١بغرض المتاجرةأوراق مالیة 
١٥٫٠١٧٫٠٨٧)٣٥٫٠١٦(١٨٫٧١٢٫٩١٦١٥٫٠٥٢٫١٠٣استثمارات أوراق مالیة

١٢٤٫٧٤٦٫٢٦٨)٨٫٤٦٩(١٢٣٫١٩٥٫٢٩٥١٢٤٫٧٥٤٫٧٣٧القروض والسلفیات، صافي
١٠٫٠٢٠٫١٨٠)١٫٣١٤(٥٫٩٢٥٫٩٦٢١٠٫٠٢١٫٤٩٤أخرىموجودات 

-)٨١٫٨١٧(٨١٫٨١٧-استثمارات في شركات زمیلة
٣٥٢٫١٠٠الموجوداتعلى إجمالي الكليالتأثیر 

المطلوبات
١٠٩٫١٦٤٫٧٦٥)٦٫٠٦٠(١٠٩٫٢١٦٫٩٢٥١٠٩٫١٧٠٫٨٢٥ودائع من العمالء
١١٫٩٠٣٫١٩٢)٣٧٥(٦٫٩٩٤٫٨٤٥١١٫٩٠٣٫٥٦٧مطلوبات أخرى

)٦٫٤٣٥(المطلوباتعلى إجمالي الكليالتأثیر 
حقوق الملكیة

----المسیطرةالحقوق 
)٣٩٫٠٣٠()٣٩٫٠٣٠(-)٣٠٫٩٣٧(أسھم خزانة

٤٣٧٫٨٠٠٥٫٥١٧٣٩٧٫٥٦٥٤٠٣٫٠٨٢المسیطرةالحقوق غیر 

-٣٥٨٫٥٣٥--حقوق الملكیةعلى الكليالتأثیر 
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٥(

)تابع(اسات المحاسبیة الھامةملخص السی٣

)تابع(أساس اإلعداد ١-٣

)تابع(في السیاسة المحاسبیةاتتغییرال
بیان الدخل

:، فإن التأثیر سیكون كما یلي٢٠١١قد تم خالل العام ١٠كان تبني المعیار رقم فیما لو

٢٠١٢دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

للسنة المنتھیة في 
مبر دیس٣١في 

٢٠١٢
كما أُعید تعدیلھالتعدیالتسابقاً تم إدراجھكما   

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٤٫٥٤٠٫٧٧٧)١٫٣٤٢(٥٫١١٣٫٣١٠٤٫٥٤٢٫١١٩صافي إیرادات الفوائد

٨٨٨٫٧٦٩)٩٫٣٨٨(٩٤٠٫٠٣٥٨٩٨٫١٥٧صافي إیرادات الرسوم والعموالت
٢١٧٫٧٩٦)١١٦٫٩٧٣(٣٠٢٫٦٨٦٣٣٤٫٧٦٩للتجارةإیرادات صافي 

١٧٤٫٠٣٢١٦٦٫٢٨٧١٨٫٥٧٨١٨٤٫٨٦٥إیرادات تشغیلیة أخرى
-)١٠٩٫١٢٥(--ةالتشغیلیاإلیرادات على الكليالتأثیر 

)٢٫٠٦٣٫٨٩١()٦٦٦()٢٫٠٦٣٫٢٢٥()٢٫٠٦٩٫٢٦٤(یةالتشغیلالمصاریف 
١٥٨٫٦٥٨٢٢٫٧١٨١٨١٫٣٧٦-زمیلةالشركات الحصة من أرباح ال
)٨٧٫٠٧٣(على صافي الربحالكليلتأثیر ا

)٨٦٫٠٠١(العائدة إلى على صافي الربح الكليالتأثیر 

ربحیة السھمالتأثیر على 

.نتیجة دمج الصنادیق٢٠١١لم یكن ھناك أیة تأثیر على ربحیة السھم لسنة 

مشتركةالترتیبات ال

.مشتركةالترتیبات الفي بحقوقھ سیاستھ المحاسبیة فیما یتعلق ، غّیر البنك ١١د المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم نتیجة العتما

�ϡѧϗέ�ΔѧϳϟΎϣϟ�έϳέΎϘΗϠϟ�ϲϟϭΩϟ�έΎϳόϣϟ�ΏΟϭϣΑ˺ �ϙѧϧΑϟ�ϑیُ ˬ�˺ ϧѧλ�ϪѧϗϭϘΣ�ϲѧϓϟ�ΕΎѧΑϳΗέΗϟ�ΔϛέΗѧηϣك�ϭ�ΔϛέΗѧηϣ�ΕΎѧϳϠϣόك�ϊ ϳέΎѧηϣ
�ϙϧΑϟ�ϥΈϓ�ˬϡϳϳϘΗϟ�Ϋϫ�˯έΟ·�Ωϧϋ�έΎΑΗϋϻ�ϲϓ�ΫΧ́ϳ�ϝѧϛϳϫ.لترتیباتي موجودات ومطلوبات افعلى حقوق البنك مشتركة اعتماداً 

�ˬΕΎΑϳΗέΗϟϭ�ϲϧϭϧΎϘϟ�ϝϛηϟ�ΕΎΑϳΗέΗ�ϱϷϑ ϭέѧυϟϭ�ϊ Ύѧϗϭϟ�ϥѧϣ�ΎѧϫέϳϏϭ�ΕΎѧΑϳΗέΗϠϟ�ΔѧϳΩϗΎόΗϟ�ρϭέηϟ�ϭ�ˬΔϠλ ϔϧϣ.�ˬϕΑΎѧγϟ�ϲѧϓ
.كان ھیكل الترتیب نقطة التركیز الوحیدة في التصنیف

˺·�ϥΈѧϓ�ϡѧϗέ�ΔѧϳϟΎϣϟ�έϳέΎѧϘΗϠϟ�ϲϟϭΩѧϟ�έΎѧϳόϣϠϟ�έѧϛΑϣϟ�ΩΎѧϣΗϋϻ�ϥلك البنك حالیاً حقوقاً كبیرة في ترتیبات مشتركة؛ وعلیھ ال یمت ˺
.لیس لھ تأثیر على الموجودات والمطلوبات المعترف بھا والدخل الشامل للبنك



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٦(

)تابع(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

القیاس٢-٣

ΎϳΑϟ�ΩΩѧϋ·�ϡѧΗ�˱ΎѧϘϓϭ�ΓΩѧΣϭϣϟ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧϧΔѧϳΧϳέΎΗϟ�ΔѧϔϠϛΗϟ�ΩѧΑϣϟ˯ΎϧΛΗѧγΎΑ�ˬ�ΔѧϟΩόϣϟѧγϭΑ�Δρ�ΕΎѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭѧΟϭϣϟ�ϡϳѧϳϘΗ�ΓΩΎѧϋ·
، والموجودات المالیة المتاحة للبیع واالستثمارات من خالل الربح والخسارةبالقیمة العادلة )بما في ذلك المشتقات المالیة(المالیة 
.العقاریة

ظیفیة وعملة العرضالعملة الو٣-٣

�ϙϧΑϟνوھي عملة، )درھم(ة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة موّحدعرض البیانات المالیة الإعداد ویتم  έѧόϟ�ΔϠϣϋϭ�Δϳϔϳυϭϟ.
ϟΩ˷Σϭϣ�Γ�Ϋ·�ϻ·�ˬϡѧϫέΩ�ϑة لییانات المابلا فير المبالغ ھظت ѧϟ�Ώέѧϗ�ϰѧϟ·�ΔѧΑ˷έϘϣ�ΓΩΣΗϣϟ�ΔϳΑέόϟ�ΕέΎϣϹ�ϡϫέΩΑΡΎѧο ϳ·�ϡѧΗέѧϳϏ
.لكذ

�ϡΩΧΗѧγΎΑ�ϡϫέΩϟ�ΓΩλالقارئلتیسیر على ل ات المالیةالبیانمن الجزء األكبر فير األمریكي یتم عرض المبالغ بالدوال έ�ϝϳϭΣΗΑ
.درھم٣٫٦٧٣=موحد وثابتسعر صرف دوالر أمریكي 

التقدیرات واألحكاماستخدام ٤-٣

�ϊ ѧѧο ϭ�ΓέΩϹ�ϥѧѧϣ�ΓΩѧѧΣϭϣϟ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧѧϧΎϳΑϟ�ΩΩѧѧϋ·�ΏѧѧϠρΗϳ�ΕΎѧѧο έΗϓϭ�ΕέϳΩѧѧϘΗϭ�ϡΎѧѧϛΣϭ�ϕѧѧϳΑρΗ�ϰѧѧϠϋ�έϳΛ́ѧѧΗϟ�ΎϬϧ́ѧѧη�ϥѧѧϣ�ϲѧѧΗϟ
ΕΎϓϭέѧλ ϣϟϭ�ΕΩέѧϳϹϭ�ΕΎѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭΟϭϣϠϟ�ΔΟέΩϣϟ�ϡϳϘϟϭ�ΔϳΑγΎΣϣϟ�ΕΎγΎϳγϟ.�ϩΫѧϫ�ϥѧϋ�ϑ ѧϠΗΧΗ�Ωѧϗ�ΔѧϳϠόϔϟ�ΞΎѧΗϧϟ�ϥ·

.التقدیرات

تعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي الاألخذ بعین اإلعتبارویتم .یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات بشكل مستمر
.تم مراجعتھا بھا وفي الفترات المستقبلیة التي تتأثر بھذا التعدیل

�ϱέϫϭѧΟ�έϳΛ́ѧΗ�ΎϬϟ�ϲΗϟϭ�ΔϳΑγΎΣϣϟ�ΕΎγΎϳγϟ�ϕϳΑρΗ�ΔϳϠϣϋ�ϝϼΧجوھریة والمادیةالإن المعلومات المتعلقة باألحكام والتقدیرات 
  .٤البیانات المالیة الموحدة موضحة في إیضاح منضبھا  سجلةعلى المبالغ الم



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٧(

)تابع(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

وحیدأساس الت   ٥-٣

�ΔѧόΑΎΗϟ�ϪΗΎϛέѧηϭ�ΔѧϣΎϋ�ΔϣϫΎѧγϣ�Δϛέѧη)�ΎѧϬϳϟ·�έΎѧηϳ–بنك أبوظبي التجاري البیانات المالیة لتتضمن ة موّحدالبیانات المالیة الإن 
.٤٧كما ھي مدرجة في إیضاح، ")البنك"أو"بنك أبوظبي التجاري"معاً بـ

الشركات التابعة

ѧ˰ϟ�˱Ύοعندما ما یسیطر البنك على كیان .البنكالمسیطر علیھا من قبل الشركات التابعة ھي الشركات  έόϣ�ϥϭϛϳϕϭѧϘΣ�ϪѧϳΩϟ�ϭ�ˬ
یتم تضمین .ل سلطتھ على الكیانمن مشاركتھ مع الكیان ولدیھا القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالعائدات متغیرة ، في

.البیانات المالیة للشركات التابعة في البیانات المالیة الموحدة من تاریخ بدء السیطرة وحتى تاریخ انتھاء ھذه السیطرة

المنشآت ذات األغراض الخاصة

�Δѧλالمنشآت ΎΧϟ�ν έϏϷ�ΕΫ�ϲѧϫ�ϕѧϳέϭΗ�ϝѧΛϣ�ΩΩѧΣϣ�ϑ Ωѧϫ�ϕѧϳϘΣΗϟ�Ύϫ̈́ Ύѧηϧ·�ϡΗѧϳ�Εѧηϧϣ�ΕΩϭѧΟϭϣم�ΫѧϳϔϧΗ�ϭ�ˬΔѧϧϳό�ΔѧϠϣΎόϣ
ϙѧϧΑϟ�ϊ·، استناداً ذات األغراض الخاصةوإذا تم توحید المنشآت.محددةأو إقراض اقتراض  ѧϣ�ΎѧϬΗϗϼϋ�ϥϭϣѧο ϣ�ϡϳѧϳϘΗ�ϰϟˬ�ϥΈѧϓ

Δѧλالمنشآتسلطة البنك على  ΎΧϟ�ν έѧϏϷ�ΕΫ�ϭΕΎѧο έόΗϟ�ϲѧϓ�ϕϭѧϘΣϟ�ϭΩѧϭόϟ�ϥѧϣ�ΓέѧϳϐΗϣϟ�ϊ ѧϣ�ϪѧϠϣϋΕѧηϧϣϟ ذات
ϩΩѧϭϋ�ϰϠϋ�έϳΛ́ΗϠϟ�ϙϟΫϟ�˱ΎϘΣϻϭ�αˬ�األغراض الخاصة ϳγ΄Ηϟ�Ϋϧϣ�ΎϬϳϠϋ�ϪΗρϠγ�ϡΩΧΗγ�ϰϠϋ�ϪΗέΩϗϭ�ϥΈѧϓ�ϙѧϧΑϟ�ϡϛΣΗѧϳ�Ϫѧϧ�ϥϳѧΑϳ

.ذات األغراض الخاصةفي المنشآت



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٨(

)تابع(أساس اإلعداد ٣

)تابع(أساس التوحید    ٥-٣

)تابع(المنشآت ذات األغراض الخاصة 

ΩѧΑ�ΦϳέΎѧΗΑ�Δѧλ˯�كان ھناك سیطرة للبنكما یتم تقییم إذا  ΎΧϟ�ν έϏϷ�ΕΫ�Γ́ηϧϣϟ�ϰϠϋ�ρΎѧηϧ�ϭ�α ϳѧγ΄Η�ϡΗѧϳ�ϻ�˱ΎѧΑϟΎϏϭ�Γ́ѧηϧϣϟ
�ΔϳϓΎѧοللسیطرة في غیاب تغییرات في ھیكل، كما ُذكر أعاله، إجراء أي تقییمات أخرى  ·�ΕϼϣΎѧόϣ�ΩϭΟϭ�ϭ�ˬΓ́ηϧϣϟ�ρϭέη�ϭ

.ة بین البنك والمنشأة ذات األغراض الخاصةبین البنك والمنشأة، فیما عدا إذا طرأ تغییر جوھري على طبیعة العالق

إدارة الصنادیق

�ΓέΩΈѧѧΑ�ϙѧѧϧΑϟ�ϡϭѧѧϘϳέϳϳѧѧγΗϭϥϳέϣΛΗѧѧγϣϟ�ϥѧѧϋ�ΔѧѧΑΎϳϧϟΎΑ�ΔϛέΗѧѧηϣϟ�ΕέΎϣΛΗѧѧγϻ�ϕϳΩΎϧѧѧλ �ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬΑ�υϔΗѧѧΣϣ�ΕΩϭѧѧΟϭϣ. ال �ΝέΩ·�ϡΗѧѧϳ
ϟ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧѧϧΎϳΑϟ�ϲѧѧϓ�Εѧѧηϧϣϟ�ϩΫѧѧϬϟ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧѧϧΎϳΑϟΩѧѧ˷ΣϭϣϰѧѧϠϋ�˱έρϳѧѧγϣ�ϙѧѧϧΑϟ�ϥΎѧѧϛ�Ϋ·�ϻ·�ΓΓ́ѧѧηϧϣϟ�ϥΎѧѧϛ�ϭ�ϩϼѧѧϋ�έѧѧϛΫ�Ύѧѧϣϛ�ˬ

.٤٨المدارة من قبل البنك تم بیانھا في إیضاح االستثمارصنادیق ب المتعلقةإن المعلومات .المستثمر الرئیسي

فقدان السیطرة

ϭϣϠΔѧόΑΎΗϟ�ΔϛέѧηϠϟ�ΕΎѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭѧΟ�ˬ�ϕϭѧϘΣ�Δѧϳϭϛϣϟϭ�Γέρϳѧγϣ�έѧϳϏ�ΕΎѧϧϭل �Ωϧϋ�Γέρϳγϟ�ϥΩϘϓ�˯ΎѧϐϟΈΑϝϳΟѧγΗϟالبنكیقوم 
�ϯ έѧѧΧϷلΔѧѧϳϛϠϣϟ�ϕϭѧѧϘΣΑ�ΔѧѧϘϠόΗϣϟΔѧѧόΑΎΗϟ�ΔϛέѧѧηϟΎ.�ϡΗѧѧϳϭϝ ϳΟѧѧγΗΓέρϳѧѧγϟ�ϥΩѧѧϘϓ�ϥѧѧϋ�ϡΟΎѧѧϧ�ί ѧѧΟϋ�ϭ�ν Ύѧѧϓ�ϱϥϣѧѧο�ϭ�Αέѧѧϟ
�ΔόΑΎΗϟ�ΔϛέηϟΔϘΑΎγϟ�ˬ�ϪϧΈϓ�ϩΫϫ�αفي  ة حقوقأیبإذا كان البنك یحتفظ .الخسارة Ύϳϗ�ϡΗϳΑ�ϕϭϘΣϟ�ϥΩѧϘϓ�ΦϳέΎѧΗ�ϲѧϓ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟΎ
ا للسیاسة المحاسبیة للبنك بالنسبة لألدوات وفقً أو حقوق الملكیةحساب طریقة كشركة استثمار على ھاحتسابیتم االحقاً .السیطرة
.المحتفظ بھمستوى التأثیراستناداً إلى المالیة 

المستبعدة عند التوحیدالمعامالت 

γΧ�ϭ�ΏγΎϛϣ�έΎΔѧϳΑϧΟϷ�ΔϠϣόϟ�ΕϼϣΎόϣ(،�ΔѧΟΗΎϧϟ�ϥѧϋباستثناء (، واإلیرادات والنفقات رصدة داخل المجموعةاألیتم استبعاد 
�ΔѧϘϳέρ�α.المالیة الموحدةالبیانات إعداد عند ، المعامالت بین شركات المجموعة ϔϧѧΑ�ΔϘϘΣϣϟ�έϳϏ�έΎγΧϟ�ΩΎόΑΗγ�ϡΗϳ�ΏѧγΎϛϣϟ

.المدى الذین ال یوجد معھ دلیل على انخفاض القیمةولكن فقط إلى ، غیر المحققة

زمیلةالشركات الستثمارات في اال

ΔϛέΗηϣ�Γέρϳγ�ϪΗΎγΎϳγ�ϰϠϋ�ˬ�ΔѧϳϟΎϣϟأو، ولیس سیطرة فیھا تأثیر جوھريالبنكیمتلك التي الكیاناتھي تلكالزمیلةالشركات 
.لكیان آخرالقوة التصویتیة٪ من٥٠و  ٪٢٠ما بین یمتلك البنكحین تأثیر كبیروجودویفترض.والتشغیلیة

ΔѧϔϠϛΗΕέΎϣΛΗѧγϻ. بالتكلفة مبدئیاً یتم االعتراف وطریقة حقوق الملكیةالزمیلة باستخدامفي الشركات االستثماراتیتم احتساب
.تكالیف المعامالتتتضمن
المحسوبة ھافیللشركات المستثمربنود الدخل الشامل األخر والربح أو الخسارةمنحصة البنكالبیانات المالیة الموحدةتتضمن

ΔϳΑѧγΎΣϣϟ�ΕΎѧγΎϳγϟϙѧϠΗ�ϊللتوفیق بینتعدیالتء إجرابعد، وفقاً لحقوق الملكیة ѧϣ�ϯ Ωѧϟ�ΔѧόΑΗϣϟˬϙѧϧΑϟΦϳέΎѧΗ�ϥѧϣΎѧϬϳϠϋ�έϳΛ́ѧΗϟ
.تاریخ التأثیرتوقف  حتى

یتم تخفیض القیمةفإنھ ،المحسوبة وفقاً لحقوق الملكیةھافیالمستثمرالشركة  في عن حصتھخسائرالمنالبنكتزید حصة عندما
ϭ�ϥѧϋ�ϑإلى الصفر،جزء منھا،تشكلاألجلطویلةحقوق  ةي ذلك أیبما ف، الدفتریة لالستثمار ѧϗϭΗϟ�ϡΗѧϳϑ έѧΗϋϻ ب�ϥѧϣ�Ωѧϳί ϣϟΎ

.فیھاالمستثمرالشركة نیابة عنقام بالدفعالتزام أوالبنكعندما یكون لدى إال الخسائر

مشتركةالترتیباتال
ϟΔѧϘϓϭϣωΎѧϣΟϹΎΑ�ΫΎѧΧΗϻتتطلبعقودوالتي تم تأسیسھا ب،سیطرة مشتركةیمتلك البنك فیھا التيالترتیباتھيمشتركةترتیبات

:على النحو التاليالترتیبات ویتم احتسابھا تصنف."الترتیباتعوائد على كبیراً تؤثر تأثیراً األنشطة التيحولالقرارات

�ΔϛέΗѧηϣ�ΔϳϠϣϋ–ϙѧϧΑϟ�ϯ Ωѧϟ�ϥϭѧϛϳ�ΎϣΩѧϧϋϲѧϓ�ϕѧΣϟ�ΕΩϭѧΟϭϣϟΕΎѧϣί ΗϟϭΕΎѧΑϭϠρϣϟ�ΔѧϘϠόΗϣϟ�ˬبˬΎѧϣ�ΏѧϳΗέΗ�ΏΎѧγΗΣΎΑ�ϡϭѧϘϳϭ
ϪѧΗϼϣΎόϣϭ�ϪѧΗΎΑϭϠρϣϭ�ϪѧΗΩϭΟϭϣ�ϙѧϟΫ�ϲѧϓ�ΎѧϣΑ�ˬϪΗѧλ Σ�ϲѧϓ�ϙѧϠΗ�ΓΩѧΑϛΗϣϟ�ϭ�ΎѧϬΑ�υϔΗѧΣϣϟ�˳ϝϛѧηΑϙέΗѧηϣ�ˬϕѧϠόΗϳ�Ύѧϣ�ϲѧϓ ب�ΔѧϳϠϣόϟΎ

.المشتركة

�ΕΩϭΟϭϣΕΎѧΑϳΗέΗϟ�ˬ�ϪѧϗϭϘΣ�ΏΎѧγΗΣΎΑ�ϙѧϧΑϟ�ϡϭѧϘϳϭ�ϡΩΧΗѧγΎΑصافي في الحقوق فقط عندما یكون لدى البنك–مشروع مشترك 
.الشركات الزمیلةمثل ، ریقة حقوق الملكیةط



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
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العمالت األجنبیة   ٦-٣

المنشأة ضمنھا عمل تالبنك باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي لمنشآت یتم قیاس البنود المدرجة في البیانات المالیة 
.لبنكالعرض لللبنك بالدرھم، وھو عملة الموحدة عرض البیانات المالیة یتم  .)"ةوظیفیاللعملة ا"(

یتم تحویل و.العملة الوظیفیة بسعر الصرف السائد في تاریخ المعاملةب تحویلھابالعمالت األجنبیة یتم التي تتم المعامالت إن 
یتم و.الصرف السائد في تاریخ بیان المركز الماليالموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة بسعر

ویتم تحویل الموجودات والمطلوبات غیر النقدیة التي یتم قیاسھا .في بیان الدخلعن ذلك لصرف الناتجة اتضمین فروقات 
تحویل الموجودات ویتم.المركز الماليبالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة إلى العملة الوظیفیة باستخدام سعر الصرف في تاریخ 

القیمة كان محتفظ بھا بفي نھایة السنة إذا أو أسعار الصرف السائدة سعار الصرف التاریخیة وفقاً ألغیر النقدیة والمطلوبات 
تبعاً حقوق الملكیةبیان الدخل أومنخسائر صرف العمالت األجنبیة في أيأو مكاسب تسجیل یتم .حسب االقتضاءالعادلة
.دات أو المطلوباتالموجولطبیعة

الفروع والشركات التابعة ، ومطلوبات في حالة وجودھا،الشھرة، بما في ذلك في البیانات المالیة الموحدةیتم تحویل الموجودات
درھم، إلى عملة العرض للبنك بسعر الصرف السائد في غیر الوظیفیة لھا عملة والمشاریع المشتركة والشركات الزمیلة التي 

لھا عملة نتائج الفروع والشركات التابعة والمشاریع المشتركة والشركات الزمیلة التي ویتم تحویل .الماليالمركز خ بیان تاری
روقات الصرف الناشئة عن إن ف.لتقریرأسعار الصرف في الفترة المشمولة بامتوسط وفقاً لدرھم الدرھم إلى غیر الوظیفیة 

في نتائج األعمال ، وفروقات الصرف الناشئة عن إعادة تحویل لعملة األجنبیة االفتتاحیةاباالستثمارات قیمة تحویل صافي إعادة 
ھا جمیعاً في الدخل الشامل تسجیلیتم وإلى سعر الصرف السائد في نھایة الفترة، الفترة المشمولة بالتقریر من المعدل المتوسط 

).٢٢إیضاح ("أجنبیةعمالتتحویل احتیاطي "في  حقوق الملكیةتحت بنداألخر، وُتدرج 

ال تنطوي على تغییر في والتي المنشآت الخاضعة للسیطرة المشتركة والزمیلةمثل الشركات (عن االستبعاد الكلي أو الجزئي 
بیان أخذھا إلى االحتیاطیات یتم في  فروق أسعار الصرف المتعلقة بھا والمعترف بھا سابقاً فإن عملیة أجنبیة، ل) أساس المحاسبة

تتضمن عملیة أجنبیة، لشركة زمیلة )أي عدم فقدان السیطرة(الجزئي االستبعاد إال في حالة ،خل الموحد على أساس تناسبيالد
الدخل بیان إلى أخذھاإلى الحقوق غیر المسیطرة وال یتم الحصة النسبیة من فروق أسعار الصرف المتراكمة فإنھ ُیعاد توزیع 

.الموحد

لیة األدوات الما٧-٣

لتسجیلاتاریخ )١(

ھو التاریخ الذي یتلقى تاریخ التسویة.المالیة على أساس تاریخ التسویةللموجودات "العادیة"المشتریات والمبیعات تسجیلیتم 
ات خالل مبیعات العادیة ھي تلك التي تتطلب تسلیم الموجودالمشتریات أو إن ال.یقوم بتحویلھاأو الموجودات فعلیاً فیھ البنك 

التي التزم ،في القیمة العادلة للموجوداتيرجوھأي تغییر تسجیلیتم .السوقاللوائح أو اتفاقیات حسب اإلطار الزمني المحدد 
بیان ضمنومحتفظ بھا للمتاجرة، البیان الدخل الموحد للموجودات ضمن ، بیان المركز المالي الموحدبتاریخبشرائھاالبنك 

تعدیالت بالنسبة للموجودات المدرجة تسجیلیتم وال .للموجودات المصنفة كاستثمارات متاحة للبیعالدخل الشامل األخر 
.التكلفة المطفأةأو بالتكلفة 
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القیاس األولي لألدوات المالیة )٢(

.المالیة وخصائصھااألدوات بإمتالكفیما یتعلق على الغرض ونیة اإلدارة عند التسجیل المبدئيلمالیة تصنیف األدوات ایعتمد 
، ما عدا في حالة الموجودات والمطلوبات المالیة تكالیف المعاملةالعادلة زائداً قیمةالب یتم قیاس كافة األدوات المالیة مبدئیاً و

.أو الخسارةالمسجلة بالقیمة العادلة من خالل الربح 

المشتقات)٣(

عن عقد مالي بین طرفین تعتمد المدفوعات فیھ على الحركات في سعر أداة مالیة أساسیة أو عبارة ھي  ةمشتقالإن األداة المالیة 
.سعر مرجعي أو مؤشر

جمیع ویتم تسجیل.بالقیمة العادلةإعادة قیاسھاقاس بالقیمة العادلة في تاریخ العقد، ویتم الحقاً األدوات المالیة المشتقة تُ إّن 
وتتم مقاصة .القیمة العادلة سلبیةوكمطلوبات متى كانت ،القیم العادلة إیجابیةمتى كانت المشتقات بقیمتھا العادلة كموجودات 

حق مع وجودالموجودات والمطلوبات المشتقة الناشئة عن معامالت مختلفة إذا كانت المعامالت مع الطرف المقابل نفسھ، 
  .يصافال، ویعتزم الطرفان تسویة التدفقات النقدیة على أساس بالمقاصةقانوني 

ال توجد سوق نشطة وعندما .كان ذلك متاحاً متى یتم تحدید القیم العادلة المشتقة من األسعار المتداولة في األسواق النشطة 
.مناسبةأو تقییم م نماذج تسعیر استخداب اتأسعار مكونات المشتقمن شتق تالقیمة العادلة فإن ، لألداة

لمتاجرة أو مخصصة بغرض امحتفظ بھا مشتقات التمكاسب وخسائر القیمة العادلة على ما إذا كانل التسجیلأسلوب یعتمد 
جمیع مكاسب وخسائر تسجیلیتم و.التي یتم التحوط منھاالمخاطرطبیعة فإنھ یعتمد على كان ھذا األخیر، كأدوات تحوط، وإذا 

ألرباح الناتجة عنصافي ابند بیان الدخل الموحد تحت ضمنغیرات في القیمة العادلة للمشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة الت
.التعامل في المشتقات

االستثماریةألوراق المالیة ا) ٤(

األوراق لم تكن في حالة ، باشرةالماإلضافیة المعامالتتكالیف باإلضافة إلى،العادلةقاس األوراق المالیة االستثماریة بالقیمة تُ 
محتفظ بھا لتصنیفھا إمافي وقت الحق تبعاً المحاسبة عنھا یتم ،المالیة االستثماریة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

.أو متاحة للبیع،القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةب وأ، لحین االستحقاق

:على طبیعة وغرض االستثماراعتماداً ،ثماریة إلى الفئات التالیةاألوراق المالیة االستُتصنف 

االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة)أ
ومتاحة للبیع)ب
الستحقاقحتى تاریخ ااستثمارات محتفظ بھا )ج

مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ومطلوبات موجودات 

�ΎϬΑ�υϔΗΣϣ�νیكون  االخسارة عندمبالقیمة العادلة من خالل الربح أو مالیة الموجوداتیتم تصنیف ال έѧϐΑΓέΟΎѧΗϣϟˬ�ΎϣΩѧϧϋ�ϭ
.تكون مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

:كمحتفظ بھا للمتاجرة إذاالمالیة والمطلوباتیتم تصنیف الموجودات

؛ أومدى القصیرتم امتالكھا بشكل رئیسي لغرض بیعھا على ال
 االوليالتسجیلعند ،�˵Η�ΕϧΎϛ�Ϋ·�ΔѧϳϟΎϣ�ΕΩϭѧΟϭϣ�ΔυϔΣϣ�ϥϣ�˱˯ί Ο�ϝϛη�ϲѧϘϳϘΣ�ϝѧϳϟΩ�ΎѧϬϳϓϭ�ˬΎѧόϣ�ϙѧϧΑϟ�ΎϫέϳΩѧϳ�ΓΩΩѧΣϣ

أو  ؛ على جني األرباح على المدى القصیر
كانت مشتقات غیر مصنفة وفّعالة كأدوات تحوط.
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�ΕΎΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭΟϭϣϟ�ϥ·�ΔϳϟΎϣϟ�ν έϐΑ�ΎϬΑ�υϔΗΣϣϟ�έϳϏ�ϥϛϣϳ�ΓέΟΎΗϣϟ�ΎϬϔϳϧλ Η�ΓέΎѧγΧϟ�ϭ�Αέѧϟ�ϝϼѧΧ�ϥϣ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϣϳϘϟΎΑ
:األولي في الحاالت التالیةتسجیلعند ال

�ϝѧϳϠϘΗϟ�ϭ�˯Ύѧϐϟ·�ϰѧϟ·�ϑ ϳϧλ Ηϟ�Ϋϫ�ϱΩ̈́ϳ�˳ϝϛѧηΑ�υϭѧΣϠϣ�ϥѧϣ�ϕѧγΎϧΗ�ϡΩѧϋϟ�α ΎѧϳϘ�ϭϟϝϳΟѧγΗ�ϱΫѧϟ�Ωѧϗϳ�́ѧηϧ�Ωѧϧϋ�α Ύѧϳϗ
أو ؛الموجودات أو المطلوبات على أساس مختلف

شكل جزءاً ت�ϥϣ�ΔϋϭϣΟϣ�ϥϣ�ΕΩϭΟϭϣϟ�ˬΎϣϬϳϠϛ�ϭ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎΑϭϠρϣϟ�ϭ�ΔϳϟΎϣϟϭ�ΎѧϬΗέΩ·�ϡΗΗ�α Ύѧγ�ϰѧϠϋ�ΎѧϬΩ�ϡϳѧϳϘΗ
ھذه البنك، ویتم توفیر المعلومات حول لدى االستثمار إستراتیجیةموثقة أو اللمخاطر اإدارة لسیاسة القیمة العادلة، وفقاً 

أو ؛على ھذا األساسیاداخلالمجموعة 
�ΩϘόϟ�ϥϣ�˯ί Ο�ϝϛηΗϳ�έΛϛ�ϭ�ΩΣϭ�ϰϠϋ�ϱϭΗΣ�ϥϣϭ�ˬΔΟϣΩϣϟ�ΕΎϘΗηϣϟϟΑѧγΎΣϣϟ�έΎѧϳόϣي ϲϟϭΩѧϟϡѧϗέاألدوات ٣٩

�Αέѧϟ�ϝϼѧΧ�ϥϣ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϣϳϘϟΎΑ)موجودات أو مطلوبات(اً العقد بأكملھ مجتمعبتصنیف والقیاس یسمح تسجیلال:المالیة
.أو الخسارة

ΔϟΩΎόϟ�ΔϣϳϘϟΎ�ϊبالمالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والمطلوبات الموجودات یتم إظھار  ѧϣ�ˬ�ϝϳΟѧγΗѧϳة �ϭ�ΏѧγΎϛϣ
.الموحدفي بیان الدخلإعادة القیاس خسائر ناتجة عن 

محتفظ بھا لحین االستحقاق

�ϥ·�ΕέΎϣΛΗγϻΔѧΗΑΎΛ�ϕΎϘΣΗѧγ�ΦϳέϭѧΗ�ϊ ϣ�ΩϳΩΣΗϠϟ�ΔϠΑΎϗ�ϭ�ΔΗΑΎΛ�ΕΎϋϭϓΩϣ�ΎϬϳΩϟ�ϲΗϟˬϭ�Δѧϳϧϟ�ϙѧϧΑϟ�ϯ Ωѧϟ�ΔѧϳΑΎΟϳϹ�ϰѧϠϋ�ΓέΩѧϘϟϭ
.محتفظ بھا لحین االستحقاقاستثمارات على أنھا صنف االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق، تُ 

�ϯلباإلضافة إلى أي تكالیف قیمة العادلة بال مبدئیاً تسجیلھایتم المحتفظ بھا لحین االستحقاقستثمارات إن اال ί ѧόΗ�ΕϼϣΎόϣϠ�ΎѧϬϳϟ·
مع تسجیل القیمة، في خسائر انخفاض ناقصاً أي مباشرة ویتم قیاسھا الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي، 

.العائد الفعليمعدل على أساس اإلیرادات 

�ΫѧΧϷ�ϊتحایتم  ѧϣ�Γ́ѧϔρϣϟ�ΔϔϠϛΗϟ�ΏΎγ�ΕΎϣϭѧλ Χ�Δѧϳ�έΎѧΑΗϋϻ�ϥϳѧόΑ�ϭ�Ωѧϧϋ�ΕϭϼѧϋϭΣΗѧγϻΫ�ϡΩΧΗѧγΎΑ�ΓΩѧΎϔϟ�ϝΩѧόϣ�ΔѧϘϳέρ
.الفعلي

�ΩϭΟϭ�ϰϠϋ�ϲϋϭοما إذا  ϭϣ�ϝϳϟΩ�ϙΎϧϫ�ϥΎϛ�ϰϠϋ�ΔϣϳϘϟ�ϲϓ�ν ΎϔΧϧ�ΕέΎϣΛΗγϻ�ΔϠϣΣϣϟ�ϕΎϘΣΗγϻ�ϥϳΣϟ�ΎϬΑ�υϔΗΣϣϟ�ΔѧϔϠϛΗϟΎΑ
�ΔѧϣϳϘϟ�ν ΎѧϔΧϧ�ΓέΎγΧ�ώϠΑϣ�ϥΈϓ�ˬΓ́ϔρϣϟ�ϡΗѧϳϠϳΟѧγΗ�ϪΎѧϳΑ�ϲѧϓ�ΩѧΣϭϣϟ�ϝΧΩѧϟ�ϥ�ϩέΎѧΑΗϋΎΑ�ΕΩϭѧΟϭϣϠϟ�ΔѧϳέΗϓΩϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ϥϳѧΑ�ϕέѧϔϟ

.الستثماراتلاألصلي معدل الفائدة الفعليوفقاً لمخصومة ،والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة

�ϥ·�ΎϬΑ�υϔΗΣϣ�ΕέΎϣΛΗγΎϛ�Δϔϧλ ϣϟ�ΕέΎϣΛΗγϻ�ϥϳΣϟ�ϕΎϘΣΗγϻ�ΦϳέΎѧΗ�ΏέѧΗϘϳ�ϡѧϟϭΎѧϋ�ϥѧϛϣϳ�ϻ�ˬΎϬϗΎϘΣΗѧγ�ΓΩ�ωΎѧΑΗ�ϥ�ϭ�ΩΎѧόϳ
�ϥ�ϥϛϣϳ�ϻϭ�ˬϑ ϳϧλ Ηϟ�Ϋϫ�ϡΩΧΗγ�ϰϠϋ�ϙϧΑϟ�ΓέΩϗ�ϰϠϋ�έϳΛ́Ηϟ�ϥϭΩ�ΎϬϔϳϧλ Η�ρϭѧΣΗ�ΩϧΑϛ�ΎϬλ ϳλ ΧΗ�ϕѧϠόΗϳ�Ύѧϣϳϓب�ΓΩѧΎϔϟ�έόѧγ

.على المدى الطویلطبیعة ھذه االستثمارات أو مخاطر الدفع المسبق، مما یعكس 

للبیعمتاحة 

على  ھافیتصنیتم "محتفظ بھا لحین االستحقاق"أو "لعادلة من خالل الربح أو الخسارةالقیمة اب" المصنفةغیر ستثمارات إن اال
لمتطلبات لتلبیة یمكن بیعھا ولفترة غیر محددة من الزمن للبیع یتم االحتفاظ بھا المتاحةإن الموجودات ."متاحة للبیع"أنھا 

.أو أسعار األسھمأسعار السلع األساسیةوأالسیولة أو التغیرات في أسعار الفائدة 

ویتم قیاسھا ھا، بمباشرة تعلقلمعامالت تل، باإلضافة إلى أي تكالیف بالقیمة العادلةمبدئیاً الستثمارات المتاحة للبیع اتسجیلیتم 
.تستند القیم العادلة للموجودات المالیة المدرجة في األسواق النشطة على األسعار الحالیة.بالقیمة العادلةالحقاً 
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ألوراق المالیة غیر المسعرة، فإن البنك یحدد القیمة العادلة باستخدام تقنیات بالنسبة لإذا كان السوق لألصل المالي غیر نشط، وو
، إال في حاالت نادرة جدا )وأسالیب التقییم األخرى،التدفقات النقدیةخصمالمعامالت على أساس تجاري، تحلیلمثل (التقییم 
القیمة،  فينخفاض یة إثمارات بسعر التكلفة واختبارھا ألاالستفإنھ یتم تسجیلموثوق، القیمة العادلة بشكلٍ قیاس یمكن ال حیث 

.إن وجد
ضمن، وتسجیلھابیان الدخل الشامل األخرضمنھا تسجیلم یتالمكاسب والخسائر الناجمة عن التغیرات في القیمة العادلة إن 

التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة باستثناء خسائر االنخفاض في القیمة، والفائدة التي تم حسابھا باستخدام طریقة الفائدة 
ومتى .ي بیان الدخل الموحدمباشرة فھا حیث إنھ یتم تسجیلومكاسب وخسائر الصرف األجنبي على األصول النقدیة، ،الفعلیة
في  ،حقوق الملكیةضمن السابقةاألرباح أو الخسائر المتراكمةتم تصنیفھ كمنخفض القیمة، فإنھ یتم إدراج االستثمار أو تم بیع 

.لسنةلبیان الدخل الموحد یتم أخذھا إلىوالتغیرات المتراكمة في القیمة العادلة 

والقیمة )وإطفاءرئیسیة مدفوعاتمن أیة صافي (االستحواذ الفرق بین تكلفة فإن ، ة للبیعمتاحالستثمارات انخفضت قیمة االإذا 
حقوق الملكیة، تتم إزالتھ من بیان الدخل الموحد في ضمنتسجیلھ لذي تم اخسارة االنخفاض السابق ناقصاً ، العادلة الحالیة

المعالجة فإن، المالیة المتاحة للبیعالموجودات  في قیمةخسارة انخفاض التسجیل وبمجرد .الدخل الموحدبیان في  وتسجیلھا
:المتاحة للبیعالمالیة لطبیعة الموجودات تختلف تبعاً الموجودات في القیمة العادلة لتلك  ةالالحقالمحاسبیة للتغییرات 

لألداة في بیان الدخل عندما یكون في القیمة العادلة الالحق نخفاض الاتسجیل فإنھ یتم ، متاحة للبیعالسندات الدین بالنسبة إلى 
مزید من االنخفاض نتیجة النخفاض آخر في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل على وجود ھناك دلیل موضوعي 

.المالي
إلى حد الدخل في القیمة العادلة لألداة في بیانالالحق نخفاض الاتسجیل فإنھ یتم متاحة للبیع، الحقوق الملكیة سنداتبالنسبة إلى 

.فیما یتعلق بتكلفة االستحواذ على سندات حقوق الملكیةالخسائر التراكمیة المتكبدة النخفاض القیمة 

لألصل المالي ض في القیمة العادلة االنخفاتسجیل لم یكن ھناك دلیل إضافي على االنخفاض في القیمة فإنھ یتم وفي حالة 
.حقوق الملكیةضمنمباشرة 

تسجیلموضوعیا بحدث وقع بعدمتعلقة زیادة وكانت ھذه ال، فترة الحقةالقیمة العادلة لسندات الدین في إذا زادت -
زیادة النطاق یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة من خالل بیان الدخل إلى فإنھ ، في بیان الدخلخسارة االنخفاض 

؛ة العادلةالقیمالسابقة في 
كإعادة الحقة في القیمة العادلة لألداة الزیادات فإنھ یتم التعامل مع كافة ال، تاحة للبیعالمحقوق الملكیةبالنسبة ألسھم -

.حقوق الملكیةفي بیان الدخل الشامل اآلخر، المتراكم تسجیلھا ضمن تقییم و

من البنوك والقروض والسلف ةالمستحقالودائع واألرصدة 

ة، صادرة عن البنك أو مالیة غیر مشتقموجودات شمل ت" سلفالض وقرووال"من البنوك  ةالمستحقالودائع واألرصدة إن 
االستثمارات جمیع ویتوقع أن یتم استرداد ،ال یتم تداولھا في سوق نشطةومع مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحدید مملوكة لھ، 

.وقتلل مربوطة جإن اإلیداعات بین البنوك تمثل  ودائع أل.تدھور االئتمانفیما عدا حالةر األولیة بشكل كبی

من  ةالمستحقالودائع واألرصدة " مبالغ، یتم الحقاً قیاس زائدة أیة تكالیف معامالت مباشرةبالقیمة العادلة بعد القیاس األولي
ویتم .مخصص انخفاض القیمةناقصاً ، أة باستخدام معدل الفائدة الفعليبالتكلفة المطف"، صافيقروض وسلف"و"البنوك

والرسوم والتكالیف التي ھي جزء ال یتجزأ من ،لالستحواذخصم أو عالوة  ةة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار أیاحتساب التكلف
.الموحدبیان الدخلضمنعن انخفاض القیمة الخسائر الناجمةتسجیلیتم .معدل الفائدة الفعلي
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األخرىاألموال المقترضةالصادر والدین 

ϔϳϧλاألدوات المالیة الصادرة عن البنكإن  Η�ϡΗϳ�ϱΩ̈́ϳ�Ι ϳΣ�ˬΕΎΑϭϠρϣϛ�ΎϬ�ΔѧϳΩϗΎόΗϟ�ΕΎѧΑϳΗέΗϟ�ΞΎѧΗϧ�ϥϭϣο ϣ�ϰѧϟ·�ϡί ѧΗϟ�ΩϭѧΟϭ
ϝλلحاملآخر تسلیم النقد أو أصل مالي بالبنك إما على  Ϸ�ϭ�ˬ�ϡί ΗϟϻΎΑ�˯Ύϓϭϟ�ϥѧϣ�ϝϼѧΧت�ϭ�ϝΎѧϣϟ�ϥѧϣ�ΕѧΑΎΛ�ώѧϠΑϣ�ϝΩΎѧΑ�ϝѧλ 

.من أیة تكالیف معاملة، ویتم قیاس ھذه األدوات بالقیمة العادلة صافیة المملوكةحقوق الملكیةلعدد محدد من أسھم مالي آخر 

�ˬϲѧѧϟϭϷ�α ΎѧѧϳϘϟ�ΩѧѧόΑ�α Ύѧѧϳϗ�˱ΎѧѧϘΣϻ�ϡΗѧѧϳ�ϥϳΩѧѧϟϭ�έΩΎѧѧλ ϟϯ έѧѧΧϷ�ν ϭέѧѧϘϟϲѧѧϠόϔϟ�ΓΩѧѧΎϔϟ�ϝΩѧѧόϣ�ϡΩΧΗѧѧγΎΑ�Γ́ѧѧϔρϣϟ�ΔѧѧϔϠϛΗϟΎΑ.�ϡΗѧѧϳϭ
، والتكالیف التي ھي جزء ال یتجزأ من معدل اإلصداراحتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار أي خصم أو عالوة على 

.الفائدة الفعلي

�ΔΑϛέϣϟ�ϥϣοمكون األداة المالیة یتم فصل  Ηϳ�ϱΫϟ�ϥϳϣϫΎγϣ�ϕϭϘΣ�ϥϭϛϣϭ�ΏϭϠρϣ�ΦϳέΎѧΗ�ϲϓέΩѧλ Ϲ.ϭ�˯ί ѧΟ�ι ϳѧλ ΧΗ�ϡΗѧϳ
�ϥϣϼλ ΣΗϣϟ�Ε�ΔϳϓΎλ ϟ�ϥϭϛϣ�ϰϟ·�ΦϳέΎѧΗ�ϲѧϓ�ϥϳΩϟ�έΩѧλ Ϲ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�α Ύѧγ�ϰѧϠϋ)�έΎόѧγ�α Ύѧγ�ϰѧϠϋ�ΓΩΎѧϋ�ΩΩѧΣΗ�ϲѧΗϟ

�ΓΩϸѧϟ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ϡλلل حقوق الملكیةتخصیص مكون یتم و.)مشابھةالدوات الدین ألالسوق  Χ�ΩόΑ�ϲϘΑΗϣϟ�ώϠΑϣ�ϝѧϣΎϛΑ�ώѧϠΑϣϟ
.المحدد بشكل منفصل عن عنصر الدین

مالیة أخرىمطلوبات 

.یتم قیاس المطلوبات المالیة األخرى بما فیھا القروض، مبدئیاً بالقیمة العادلة، بعد خصم تكالیف المعاملة

�ΩѧΎόϟ�αتحمیلطریقة الفائدة الفعلیة ویتم باستخدامیتم قیاس المطلوبات المالیة الحقاً بالتكلفة المطفأة  Ύѧγ�ϰϠϋ�Ωϭϔϟ�ϑ ϳέΎλ ϣ
.الفعلي

یف الموجودات المالیةإعادة تصن

˻١�ϭϳϟϭϳمن اعتباراً  ˹ ˹ ́�ˬ�ΕΣϣγϑ ϳϧѧλ Η�ΓΩΎϋΈΑ�Δϧϳόϣ�ϑ ϭέυ�ϲϓ�ΔϳΑγΎΣϣϟ�έϳϳΎόϣϟ�έѧϳϏ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΩϭѧΟϭϣϟϟ�ΔϘΗѧηϣ�ϥѧϣ
�Δѧѧϓ"ϟΓέΟΎѧѧΗϣϟ�ν έѧѧϐϟ�ΎѧѧϬΑ�υϔΗѧѧΣϣ"�ϰѧѧϟ·�Δѧѧϓ"ϟϊ ѧѧϳΑϠϟ�ΔѧѧΣΎΗϣ"�Δѧѧϓ�ϭ"�ν ϭέѧѧϘϟΔѧѧϧϳΩϣϟ�ϡϣΫѧѧϟϭ"�ϭ�ˬ�Δѧѧϓ"�ΎѧѧϬΑ�υϔΗѧѧΣϣϟ�ϥϳѧѧΣϟ

�ΕϭΩϸ�Δѧϓ�ϥϣ�ΔϳϟΎϣϟ"ϊلتصنیف بإعادة ال، نادرةفي ظروف ، أیضاً ومنذ ذلك التاریخ، ُسمح ."الستحقاقا ѧϳΑϠϟ�ΔѧΣΎΗϣ"·�ϰѧϟ�Δѧϓ
."والذمم المدینةالقروض "

.جدیدةإطفاء لفة كتك عتبارھااحیث یتم عملیات إعادة التصنیف بالقیمة العادلة في تاریخ إعادة التصنیف، یتم تسجیل 

ضمنعلى األصل أي مكسب أو خسارة سابقة فإن ، "متاحة للبیعال"المعاد تصنیفھا من فئة موجودات المالیة البالنسبة إلى 
أیضاً كما یتم .إلى الربح أو الخسارة على مدى العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعليإطفاءهیتم ،حقوق الملكیة

دة والتدفقات النقدیة المتوقعة على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام سعر الفائدة إطفاء أي فرق بین التكلفة المطفأة الجدی
.إلى بیان الدخلحقوق الملكیةیتم تدویر المبلغ المسجل في قد انخفضت قیمتھا، فحینھا أن الموجودات إذا تقرر الحقاً و.الفعلي

فئة لى إ"محتفظ بھا لغرض المتاجرةال"مشتقة من فئة الغیر المتاجرةموجوداتإعادة تصنیف ، في حاالت نادرة،یجوز للبنك
االحتفاظ البنك النیة والقدرة على ، وكان لدىمع تعریف القروض والذمم المدینةت تتوافق إذا كان"والذمم المدینةالقروض "
البنك في قام جودات المالیة، وإذا تصنیف الموإعادة إذا تم .تاریخ االستحقاقالموجودات المالیة في المستقبل المنظور أو حتى ب

ھذه الزیادة فإن تأثیرلمقبوضات النقدیة في المستقبل نتیجة لزیادة استرداد تلك المتحصالت النقدیة، ل ھتقدیراتبزیادة وقت الحق 
.من تاریخ التغییر في التقدیراعتباراً الفعلي تعدیل على سعر الفائدة ك تسجیلھیتم 

ϣϳϓΑ�ϕϠόΗϳ�Ύ�αةاإلدارة مخیرإن  Ύγ�ϰϠϋ�ϩΩϳΩΣΗ�ϡΗϳϭ�ˬϑ ϳϧλ Η�ΓΩΎϋΈΓΩѧΣ�ϰϠϋ�ΓΩ�ϝϛ.�ϡϭѧϘϳ�ϻϭ�ϙѧϧΑϟب�ΓΩ�ϱ�ϑ ϳϧѧλ Η�ΓΩΎѧϋΈ
.األوليالحقاً للتسجیلفئة القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في مالیة 
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الموجودات والمطلوبات المالیةتسجیلء إلغا

موجودات مالیة)أ(

Ύѧο˯(الموجودات المالیة تسجیلیتم إلغاء  Ηϗϻ�Ωѧϧϋ�ˬϭˬΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΩϭѧΟϭϣϟ�ϥѧϣ�˯ί ѧΟˬ�ΔѧϳϟΎϣ�ΕΩϭѧΟϭϣ�ΔѧϋϭϣΟϣ�ϥѧϣ�˯ί ѧΟ�ϭ
:عند)مشابھة

 حقوق استالم التدفقات النقدیة من الموجوداتانتھاء.
 الحصول على التدفقات النقدیة من الموجودات، أو تحمل التزام بدفع التدفقات النقدیة حقوقھ في قیام البنك بتحویل

:أو عند؛االلتزامنقل ترتیبات إلى طرف ثالث بموجب جوھري كاملة دون تأخیر 
أو ؛جوھريبشكلٍ الموجودات جمیع المخاطر والمكافآت قیام البنك بتحویل -
.السیطرة على الموجوداتھ قام بتحویل، لكنللموجودات منافعوالع المخاطر جمیبحتفاظ االأو عدم قیام البنك بتحویل -

Ύϳϗ�ϝϳϭΣΗΑ�ϙϧΑϟ�ϡ�ϭ�ΕΩϭΟϭϣϟ�ϥϣ�ΔϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩΗϟ�ϰϠϋ�ϝϭλعند Σϟ�ϲϓ�ϪϗϭϘΣ�ϝϭΧΩѧϟ�Ωѧϧϋ�ϲѧϓ�ϝѧϘϧ�ΕΎѧΑϳΗέΗϡί ѧΗϟϻ.�ϡѧϟϭ
�ϝѧѧϳϭΣΗΑ�ϡѧѧϘϳ˯Ύѧѧϐϟ·ϭΑ�˱ΎѧѧϳϠόϓ�υΎѧѧϔΗΣϻ�έρΎѧѧΧϣϟ�ϊ ѧѧϳϣΟϳ�ϡѧѧϟϭ�ˬΕΩϭѧѧΟϭϣϟ�ϊ ϓΎѧѧϧϣϭ�ϡΗѧѧϳ�ϪѧѧϧΈϓ�ˬΎѧѧϬϳϠϋ�Γέρϳѧѧγϟ�ϝѧѧϳϭΣΗΑ�ϡѧѧϘϝϳΟѧѧγΗ

ϭ�ˬΔѧϟΎΣϟ�ϩΫѧϫ�ϲѧϓ�ϡί.الموجوداتتلك في للبنك ةالمستمرالمشاركة الموجودات إلى مدى ب ѧΗϠϳ�˱Ύѧο ϳ�ϙѧϧΑϟ ب�ΔѧρΑΗέϣϟ�Δϳϟϭ̈́ ѧγϣϟΎ
.البنكظ بھا احتفیتم قیاس الموجودات المنقولة والمسؤولیة المرتبطة بھا على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي و.بذلك

�ϥ·�ΔѧϟϭϘϧϣϟ�ΕΩϭѧΟϭϣϟ�ϰѧϠϋ�ϥΎϣѧο �ϝϛѧη�ΫΧ́Η�ϲΗϟ�ΓέϣΗγϣϟ�ΔϛέΎηϣϟ ُت�α ΎѧϘϥѧϣ�ϱϷ�ϝѧϗϷ�ΔѧϣϳϘϟΎΑ�ΔϳϠѧλ Ϸ�ΔѧϳέΗϓΩϟ�ΔѧϣϳϘϟ
.ھایمكن أن یطلب من البنك سداد ةممكنقیمة  قصىوأ،للموجودات

المطلوبات المالیة)ب(

مالیة مطلوبات استبدال ومتى ما تم .یتم إلغاؤهلتزام بموجب المسؤولیة أو ینتھي االالمطلوبات المالیة عندما تسجیلإلغاء یتم 
كبیر، بشكلٍ تم تعدیل شروط مطلوبات مالیة قائمة ، أو بصورٍة جوھریةمن جانب آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة  ةقائم

الفرق تسجیلیتم .الجدیدةالمطلوبات سجیلتو ةاألصلیبالمطلوبات لتسجیلإلغاء باعتباره انقضاء السدادتبادل أو معاملة مثل 
.الربح أو الخسارةضمنوالمبلغ المدفوع المالیةللموجودات بین القیمة الدفتریة األصلیة 
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المقاصة
حقالبنكیكون لدىعندماالموحد فقطالماليالمركزبیانفيالمبلغصافيلیة وبیانالماوالمطلوباتالموجوداتمقاصةتتم

لتحصیلأو،المبلغأساس صافيعلىالمعامالتلتسویةلدیھ النیةویكونمسجلة بھاالالمبالغبمقاصة،قانونیاً للتنفیذقابل
وفقاً بذلك فقط عندما یسمح  يصافالالنفقات على أساس اإلیرادات ویتم عرض .متزامنبشكلالمطلوباتوتسویةالموجودات

.المماثلة مثل نشاط التداول في البنكالمعامالت عن مجموعة من الناشئة مكاسب والخسائر للة، أو یلمعاییر المحاسبل
الموجودات  مقاصة، التي تعطیھ الحق في قاصةلملالبنك طرفا في عدد من الترتیبات، بما في ذلك االتفاقات الرئیسیة یعد 

یتم عرض ، وبالتالي متزامنالصافي أو في وقت على أساس تسویة المبالغ ال تكون لدیھ النیة في والمطلوبات المالیة لكن 
  .جمالياإلموجودات والمطلوبات المعنیة على أساس ال

اتفاقات إعادة الشراء والبیع٨-٣

اتفاقیات إعادة (شراء بسعر محدد سلفا في تاریخ مستقبلي محدد الإعادة بتخضع اللتزام المباعة التي األوراق المالیة إن 
بموجب بالمبلغ المقبوض فیما یتعلق وتسجیل المطلوب بیان المركز المالي الموحد، تسجیلھا ضمن یتم االستمرار في ، )الشراء

معدل الفائدة الفعلي على مدى لئد الفرق بین سعر البیع وإعادة الشراء یعامل كمصروف فائدة باستخدام طریقة العاإن .القروض
اتفاقیات إعادة (إعادة بیعھا في تاریخ مستقبلي محدد بالتزام وجود لموجودات المشتراة مع ل تسجیلالال یتم و.یةاالتفاقفترة 

ع ودائ"ضمن بندالمبالغ المدفوعة بموجب ھذه االتفاقات ویتم إدراج .بیان المركز المالي الموحدضمن)الشراء العكسي
لمعدل الفائدة فائدة باستخدام طریقة العائد كمصروف عامل الفرق بین سعر الشراء وسعر البیع یُ و."وأرصدة مستحقة من البنوك

.یةاالتفاقفترة لفعلي على مدى ا

سندات االقتراض واإلقراض٩-٣

إدراجال یتم و.مقدماً المقترضفعھا یدأوراق مالیة بنقدا أو ھاعادة ما یتم تأمینواإلقراضاالقتراض إن معامالت سندات 
یتم التعامل مع الضمانات و.ألوراق المالیة المقرضةل التسجیلإلغاء بیان المركز المالي وال یتم ضمنالمقترضة السندات

سندات التحویل متى ما تم ومع ذلك، .ودائعكضمانات التسجیلیتم والقرض أو ودیعة، الصادرة باعتبارھا النقدیة الواردة أو 
وإقراض اقتراضإن ترتیبات نشاط .الطرف المقرضإلى السندات بإعادة فإنھ یتم تسجیل االلتزام المقترضة ألطراف ثالثة، 

.اتفاقیات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعكوسةاألوراق المالیة عادة ما یتم إدراجھا ضمن 

یعادلھالنقد وما ١٠-٣

والودائع واألرصدة ،البنوك المركزیةالمحتفظ بھا لدى ، واألرصدة غیر المقیدة الصندوق فيالنقد ،یعادلھالنقد وما شملی
موجودات ذاتالو،بنوك أخرىالتحویل إلى من أو قید التحصیل ، والبنود للمصارفوالمستحقة ،المستحقة من المصارف

ھامة من حیث غیر ، والتي تخضع لمخاطر حواذاالستأقل من ثالثة أشھر من تاریخ  ةصلیأاستحقاق بتواریخ عالیة السیولة ال
بالتكلفة  یعادلھالنقد وما في عرضویتم .التغیر في القیمة العادلة، وتستخدم من قبل البنك في إدارة االلتزامات قصیرة األجل

.المطفأة في بیان المركز المالي

القروضانخفاض قیمة ١١-٣

.)٤١رقم إیضاح (انإدارة مخاطر االئتمایضاحالرجوع إلى ُیرجى 
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المطفأةقیاس التكلفة ١٢-٣

 ةمالیالموجودات والمطلوبات القیاس من خاللھ المبلغ الذي یتم ھي عبارة عن  ةمالیللموجودات والمطلوبات الالتكلفة المطفأة إن 
�ϥϳѧΑ�ϕέѧϓ�ϱألالمتراكم باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة اإلطفاء اً أو ناقصاً زائدالرئیسیة، المدفوعات اً األولي، ناقصتسجیلالعند 

�ϲѧѧϟϭϷ�ώѧϠΑϣϟϝΟѧγϣϟو�˱ΎѧѧΣϭέρϣ�ˬϕΎϘΣΗѧγϻ�ώѧѧϠΑϣ�ν ϳѧѧϔΧΗ�ϱ�Ϫѧϧϣ�ΔѧѧΟϳΗϧ�ν ΎѧϔΧϧϻΔѧϣϳϘϟ�ϲѧѧϓ.�ϥ·�ϭѧѧϫ�ϲѧѧϠόϔϟ�ΓΩѧΎϔϟ�ϝΩѧѧόϣ
όϟ�ϝϼѧΧ�ΔѧόϗϭΗϣϟ�ΔϳϠΑϘΗѧγϣϟ�ΔѧϳΩϘϧϟ�ΕΎόϓΩѧϟ�ρΑѧο ϟΎΑ�ϡѧλ Χϳ�ϱΫϟ�ϝΩόϣϟ�ϊ ѧϗϭΗϣϟ�έѧϣѧΑϭϠρϣϠϟΕΎѧϳϟΎϣϟة˯Ύѧο Ηϗϻ�Ωѧϧϋ�ˬϭ�ˬ�ˬ

.فترة أقصر إلى صافي القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المالیةخالل 

قیاس القیمة العادلة١٣-٣

تجاریة التزام بین أطراف مطلعة وراغبة في عملیةتسویة المبلغ الذي یمكن مبادلة األصل بھ أو عبارة القیمة العادلة ھي إّن 
عندما تكون ، ه األداةلھذفي سوق نشطةالمعلنة البنك القیمة العادلة لألداة باستخدام األسعار یقیس .تاریخ القیاسفي بحتة 
على السوق ومنتظمة في بانتظام وتمثل معامالت فعلیة المعلنة جاھزة ومتاحة سعار األكانت ذا إاً ویعتبر سوق نشط،متاحة

.أساس تجاري

وتشمل أسالیب التقییم .بتحدید القیمة العادلة باستخدام تقنیات التقییمحینھا یقوم البنك فس، اً مالیة نشطالداة األسوق كن لم یإذا 
القیمة العادلة الحالیة والرجوع إلى ، )تإن وجد(بین أطراف مطلعة وراغبة التي تمت على أساس تجاري استخدام المعامالت 

أسلوب التقییم ویعمل .ونماذج تسعیر الخیاراتة،المخصوم ةالنقدیاتتحلیالت التدفقو، رةمشابھة بصورٍة كبیألدوات أخرى 
محددة للبنك، ویتضمن جمیع عوامل التقدیرات من الأقل قدر ممكن على عتمد یاالستفادة القصوى من مدخالت السوق، وعلى 

المنھجیات االقتصادیة المقبولة لتسعیر األدوات في تحدید السعر، ویتسق معأو التي یمكن أن یستخدمھا المشاركون السوق
.المالیة

یتم .المخاطر الكامنة في األدوات المالیةعلى نحٍو معقول وإجراءات عوامل عوائد مدخالت تقنیات التقییم توقعات السوق تمثل 
 انفسھاألداة في القابلة للمالحظة حالیة أسعار معامالت السوق الالتي تستخدم التقییم حساب التقییمات باستخدام تقنیات المعایرة و

.والقابلة للمالحظةعلى بیانات السوق األخرى المتاحة أو بناءً ،أو في األدوات المشابھةة

للمقابل الصادر ، أي القیمة العادلة المعاملةسعر یتمثل في المبدئي تسجیلالأفضل دلیل على القیمة العادلة لألداة المالیة عند إن 
نفس القابلة للمالحظة من ، ما لم یدل على القیمة العادلة لتلك األداة بالمقارنة مع غیرھا من معامالت السوق الحالیة وضأو المقب

.شمل متغیرات البیانات فقط من أسواق یمكن مالحظتھای، أو استنادا إلى أسلوب تقییم تجمیع، أي من دون تعدیل أو إعادة األداة
بسعر یتم قیاس األدوات المالیة مبدئیاً فإنھ المبدئي، التسجیلضل دلیل على القیمة العادلة عند أفالمعاملة سعر ما یوفرعند

لموجودات أو مطلوبات مشابھة وسعر السوق المدرج في سوق نشط فرق بین ھذا السعر  ةأیتسجیلوفي وقت الحق، المعاملة 
وتسجیلھالذي یستخدم البیانات فقط من أسواق قابلة للمالحظة، یم نموذج التقیأو القیمة بناًء على )مثل مدخالت المستوى األول(

المبدئي والمبلغ الذي سیتم تحدیده في ذلك التاریخ التسجیلأي فرق بین القیمة العادلة عند إن .في الربح أو الخسارةفوراً 
الربح أو تسجیلللمالحظة، ال یتم قابلة  على معلمات غیرفیھا معتمداً التقییم یكون في الحالة التي ،باستخدام أسلوب التقییم

صبح عندما تأو نقلھا أو بیعھا، أو األداة أو عندما یتم استبدال ،كربح أو خسارةتسجیلھتأجیلھ وولكن یتم ، الخسارة مباشرةً 
.قابلة للمالحظةالقیمة العادلة
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:كما یليالمالیة على وجھ الخصوص والمطلوبات یتم تحدید القیمة العادلة للموجودات 

 نشطة في أسواق والمتداولة ،موحدةالشروط الحكام وذات األیتم تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة
؛المعلنةاإلشارة إلى أسعار السوق ذات سیولة، ب

لنماذج التسعیر وفقاً )باستثناء األدوات المالیة المشتقة(م تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة األخرى یت
القابلة باستخدام أسعار معامالت السوق الحالیة ،على أساس تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة،المتعارف علیھا

لة؛مماثالدوات لأل ولتداالللمالحظة وأسعار 
سعار غیر ومتى كانت ھذه األ.یتم احتساب القیمة العادلة لألدوات المشتقة باستخدام األسعار المدرجة في البورصات

األدوات خالل فترة یتم استخدام تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام منحنى العائد المطبق فإنھ متوفرة، 
المشتملة على خیارات؛ر الخیارات للمشتقات ونماذج تسعیللمشتقات الخالیة من الخیارات، 

وتحویلھا تلك العملة األجنبیة ، بالمقومة بالعملة األجنبیةو،یتم تحدید القیمة العادلة للموجودات النقدیة المتاحة للبیع
یتم ویل فروقات التحعزى إلى الذي یالتغیر في القیمة العادلة إن .المركز الماليفي تاریخ كما الفوري السعربمعدل 

.حقوق الملكیةالتغیرات األخرى في ضمن تسجیلیتم كما بیان الدخل الموحد، تسجیلھ ضمن

التحوطمحاسبة  ١٤-٣

العالقة بین أدوات التحوط وبنود التحوط بتوثیق البنك یقوم محاسبة التحوطمن أجل تأھیل عالقة التحوط، عملیة عند بدء 
، في بدایة التحوط اً موثقاً یتطلب البنك أیضا تقییم.التحوطبللقیام  ةوإستراتیجیخاطر، إدارة المفي البنك ھدف باإلضافة إلى 

فعالة   تحوطالفي معامالت المستخدمة ، بشكل رئیسيالمشتقات المالیة ،أدوات التحوطكانت سواء ووعلى أساس مستمر، 
یتم تضمین و.المحوطةأو التدفقات النقدیة من البنود دلة العافي القیم المحوطةالمخاطر العائدة إلى التغییرات مقاصة للغایة في 

."الفوائدإیراداتصافي " ضمنمؤھلة معینة مقایضات الفائدة على تحوطات إیرادات ومصاریف 

تحوطات القیمة العادلة

فیماغییر في القیمة العادلةللتالمحوط یتم تعدیل البند فإنھ لقیمة العادلة، لتحوط على أنھا عالقة تحوط عملیة متى ما تم تصنیف 
عن التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات المتعلقة بالجزء غیر الفعال المكاسب أو الخسائر تسجیلیتم .المحوطةالمخاطر یتعلق ب

انتھت إذا .لذلكإلى مخاطر التحوط في بیان الدخل الموحد، ویتم تعدیل القیمة الدفتریة لبند التحوط وفقاً العائد وبند التحوط 
، التصنیفإلغاء تم في بمعاییر القیمة العادلة لمحاسبة التحوط، أو تعد تلم أو ، أو تم إنھاؤھا، أو تم بیعھا، األداة المالیة المشتقة

ستخدم طریقة الفائدة الفعلیة،الذي یالقیمة الدفتریة لبند التحوط إلى مدى یتم إطفاء أي تعدیل و.محاسبة التحوطفإنھ یتم إیقاف 
.إلغاء االعتراففي بیان الدخل الموحد كجزء من إعادة حساب معدل الفائدة الفعلي على مدى الفترة حتى تاریخ االستحقاق أو 
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تحوطات التدفقات النقدیة

ضمنتسجیلھیتم لتدفقات النقدیة كتحوطات لالعادلة للمشتقات التي تم تعیینھا وتأھیلھا الجزء الفعال من التغیرات في القیمةإن 
ضمنمباشرة بالجزء غیر الفعال ھالمتعلقئرخساالأو المكاسب تسجیلیتم و.حقوق الملكیةضمنالدخل الشامل اآلخر ویتراكم 

إلى بیان الدخل الموحد في من الدخل الشامل اآلخر ق الملكیةحقوالمبالغ المتراكمة في إعادة تصنیف یتم و.بیان الدخل الموحد
بالنسبة ومع ذلك، .محققتحوط بند كبیان الدخل الموحد، تماشیاً مع الربح أو الخسارة، على بند التحوط یؤثر فیھا الفترات التي 

یتم تحویل فإنھ ، أو المطلوبات غیر المالیةالموجودات غیر المالیةتسجیلعند نتائج التحوط إلى المعاملة المتوقعة، فیما یتعلق  ب
القیاس األولي لتكلفة ج مبدئیاً ضمندروتُ من األسھم حقوق الملكیةضمناألرباح أو الخسائر المتراكمة المؤجلة سابقاً 

ي أداة التحوط أو عندما تنتھوعالقة التحوط، البنك محاسبة التحوط عندما یلغي إیقاف یتم .غیر المالیةأو المطلوبات الموجودات 
.التحوط لمعاییر محاسبة التحوطعدم استیفاء بیعھا أو إلغاؤھا أو عندیتم 

توقعات ل التسجیلحتى یتم حقوق الملكیةتبقى في س حقوق الملكیةضمنتراكمیة المعترف بھا الخسائر المكاسب أو إن ال
إذا لم یعد من .المعاملة على بیان الدخل الموحدتؤثر توقعات غیر المالیة، أو حتى أو المطلوبات المعاملة، في حالة الموجودات 

یتم نقلھا على الفور إلى حقوق الملكیةذة ضمنوالمؤخالمكاسب أو الخسائر المتراكمة فإن المعاملة، حدوث توقعات المتوقع 
.من الدخل الشامل اآلخربیان الدخل الموحد

االستثمار صافي تحوط

تسجیلویتم .مخاطر التدفقات النقدیةلتحوطات مارات في العملیات األجنبیة تحتسب بطریقة مشابھة تحوطات صافي االستثإن
یتم و.ستثماراالصافي احتیاطي تحوط وضمن الدخل الشامل اآلخرالربح أو الخسارة على الجزء الفعال ألداة التحوط في 

المكاسب إعادة تصنیف ویتم .الفور في بیان الدخل الموحدفعال على الالجزء غیر بتتعلق الخسائر التي سب أو امكالتسجیل
العملیة عند استبعاد في بیان الدخل الموحد حقوق الملكیةضمنھا إدراجفي الدخل الشامل اآلخر ووالخسائر المتراكمة 

.األجنبیة

اختبار فعالیة التحوط

�ΏѧΟϭΗϳ�Ϫ�ϝѧϛ�ϥѧϣ�ϊبأن، دورة حیاتھال التحوط وخالعملیة البنك في بدایة یتطلب لمحاسبة التحوط، للتأھل  ѧϗϭΗϳ�ϥ�ΔѧϳϠϣϋ�ρϭѧΣΗ
.مستمرعلى أساسٍ )فعالیة بأثر رجعي(حقیقة فعالیة وتثبت ، )محتملةفعالیة (الة للغایة تكون فعّ أن 

�ϝϛ�ϕϳΛϭΗ�ϥ·�ρϭΣΗ�Δϗϼϋϳ�ϡϳϳϘΗ�ϡΗϳ�ϑ ϳϛ�ΩΩΣ�ΔѧϳϟΎόϓρϭѧΣΗϟ.�ΏϭϠѧγϷ�ΩѧϣΗόϳ�ϪϣΩΧΗѧγϳ�ϱΫѧϟ�ϙѧϧΑϟلѧΣΗϟ�ΔѧϳϟΎόϓ�ϡϳѧϳϘΗ�ϰѧϠϋ�ρϭ
.إدارة المخاطرإستراتیجیة

�ϭ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ϲѧϓ�ΕέѧϳϳϐΗϟ�ν ϳϭѧόΗ�ϲѧϓ�έѧϳΑϛ�ΩѧΣ�ϰѧϟ·�ΔѧϟΎ˷όϓ�ρϭѧΣΗϟ�ΓΩ�ϥϭϛΗ�ϥ�ϊ ϗϭΗϳ�ϥ�ΏΟϳ�ˬΔΑϘΗέϣϟ�ΔϳϟΎόϔϟ�ϕϳϘΣΗϟ
ρϭѧΣΗϟ�ΩѧϳΩΣΗ�ΎѧϬϳϓ�ϡΗѧϳ�ϲѧΗϟ�ΕέѧΗϔϟ�ϲѧϓ�ΎѧϬϟ�ρϭѧΣΗϣϟ�έρΎѧΧϣϟ�ϰѧϟ·�ΩϭόΗ�ϲΗϟ�ΔϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩΗϟ.ϕѧϳϘΣΗϟѧϳϟΎόϔϟ�ϥΈѧϓ�ˬΔѧϳϘϳϘΣϟ�Δ

  .بالمئة ١٢٥في المئة إلى ٨٠التغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة یجب أن تقابل كٍل منھما األخرى في حدود 
.عدم فعالیة التحوط في بیان الدخل الموحدتسجیلیتم 

المشتقات التي ال تخضع لمحاسبة التحوط

ة عن التغیرات في القیم العادلة للمشتقات التي ال تخضع لمحاسبة التحوط على الفور جمیع المكاسب والخسائر الناجمتسجیلیتم 
."المتاجرةأرباح صافي "بند ضمن المشتقاتمع بیان الدخل الموحد في صافي الربح في التعامل ضمن
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)تابع(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

حقوق الملكیةأدوات ١٥-٣

.تعاقديالتفاق االلمضمون وفقاً كمطلوبات مالیة أو كحقوق مساھمین إما حقوق الملكیةوت الدیون یتم تصنیف أدوا

إدراج یتم و.مطلوباتھامنشأة بعد خصم جمیع أیة متبقیة في موجودات فائدة عقد یثبت ھي عبارة عن أي حقوق الملكیةإن أداة 
.مباشرةاإلصدار اللواردة، صافیة من تكالیف االمتحصالت في  البنكالتي یصدرھا حقوق الملكیةأدوات 

.معاً )ب(و )أ(الشرطین تم الوفاء بإذا كحقوق مساھمین یتم تصنیف األدوات المالیة 

:ي التزام تعاقديألاألداة عدم تضمن )أ(

 أولمنشأة أخرى؛تقدیم مبالغ نقدي أو موجودات مالیة أخرى
 للبنكمناسبة غیر یحتمل أن تكون في ظل ظروف منشأة أخرى أي المالیة معأو المطلوبات تبادل الموجودات.

:فإنھا تكون ، لدى البنكحقوق الملكیةاألداة سیتم أو یحتمل أن یتم تسویتھا في أدوات إذا كانت )ب(

 أولدیھ؛حقوق الملكیةتضمن أي التزام تعاقدي للبنك لتسلیم عدد متغیر من أدوات تغیر مشتقة ال أداة
 عدد مقابل تبادل مبلغ ثابت من المال أو موجودات مالیة أخرى عن طریق قیام البنك بسیتم تسویتھا فقط  ةمشتقأداة

.لدیھحقوق الملكیةأدوات محدد من 

أسھم البنكأسھم الخزینة والعقود على ١٦-٣

حقوق من ھایتم خصم)خزینةالأسھم ( بعةأو أي من شركاتھ التاوالتي یمتلكھا البنك الخاصة في البنك حقوق الملكیةأدوات إن 
، عند شراء أو بیع أو إصدار ةأو المقبوض ةالمبالغ المدفوعتسجیلویتم .التكلفة المرجحعلى أساس متوسط واحتسابھا الملكیة

.حقوق الملكیة، مباشرة في الخاصة في البنكحقوق الملكیةأو إلغاء أدوات 

.الخاصةحقوق الملكیةعند شراء أو بیع أو إصدار أو إلغاء أدوات الموحد ي بیان الدخل أي مكسب أو خسارة فب تسجیلیتم ال 

كحقوق مساھمین ھافیتصنیتم ثابت مقابل مبلغ سھم الخاصة التي تتطلب تسویة مادیة لعدد محدد من األسھم الخاصة األعقود إّن 
خیار توفر ة التي تتطلب التسویة النقدیة الصافیة أو سھم الخاصاألتصنف عقود .حقوق الملكیةوإضافتھا أو خصمھا من 

.بیان الدخل الموحدلھا ضمنعن التغییرات في القیمة العادلة اإلعالن التسویة بوصفھا أدوات تداول ویتم 

الضمانات المالیة١٧-٣

�ϥ·�ϲϫ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎϧΎϣο ϟ�ϥϋ�ΓέΎΑϋ�ΏϠρΗΗ�ΩϭϘϋ�ϥϣ�ϙϧΑϟ�ϡϳΩѧϘΗΩΩѧΣϣ�ΕΎϋϭϓΩѧϣΓ�ν ϳϭѧόΗϟѧϣΎΣ�ϥΎϣѧο ϟ�ϝ�ϥѧϋ�ϲѧΗϟ�ΓέΎѧγΧϟ
.للشروط التعاقدیةلوفاء بالتزاماتھ عند استحقاقھا وفقاً إخفاق طرف معین في ایتكبدھا بسبب 

�ϱϭΎѧγέΩѧλتΎϳΩѧΑϣ�ϥ�Οέѧϣϟ�ϥѧϣ�ϲѧΗϟϭ�ˬΔѧϟΩΎόϟ�ΎѧϬΗϣϳϘΑ˱� ةالمالیاتعقود الضمانتسجیلیتم  Ϲ�Ωѧϧϋ�ΔϣϠΗѧγϣϟ�Γϭϼѧόϟ.ϭ�ϡΗѧϳ
�ϡΗϳϭ�ϕѧΣϻ�Εѧϗϭ�ϲϓϝϳΟѧγΗ�ϥΎϣѧο .ةالمالیاتالضمانعمر مدى  علىالمستلمة إطفاء العالوة  ϟ�ΏϭѧϠρϣ)ϱέѧυϧϟ�ώѧϠΑϣϟ(�˱ΎѧϘϓϭ

�Ωϧϋ�ϊ( ةوالقیمة الحالیة ألیة مدفوعات متوقعاإلطفاء مبلغ قیمة لعلى أل ϓΩѧϟ�ΏѧΟϭ�ώѧϠΑϣ�ΩϭѧΟϭ�ϝΎѧϣΗΣϥΎϣѧο ϟ�ΏѧΟϭϣΑ(.ϭ�ϡΗѧϳ
.وبات األخرىالمستلمة على ھذه الضمانات المالیة ضمن المطلالعالوة تضمین 
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قبولوراق ا١٨-٣

�ϊ ϣ�ϝϣΎόΗϟ�ϡΗ�ϕέϭ�ϕΎѧρϧ�ϥϣο �ϝϭΑϘϟϟΑѧγΎΣϣϟ�έΎѧϳόϣي ϲϟϭΩѧϟϡѧϗέ٣٩ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷ:ϟϝϳΟѧγΗα ΎѧϳϘϟϭ�ϡΗѧϳϭ�ˬΎϬϠϳΟѧγΗ
�ΏϭϠρϣϛΩΣϭϣϟ�ϲϟΎϣϟ�ί ϛέϣϟ�ϥΎϳΑ�ϲϓ�ϲϟΎϣ�ˬϝϳΟѧγΗ�ϡΗѧϳ�Ύϣϛϟ�ϕѧΣϟѧϗΎόΗϲϟΎѧϣ�ϝѧλ ϛ́�ϝѧϳϣόϟ�ϥѧϣ�ΩΩѧγϠϟ�ϱΩ.ϪѧϳϠϋϭ�ϡѧΗ�ΩѧϘϓ�ˬ

.مالیةومطلوبات موجودات كالقبول بااللتزامات في ما یتعلق إدراج

بیع الضمانات المعلقة١٩-٣

بأقل تلك الموجودات ویتم إظھار .تسویة بعض القروض والسلفیاتلعقارات وغیرھا من الضمانات على البنك أحیانا یستحوذ 
بیان ضمنتقییم البیع والخسائر غیر المحققة من إعادة الالمكاسب أو الخسائر الناتجة عن تسجیلیتم .یمة البیعیةالققدر من 

.الدخل الموحد

انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة٢٠-٣

تحدید ما إذا كان ھناك أي البنك بمراجعة القیمة الدفتریة للموجودات غیر المالیة لیقوم ، الموحدبیان المركز المالي تاریخ في 
فإنھ یتم تقدیر إشارة من ھذا القبیل،  ةأیكانت ھناك إذا .مؤشر على أن ھذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القیمة

تقدیر المبلغ القابل ومتى تعذر .)إن وجد(المبلغ القابل لالسترداد للموجودات من أجل تحدید مدى خسارة االنخفاض في القیمة 
.النقد التي ینتمي إلیھا األصلتكوین المبلغ القابل لالسترداد لوحدة بتقدیر البنك یقوم السترداد للموجودات الفردیة، ل

�˷ϥ·�ϭѧѧϫ�ΩΩέΗѧѧγϼϟ�ϝѧѧΑΎϘϟ�ώѧѧϠΑϣϟ�Δѧѧϣϳϗ�ϰѧѧϠϋ�ϥѧѧϋ�ΓέΎѧѧΑϋ�ΔѧѧϟΩΎϋ�˱Ύѧѧλ ϗΎϧ�ϑ ϳϟΎѧѧϛΗ�ΔѧѧϣϳϘϟϭ�ϊ ѧѧϳΑϟ�ΩѧѧϳϗϡΩΧΗѧѧγϻ.ϟϭ�ΔѧѧϣϳϘϟ�έϳΩѧѧϘΗ�Ωѧѧϳϗ
ϡΩΧΗγϻ�ϪϧΈϓ�ˬ�ϡλ Χ�ϡΗϳ�ϱΫѧϟ�ΔΑϳέѧο ϟ�ϝѧΑϗ�Ύѧϣ�ϡѧλ Χ�ϝΩѧόϣ�ϡΩΧΗѧγΎΑ�ΔѧϳϟΎΣϟ�ΎѧϬΗϣϳϗ�ϰѧϟ·�ΓέΩѧϘϣϟ�ΔϳϠΑϘΗѧγϣϟ�ΔѧϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩѧΗϟ

.األصلالخاصة بیعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر 

یتم تخفیض القیمة الدفتریة إنھ فأقل من قیمتھ الدفتریة، ب) النقدتكوین أو وحدة (إذا تم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل 
تحمیل خسارة االنخفاض في بیان الدخل الموحد، ما لم یتم تسجیلویتم .إلى القیمة القابلة لالسترداد)النقدتكوین وحدة (لألصل 

.تقییمانخفاض إعادة الكوفي ھذه الحالة یتم التعامل مع خسارة انخفاض القیمة .الموجودات ذات الصلة بقیمة إعادة التقییم

إلى القیمة المعدلة )النقدتكوین وحدة (یتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل فإنھ الحق، خسارة االنخفاض في وقتٍ فیما لو انعكست 
فیما لم یتم لقیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا التي تم زیادتھا لالقیمة الدفتریة وبالتالي لن تتجاوز ، لالستردادالقابلة 

عكس خسارة االنخفاض في ب التسجیلیتم و.في السنوات السابقة)النقدتكوین وحدة (ألصل خسارة انخفاض في قیمة ال تسجی
عامل عكس خسارة االنخفاض الموجودات ذات الصلة بقیمة إعادة التقییم، وفي ھذه الحالة یُ تم تحمیل بیان الدخل الموحد، إال إذا

.في إعادة التقییمزیادة ك

جیرتأ  ٢١-٣

إجراء مضمون الترتیب ویتطلب یستند إلى فإنھ یحتوي على إیجار، إذا كان ، أو اً أم الإیجاریعد تحدید ما إذا كان الترتیب إّن 
الترتیب ینقل الحق في ، وما إذا كانموجوداتأو الترتیب یعتمد على استخدام موجودات محددة بما إذا كان الوفاء لمعرفة تقییم 

.اتاستخدام الموجود

البنك كمستأجر

إیجاراتالبنك تعد جوھري كافة المخاطر والمنافع العرضیة لملكیة البنود المستأجرة إلى عقود اإلیجار التي ال تنقل بشكلٍ إن 
یتم و.دفعات اإلیجار التشغیلي كمصروف في بیان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجارتسجیلویتم .تشغیلیة
.كمصروف في الفترة التي یتم تكبده فیھااإلیجار المحتمل واجب الدفع تسجیل
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)تابع(تأجیر٢١-٣

مؤجركالبنك 

�ϥ·�έΎΟϳϹ�ΩϭϘϋΗΑ�ΎϬϳϓ�ϙϧΑϟ�ϡϭϘϳ�ϻ�ϲΗϟϭΣϳϱέϫϭѧΟ�ϝϛηΑ�ΕΩϭΟϭϣϟ�ΔϳϛϠϣ�ϰϠϋ�ΔΑΗέΗϣϟ�Ωϭϔϟϭ�έρΎΧϣϟ�ϊ ϳϣΟ�ϝ�ϑ ϧѧλ Η
ϭ�ΓΩΑϛΗϣϟ�ΔϳϟϭϷ�ΓέηΎΑϣϟ�ϑ.تشغیلیةإیجاراتعلى أنھا  ϳϟΎϛΗϟ�ϑ Ύο Η�ϝϼΧ�ΔѧϣϳϘϟ�ϰѧϟ·�ϲϠϳϐѧηΗϟ�έϳΌѧΗϟ�ΩϭѧϘϋ�ϰѧϠϋ�ν ϭΎϔΗϟ

.ھا على مدى فترة التأجیر على أساس نفس إیرادات اإلیجارتسجیل، ویتم الدفتریة لألصل المؤجر

.فیھارة التي یتم اكتسابھاإیرادات في الفتالمحتملة كاإلیجاراتتسجیلیتم 

استثمارات عقاریة٢٢-٣

ولكن ،أو كلیھمالمكاسب رأسمالیةأو یةإما لكسب إیرادات إیجارعبارة عن عقارات محتفظ بھا  يھاالستثمارات العقاریة
ویتم عكس  .ةتستخدم في إنتاج أو تورید السلع أو الخدمات أو ألغراض إداریوالعادیة، األعمال سیاقللبیع في تلیس

القیمة العادلة ھي المبالغ التقدیریة التي .في التقییم على أساس القیمة العادلة في تاریخ بیان المركز المالياالستثمارات العقاریة
ة یتم تحدید القیم.عملیة تجاریة بحتةوراغبین في إتمام في تاریخ التقییم بین مشتري وبائع على استعداد ر بھاالعقایمكن تبادل 

في  االستثمارات العقاریةتعدیالت القیمة العادلة على یتم إدراج .ینمستقلومھنینخبراء تثمین من قبل بصورة منتظمة العادلة 
.فیھاخسائرالمكاسب أو البیان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ 

ھایتم قیاساستثمارات عقاریةكمھا في المستقبل التي یجري بناؤھا أو تطویرھا الستخداوتحت التطویر االستثمارات العقاریةإّن 
.تكالیف الموظفین ذات الصلةالعقارات شاملة عزى إلى تصمیم وبناء بما في ذلك جمیع التكالیف المباشرة التي تُ ،بالتكلفة مبدئیاً 
المكاسب والخسائر الناجمة عن ویتم إدراج.قید التطویر بالقیمة العادلةاالستثمارات العقاریةالمبدئي، یتم قیاس تسجیلبعد ال

عند و.الفترة التي تنشأ فیھاخالل بیان الدخل الموحدضمنستثماریة قید التطویر االلعقارات لالتغیرات في القیمة العادلة 
.االستثمارات العقاریةإلى العقارات تطویر، یتم نقل ھذه البناء أو الاالنتھاء من 

الممتلكات والمعدات٢٣-٣

�ϲϠϳϐѧηΗϟ�έΎѧΟϳϹ�ΩϭϘϋ�έΎρ·�ϲϓ�ΕΩόϣϟϭ�ΕΎϛϠΗϣϣϟ�ϙϟΫ�ϲϓ�ΎϣΑ�ΎѧϬϳϓ�ϥϭѧϛϳ�ϲѧΗϟέΟ̈́(ممتلكات والمعدات الإن  ѧϣϟ�ϭѧϫ�ϙѧϧΑϟ(
ΕΩѧΟϭ�ϥ·�ˬΔѧϣϳϘϟ�νبسعر التكلفة ناقصاً یتم إظھارھا  ΎѧϔΧϧ�έΎѧγΧϭ�ϡϛέѧΗϣϟ�ϙϼϬΗѧγϻ.�ϝϣѧηΗϭ�˵Η�ϲѧΗϟ�ΕΎѧϘϔϧϟ�ΔѧϔϠϛΗϟ�ϯ ί ѧό
�ϰѧѧϟ·�ΓέѧѧηΎΑϣ�ϰѧѧϠϋ�ΫϭΣΗѧѧγϻϝѧѧλ Ϸ.ϭ�ϲѧѧϓ�ΕέѧѧϳϐΗϟ�ΏΎѧѧγΗΣ�ϡΗѧѧϳ�ϲΟΎѧѧΗϧϹ�έѧѧϣόϟ�ΔѧѧϘϳέρ�ϭ�ΓέѧѧΗϓ�έѧѧϳϳϐΗ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ϊ ѧѧϗϭΗϣϟ

.تغییرات في التقدیرات المحاسبیةواعتبارھا ، حسب االقتضاء، االستھالك

الممتلكات والمعدات على مدى الخاص بالمبلغ القابل لالستھالك بتخفیضوذلك الموحد بیان الدخل یتم إدراج االستھالك في 
ال یتم .قیمتھ المتبقیةناقصاً المبلغ القابل لالستھالك ھو تكلفة األصل .القسط الثابتلعمر اإلنتاجي المقدر باستخدام طریقة ا

.استھالك األراضي
:على النحو التاليللممتلكات والمعدات مبنیةةالمقدرإن األعمار اإلنتاجیة 

سنة ٢٥إلى ١٥ ملكیة عقاریة خالصةذات  عقارات 

سنوات١٠إلى  ٥ وعقاراتمباني مستأجرة على تحسینات 

سنوات ٥إلى ٣ أثاث ومعدات ومركبات 

سنوات١٠إلى٣ وإكسسواراتكمبیوتر أجھزة 
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)تابع(الممتلكات والمعدات٢٣-٣

یتم تحدید  .امنافع اقتصادیة مستقبلیة من استخدامھعدم توقع تدفق أو عندبعاد عند االستوالمعدات بالممتلكات التسجیلیتم إلغاء 
ألصل على أساس الفرق بین حصیلة المبیعات والقیمة الدفتریة للموجودات في االربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو تقاعد 

.في بیان الدخل الموحدتسجیلھاویتم ذلك التاریخ، 

مال والشھرةاندماجات األع٢٤-٣

�ΔΑѧγΎΣϣϠϟ�˯έηϟ�ΔϘϳέρ�ϡΩΧΗγ�ϡΗϳϥѧϋϙѧϧΑϠϟ�ΔѧόΑΎΗϟ�ΕΎϛέѧηϟ.�ΔѧϔϠϛΗ�α Ύѧϳϗ�ϡΗѧϳ�ΫϭΣΗѧγϻ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟΎΑϟ�ώѧϠΑϣϠϟ�ϲѧϓ�ϥϳѧόϣ
.ندماجاإلتاریخ 

�ϲѧϓ�ΓΩΎѧϳί ةϭѧϳ�ϝϳΟѧγΗ�ϡΗѧϳ.االستحواذقیمھا العادلة في تاریخ بوالمطلوبات والمطلوبات الطارئة الممتلكةیتم قیاس الموجودات 
·�ϙϧΑϟ�ϲѧϓ�ΔѧϠϣΗΣϣϟ�ΕΎѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΎѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭѧΟϭϣϟΔѧϛϠΗϣϣϟΓέϬѧηϛ.�ΕѧϧΎϛ�Ϋلحصة على القیمة العادلة االستحواذتكلفة 
�ϙϧΑϟ�ϲϓ�ϝΎϣϋϸϟ�ΔϠϣΗΣϣϟ�ΕΎΑϭϠρϣϟϭ�ΕΎΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭΟϭϣϟΔϛϠΗϣϣϟ�ˬ�ϡΗѧϳ�ϪϧΈϓلحصة أقل من القیمة العادلة االستحواذتكلفة 

.مباشرة في بیان الدخل الموحدالفرق تسجیل 

خسائر ، ناقصاً األعمالاالستحواذ على ھذه في تاریخ كما ھو محدد بالتكلفة من اندماجات األعمال الممتلكةیتم تحمیل الشھرة 
.، إن وجدتمن القیمةاالنخفاض المتراكم

التي یتوقع أن تستفید والبنك د لدىالنقن تكویمن وحدات وحدة كل الشھرة لیتم تخصیص فإنھ لغرض اختبار انخفاض القیمة، 
.االندماجمن 

كون ھناك إشارة إلى احتمال تعندما على نحٍو متكرر، ، أو سنویاً تم تخصیص الشھرة لھا النقد التي تكوین یتم اختبار وحدة 
یتم توزیع خسائر انخفاض فإنھ ریة، النقد أقل من قیمتھ الدفتتكوین إذا كان المبلغ القابل لالسترداد لوحدة و.الوحدةانخفاض قیمة 

قیمة وفقاً للثم إلى الموجودات األخرى للوحدة بالتناسب ،القیمة أوال لتخفیض القیمة الدفتریة ألي شھرة موزعة على الوحدة
دخل في الربح أو الخسارة في بیان الخسارة انخفاض في قیمة الشھرة مباشرةً  ةأیتسجیلیتم .في الوحدةأصل كل الدفتریة ل

.في فترات الحقةللشھرة ال یتم عكس خسارة االنخفاض المعترف بھا .الموحد

�ΩΎόΑΗγ�Ωϧϋ�ΓΩΣϭ�ϥϳϭϛΗ�ˬΔϠλ ϟ�ΕΫ�ΩϘϧϟ�ϪϧΈϓ�ώѧϠΑϣϟ�ϥϳϣο Η�ϡΗϳ�ΓέϬѧηϟ�ϰѧϟ·�ΩѧΎόϟ�ϥѧϋ�ΔѧΟΗΎϧϟ�ΓέΎѧγΧϟ�ϭ�Αέѧϟ�ΩѧϳΩΣΗ�ϲѧϓ
.االستبعاد

رأسمالیة قید التنفیذأعمال ٢٥-٣

ϟ�ϝΎϣϋϷ�˷ϥ·ϣγέ�ΫϳϔϧΗϟ�Ωϳϗ�ΔϳϟΎ�ΎϫέΎϬυ·�ϡΗϳΔѧϔϠϛΗϟ�έόѧγΑ.�ΎѧϣϧϳΣ ُیѧλ�ϝѧλ Ϸ�Α�˱ί ϫΎѧΟ�ˬϡΩΧΗѧγϼϟ�ϝΎѧϣϋϷ�ϝѧϳϭΣΗ�ϡΗѧϳ�ϪѧϧΈϓ
.لسیاسات البنكوالمعدات المناسبة ویتم استھالكھا وفقاً الممتلكات رأسمالیة قید التنفیذ إلى فئة ال

تكالیف االقتراض٢٦-٣

�ΕΩϭΟϭϣ�˯ΎϧΑ�ϭ�˯έηΔϳϟΎϣγέ�ˬϭ�ΫѧΧ́Η�ϲѧΗϟ�ΕΩϭΟϭϣϟ�ϲϫΓΩΎѧϋΓέѧΗϓΔѧϠϳϭρ�ϥѧϣبة مباشرتعلقتكالیف االقتراض التي تإن 
Ϻϟ�Γί ϫΎѧѧΟ�Αѧѧλ Ηϟ�ΕѧѧϗϭϟΎѧѧϬϧϣ�Ωϭѧѧλ Ϙϣϟ�ϡΩΧΗѧѧγˬ ُت�Εѧѧϗϭϟ�ϥϳѧѧΣϳ�ϥ�ϰѧѧϟ·�ˬΕΩϭѧѧΟϭϣϟ�ϙѧѧϠΗ�ΔѧѧϔϠϛΗ�ϰѧѧϟ·�ϑ Ύѧѧο�Ϫѧѧϳϓ�Αѧѧλ Η�ϱΫѧѧϟ

.منھاستخدام المقصودإللجاھزة إلى حد كبیر لموجودات ا

.االقتراض األخرى في بیان الدخل الموحد في الفترة التي یتم تكبدھا فیھاكافة تكالیفتسجیلیتم 
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ودائع العمالء والقروض٢٧-٣

�ΓέѧηΓΩѧΑϛΗϣϟمباالتكالیف الصافي ما تكون المقابل المقبوض، ووالتي عادة ،القیمة العادلةمبدئیاً بقاس ودائع العمالء والقروض تُ 
.بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیةقیاسھا الحقاً ثم یتم لمعامالت، ل

لتحویلإلزامیة ااألوراق المالیة ٢٨-٣

كحقوق مساھمین منفصل صنف بشكلٍ عن البنك تُ الصادرة للتحویل اإللزامي القابلة ألوراق المالیة لاألجزاء المكونة إن 
باستخدام الفائدة لمكون المطلوبات ، تقدر القیمة العادلة اإلصدارفي تاریخ  .ةتعاقدیالیةتفاقااللمضمون وفقاً ة ومطلوبات مالی

على أساس التكلفة المطفأة باستخدام كمطلوب ھذا المبلغ یتم تسجیل .السائدة في السوق عن سعر أداة غیر قابلة للتحویل مماثلة
عن طریق خصم حقوق الملكیةمكون یتم تحدید .أو في تاریخ استحقاق األداة،عند التحویلطریقة الفائدة الفعلیة حتى تنطفئ 

ضمنكعنصر منفصل وتسجیلھ إدراجھویتم .من القیمة العادلة لألوراق المالیة القابلة للتحویل ككلمكون المطلوبات مبلغ 
.قیاسھا الحقاً وال یعاد ، حقوق الملكیةضمنالبیان الموحد للتغیرات 

منافع الموظفین٢٩-٣

نھایة الخدمة للموظفینآتمكاف) ١
خطة المنافع المحددة)أ

المعترف بھ في إّن المطلوب .محددةالمساھمات الخطة تختلف عن ما بعد التوظیف منافع ھي خطة المنافع المحددة خطة إّن 
المنافع المحددة في نھایة الفترة إللتزام یمة الحالیة القھو عبارة عن محددة المنافع الخطط بالمیزانیة العمومیة فیما یتعلق 

.إلى جنب مع تعدیالت تكالیف الخدمة السابقة غیر المعترف بھاالقیمة العادلة لموجودات الخطة، جنباً ناقصاً المشمولة بالتقریر 
یتم .المتوقعةام طریقة الوحدة االئتمانیةباستخدالمستقلین من قبل الخبراء االكتواریین یتم احتساب التزام المنافع المحددة سنویاً 

تحدید القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة باستخدام أسعار فائدة سندات 
وط االلتزام التقاعد ذات شروط استحقاق تقارب شربھا ، والتي بھاالشركات عالیة الجودة المقومة بالعملة التي سیتم دفع الفوائد

.الصلة

الموظفین في ببقاء مشروطة المكافآت خطة في تغییرات تكن الخدمة مباشرة في الدخل، ما لم ما بعد التكالیف بیتم االعتراف 
ابت في ھذه الحالة، یتم إطفاء تكالیف الخدمة السابقة على أساس القسط الث).فترة االستحقاق(الخدمة لفترة محددة من الزمن 

.على مدى فترة االستحقاق

الموظف خدمة على طول المكافآت ویستند الحق في الحصول على ھذه .المغتربینھنھایة الخدمة لموظفیآتیقدم البنك مكاف
.العملالتكالیف المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترة یتم إدراج .من فترة الخدمةوإكمال الحد األدنى 

محددةخطة المساھمات ال)ب

خطة المساھمات المحددة ھي خطة استحقاقات ما بعد التوظیف یقوم بموجبھا الكیان بدفع مساھمات ثابتة في كیان منفصل ولن 
یتم االعتراف بالتزامات مساھمات خطط المعاشات التقاعدیة .یكون ھناك التزام قانوني أو استداللي لدفع مبالغ إضافیة

.الدخل الموحد في الفترات التي یتم تقدیم الخدمات فیھا من قبل الموظفینكمصروف منافع الموظفین في بیان

، فإن مواطني دول مجلس التعاونودولة اإلمارات العربیة المتحدة لمواطني اشتراكات معاشات التأمین الوطني بالنسبة إلى 
.١٩٩٩لسنة  ٧رقم اإلماراتي للقانون االتحادي وفقاً أبوظبي ومكافآت التقاعد إلمارةصندوق معاشاتإلىالبنك یقوم بتحویلھا 
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)تابع(منافع الموظفین٢٩-٣

)تابع(نھایة الخدمة للموظفینآتمكاف) ١

الخدمةإنھاء استحقاقات )٢
، منھواضح، دون وجود إمكانیة واقعیة لالنسحابیكون لدى البنك التزام الخدمة كمصروف عندما إنھاء استحقاقات تسجیل یتم 

مقدم عرض لاستحقاقات إنھاء الخدمة نتیجة لتقدیم قبل تاریخ التقاعد العادي، أو عقد العمل خطة رسمیة مفصلة إلنھاء تجاه 
طوعي إذا كان البنك قد قدم عرضاً اللتسریح لالخدمة إنھاء استحقاقات تسجیلیتم .الموظفین على ترك العمل طوعاً لتشجیع

كثر كان المنافع واجبة الدفع ألإذا .صحیحبشكلٍ القابلین لذلك العرض، ویمكن تقدیر عدد من المحتمل قبول ھذاویكون ، لذلك
.ھا إلى قیمتھا الحالیةیتم خصمفحینھا ، التقریرمن تاریخ شھراً ١٢من 

منافع الموظفین قصیرة األجل)٣
Ωѧϧϋ�ΎѧϬόϓΩΔϠѧλعلى المدى القصیر تقاس على أساس غیر مخصوم ویتمإن التزامات منافع الموظفین  ϟ�ΕΫ�ΔѧϣΩΧϟ�ϡϳΩѧϘΗ.�ϡΗѧϳ

Α�ϕϠόΗϣϟ�ΏϭϠρϣϟΎΑ�ϊدراجا ϗϭΗϣϟ�ώϠΑϣϟΎ�ϪόϓΩ�ΏΟϭϣΑ�Γ́ϓΎϛϣϝѧΟϷ�Γέϳλ ϗ�ΔϳΩϘϧˬΡΎѧΑέϷ�ϡѧγΎϘΗ�ρѧρΧ�ϭˬϥΎѧϛ�Ϋ·ϟϙѧϧΑ�ϪѧϳΩϟ
ϑ ѧυϭϣϟ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣ�ΕϣΩѧϗ�ΔϘΑΎѧγ�ΕΎϣΩѧΧϟ�ΔѧΟϳΗϧ�ώϠΑϣϟ�Ϋϫ�ϊ ϓΩϟ�ϲϟϻΩΗγ�ϭ�ϲϧϭϧΎϗ�ϡί ΗϟΎѧϛϣϹΎΑϭ�ˬϥ�έϳΩѧϘΗϻ�ϡί ѧΗϟ�˳ϭѧΣϧ�ϰѧϠϋ

.موثوق بھ

الموظفینأسھم خطة حوافز ) ٤
ϡϬѧγϷ�αقیمة إن  Ύѧγ�ϰϠϋ�˱ΩϘϧ�Γϭγϣϟ�ΕΎϋϭϓΩϣϟΗΎΑΛ·�ϡΗѧϳΎѧϬ�ϑ ϭέѧλ ϣϛ�ϙѧϧΑϟ�έϳΩѧϘΗ�ϰѧϠϋ�˯ΎѧϧΑ�ˬϕΎϘΣΗѧγϻ�ΓέѧΗϓ�ϯ Ωѧϣ�ϰѧϠϋ

�ϑ ϭγ�ϲΗϟ�ΔϳϛϠϣϟ�ϕϭϘΣ�ΕϭΩϷΎѧϬΣϧϣϳ.�ΓέѧΗϓ�ϝѧϛ�ΔѧϳΎϬϧ�ϲѧϓέѧϳέϘΗ�ˬ�ϡϭѧϘϳϟ�ϪѧΗέϳΩϘΗ�ΔѧόΟέϣΑ�ϙѧϧΑϟ�ΔѧϳϛϠϣϟ�ϕϭѧϘΣ�ΕϭΩ�ΩΩѧό
�ΔϳϘΑΗϣϟ�ΓέΗϔϟ�ϯضمنالتقدیرات األصلیة، إن وجدت، مراجعة أثر تعدیلیتم .منحھاالمتوقع  Ωϣ�ϰϠϋ�ΩΣϭϣϟ�ϝΧΩϟ�ϥΎϳΑϧѧϣϠϟ�ˬ

.لموظفینخطة حوافز ااحتیاطي مصاحب لذلك على تعدیل إجراء مع 

�ΩϭϧΑ�ϝϳΩόΗ�αعند Ύѧγ�ϰϠϋ�Γϭγϣϟ�ΕϓΎϛϣϟ�ˬϡϬѧγϷ�ϥΈѧϓΩѧΣϟ�ϰѧϧΩϷ�ϡΗѧϳ�ϑ ϭέѧλ ϣϟ�ϥѧϣϪϠϳΟѧγΗ�ϑ ϭέѧλ ϣϛ�ϭѧϟ�Ύѧϣϛ�ϡΗѧϳ�ϡѧϟ
Ϲ�ΔϣϳϘϟ�ϥϣ�Ωϳίمصروف إضافي أليتسجیلیتم .أیة بنودتعدیل ϳ�ϝ ϳΩόΗ�α Ύѧγ�ϰѧϠϋ�ϊ ϓΩѧϟ�ΏѧϳΗέΗϟ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔϳϟΎϣΟϡϬѧγϷ�ϭ�ˬ

.للقیاس في تاریخ التعدیلللموظف وفقاً یكون مفیداً 

أي تسجیل، ویتم اإللغاءتاریخ أنھا ممنوحة في یتم التعامل معھا كما لو فإنھ ھم، األسإلغاء المكافآت المسواة على أساس عند 
مكافآت لم یتم الوفاء بھا فیما یتعلق بغیر شروط المنح  ةیشمل أیاألمر وھذا .على الفورمسبقاً تسجیلھلم یتم مصروف للمكافآت

في وسمیت بمكفآت بدیلة جدیدة، بمكافآتالملغاةالمكافآت ومع ذلك، إذا تم استبدال.أو الطرف المقابلالمنشأة داخل سیطرة 
، كما ھو على المكافآت األصلیةتعدیل مجرد تكما لو كانمعھا تعامل یتم الجدیدة الوالمكافآتالملغاةفإن المكافآت ، المنحتاریخ 

.الفقرة السابقةموضح في

.)٣٣إیضاح (للسھم الواحد المخفضة ساب األرباح في حیتم عكسھ المعلقة ألسھم خطة الحوافزالمخفض ثر إن األ

خطط المنافع المحددة) ٥
�ϑ.محددةالمساھمات الخطة ، وھي بخالف خطة استحقاقات ما بعد التوظیفإن خطة المنافع المحددة تعني  έѧΗόϣϟ�ΏϭϠρϣϟ�ϥ·

�ρρΧϟ�ΕϓΎϛϣϟ�ϊبفي المیزانیة العمومیة فیما یتعلق بھ  ϓΎϧϣ�ΓΩΩΣϣ�ΔѧΑΎΛϣΑ�ϭѧϫϘϟ�ΔѧϳΎϬϧ�ϲѧϓ�ΓΩΩѧΣϣϟ�ϊ ϓΎѧϧϣϟ�ϡί ѧΗϟϼϟ�ΔѧϳϟΎΣϟ�Δѧϣϳ
�έϳέϘΗϟΎѧѧΑ�Δϟϭϣѧѧηϣϟ�ΓέѧѧΗϔϟ�˱Ύѧѧλ ϗΎϧ�˱ΎѧѧΑϧΟ�ˬΔѧѧρΧϟ�ΕΩϭѧѧΟϭϣϟ�ΔѧѧϟΩΎόϟ�ΔѧѧϣϳϘϟ�έѧѧϳϏ�ΔϘΑΎѧѧγϟ�ΔѧѧϣΩΧϟ�ϑ ϳϟΎѧѧϛΗ�ΕϼϳΩѧѧόΗ�ϊ ѧѧϣ�ΏѧѧϧΟ�ϰѧѧϟ·

ΔѧϳϧΎϣΗϻ�ΓΩѧΣϭϟ�ΔϘϳέρ�ϡΩباستخ المستقلینمن قبل الخبراء االكتواریین یتم احتساب التزام المنافع المحددة سنویاً .المعترف بھا
�έΎόѧγ�ϡΩΧΗѧγΎΑ�ΓέΩѧϘϣϟ�ΔϳϠΑϘΗѧγϣϟ�ΔѧϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩѧΗϟ�ϡѧλ.المتوقعة Χ�ϕѧϳέρ�ϥϋ�ΓΩΩΣϣϟ�ϊ ϓΎϧϣϟ�ϡί Ηϟϻ�ΔϳϟΎΣϟ�ΔϣϳϘϟ�ΩϳΩΣΗ�ϡΗϳ
ΎϬΑ�ϲΗϟϭ�ˬ�ϥϣοالمقومة بالعملة التي سیتم دفع الفوائدوسندات الشركات عالیة الجودة لالفائدة  ΗΗΗ�ϕΎϘΣΗγ�ρϭέη�ρϭέѧη�ΏέΎѧϘ

.الصلةذي التزام التقاعد 

�ϑبیتم االعتراف  ϳϟΎϛΗ�ΔϘΑΎγϟ�ΔϣΩΧϟ�ϡѧϟ�Ύѧϣ�ˬϝΧΩѧϟ�ϲѧϓ�ΓέηΎΑϣϟ�ϥѧϛΗ�ΔѧρΧ�ϰѧϠϋ�ΕέѧϳϳϐΗ�ΕѧϓΎϛϣϟ�ϥϳϔυϭѧϣϟ�ϰѧϠϋ�Δρϭέѧηϣ
γ�ϰϠϋ�ΔϘΑΎγϟ�ΔϣΩΧϟ�ϑ).فترة االستحقاق(في الخدمة لفترة محددة من الزمن الباقین  ϳϟΎϛΗ�˯Ύϔρ·�ϡΗϳ�ˬΔϟΎΣϟ�ϩΫϫ�ϲϓ�ρѧγϘϟ�α Ύ

.الثابت على مدى فترة االستحقاق



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٥(

)تابع(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

والتزامات طارئةمخصصات٣٠-٣

عندما یكون لدى البنك التزام قانوني أو استداللي نتیجة ألحداث سابقة ومن المحتمل أن یتطلب تدفق المخصصات أخذیتم 
عندما یتم قیاس المخصص .تقدیر موثوق لمبلغ االلتزام، ویمكن وضع ادیة لتسویة االلتزامموارد تتضمن منافع اقتصل يخارج

.قیمتھ الدفتریة ھي القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیةفإن باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة االلتزام الحالي، 
من العقد أقل من التكلفة التي ال یمكن تجنبھا لتلبیة المتوقعة للبنك تكون المنافععندما عینةعقود مالمخصصات المتعلقة بأخذ یتم 

من التكلفة المتوقعة إلنھاء العقد، وصافي التكلفة المتوقعة قدر القیمة الحالیة ألقل المخصص بقاس یُ .التزاماتھ بموجب العقد
.الموجودات المرتبطة بھذا العقدفي قیمةخسارة انخفاض أیة البنك یسجل، رصد المخصصقبل .لالستمرار في العقد

�ΩΩέΗγ�ϊ ϗϭΗϣϟ�ϥϣ�ϥϭϛϳ�ΎϣΩϧϋ�ϝϛ�ϭ�ν όΑ�ϊ ϓΎϧϣϟ�ΔϳϭγΗϟ�ΔΑϭϠρϣϟ�ΔϳΩΎλ Ηϗϻ�ι λ Χϣϟ�ˬΙ ѧϟΎΛ�ϑ έρ�ϥϣ�ϡΗѧϳ�ϪѧϧΈϓ�ϝϳΟѧγΗ
.وق بھموثعلى نحٍو ھیمكن قیاسالذمة المدینة مبلغ وأن ،المؤكد انھ سیتم تلقى السدادفي حكم إال إذا كان فقطكأصلذمة مدینة 

حدوث أو ب وجودھاالتزامات محتملة تنشأ عن أحداث ماضیة یتم تأكیدھي المطلوبات الطارئة، التي تشمل بعض الضمانات إن 
سیطرة البنك، أو ھي التزامات حالیة ل كلیاً  خاضعة تولیسمؤكدة العدم حدوث، واحد أو أكثر من األحداث المستقبلیة غیر 

لمنافع االقتصادیة، أو ألنھ ال ل اً تدفقتھاألنھ لیس من المحتمل أن یتطلب تسویھا تسجیلیتم نشأت عن أحداث الماضي ولكن ال
بل یتم اإلفصاح الموحدة، االلتزامات المحتملة في البیانات المالیة تسجیل ال یتم .موثوق بھقیمة لاللتزامات یمكن قیاسھا بشكلٍ 

.إذا كانت بعیدة وغیر ذات صلة، إال الموحدةالبیانات المالیة اإلیضاحات حول ضمنعنھا 

التقاریر القطاعیة٣١-٣

�ϥ·�ϭϫ�ωΎρϘϟ�ϥϋ�ΓέΎΑϋ�ϙϧΑϠϟ�ί ϳϣΗϣ�ϥϭϛϣϳ�ΕΎϣΩѧΧ�ϭ�ΕΎѧΟΗϧϣ�έϳϓϭѧΗ�ϝΎΟϣ�ϲϓ�Ύϣ·�ϝϣό)ϝΎѧϣϋϷ�ωΎѧρϗ(�ϭ�ΕΎѧΟΗϧϣ�ϲѧϓ�ϭ�ˬ
ϯاصة بالخیخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك و، )القطاع الجغرافي(خدمات ضمن بیئة اقتصادیة معینة  έѧΧϷ�ΕΎѧϋΎρϘϟΎ.

.قطاع األعمالحول تقاریر ٣٨ُیرجى الرجوع إلى إیضاح رقم 

الضرائب٣٢-٣

تاریخ بیان المركز المالي على أرباح الفروع في  موضوعیاً محددة أو معینة لمعدالت وفقاً لضرائب یتم رصد مخصص ل
.فیھالیة للبلدان التي یعمل البنكللوائح الماللضریبة وفقاً  ةالخارجیة والشركات التابعة الخاضع



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٦(

)تابع(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

الموجودات غیر الملموسة٣٣-٣

.من اندماجات األعمالالممتلكةتشمل الموجودات غیر الملموسة ، بخالف الشھرة،لبنكلموجودات غیر الملموسة إن ال

منافع اقتصادیة تدفق من المحتمل ویكون موثوق بشكٍل  اقط عندما یمكن قیاس تكلفتھالموجودات غیر الملموسة فتسجیلیتم 
بالقیمة العادلة ثم الحقاً المبدئي تسجیلالعند بشكل منفصل الممتلكةیتم قیاس الموجودات غیر الملموسة .مستقبلیة إلى البنك

.بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسارة انخفاض القیمة

القیمة العادلة في بإدراجھا یتم شكل منفصل عن الشھرة بمسجلة ألعمال وامن اندماج الممتلكةوجودات غیر الملموسة المإن 
.تكلفتھاجزء من باعتبارھا تاریخ االستحواذ 

ذات موسة یتم إطفاء الموجودات غیر المل.محدودة أو غیر محدودةأن تكون للموجودات غیر الملموسة إما إن األعمار اإلنتاجیة 
تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطریقة اإلطفاء للموجودات غیر .المفیداالقتصاديطوال فترة عمرھا ةمحدوداألعمار اإلنتاجیة ال

أو النمط المتوقع  ةیتم احتساب التغیرات المتوقع.سنة مالیةكل على األقل في نھایة ةمحدودذات األعمار اإلنتاجیة الالملموسة 
ویتم خالل تغییر فترة أو طریقة اإلطفاء، عند االقتضاء، من فع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في الموجودات الستھالك المنا

ذات على الموجودات غیر الملموسة مصروف اإلطفاء تسجیل یتم .تغییرات في التقدیرات المحاسبیةالتعامل معھا باعتبارھا 
إن األعمار .بما یتفق مع وظیفة الموجودات غیر الملموسة،خل في فئة النفقاتبیان الدضمنةمحدوداألعمار اإلنتاجیة غیر ال

تأثیر أي تغییرات في لمحابسة عنا، مع سنويتقریرفي نھایة كل فترة تھاطریقة االستھالك تتم مراجعوالمقدرةاإلنتاجیة 
.مستقبليتقدیر على أساس ال

:تاليعلى النحو الة ھيالمقدرإن األعمار اإلنتاجیة 

سنوات٣ ئتمان االاتبطاقعالقات عمالء 

سنوات ٤ إدارة الثروات عالقات عمالء 

سنوات ٥ ودائع األساسیة غیر الملموسة ال
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٧(

)تابع(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

والمصاریفاإلیرادات تسجیل ٣٤-٣

�ϰϟ·Ωϣϟ�ϕϓΩΗ�ϝϣΗΣϣϟ�ϥϣ�Ϫϳϓ�ϥϭϛϳ�ϱΫϟ�ϯ�ΕΩέѧϳϹ�αاتاإلیرادتسجیل وإدراجیتم  Ύѧϳϗ�ϥѧϛϣϳϭ�ϙѧϧΑϟ�ϰϟ·�ΔϳΩΎλ Ηϗϻ�ϊ ϓΎϧϣϟ
.اإلیراداتتسجیلالتالیة قبل محددة المعاییر البالوفاء ، معموثوقبشكلٍ 

الفوائد واإلیرادات والمصروفات)١

�ΔϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷ�ϊ ϳϣΟϟ�ΔΑγϧϟΎΑ�ϲΗϟ�ˬΓ́ϔρϣϟ�ΔϔϠϛΗϟΎΑ�α ΎϘΗϭΩϭΟϭϣϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕϝѧϣΣΗ�ϲѧΗϟϭ�ΓΩѧΎϓϭ�ΔѧΣΎΗϣ�ΕέΎϣΛΗѧγΎϛ�Δϔϧѧλ ϣϟ
ˬΓέΎѧѧγΧϟ�ϭ�Αέѧѧϟ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϟΩΎόϟ�ΔѧѧϣϳϘϟΎΑ�Δϔϧѧѧλ ϣϟ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷϭ�ϊ ѧѧϳΑϠϟ�ϭ�ΔϬΑΎѧѧηϣϟ�ΕΩέѧѧϳϹ�ϭ�ΓΩѧѧΎϔϟ�ΕΩέѧѧϳ·ϭ

�ϪϧΈϓΩѧόϣϟ�ϭϫϭ�ˬϲϠόϔϟ�ΓΩΎϔϟ�έόγ�ϡΩΧΗγΎΑ�Ωϭϔϟ�ΕΎϓϭέλالمصروف ϣ�ϭ�ΕΩέϳ·�ϝ ϳΟγΗ�ϡΗϳ�ϱΫѧϟ�ϝ�ϡϭѧϘϳ�ρΑѧο ϟΎΑ�ϡѧλ ΧΑ
�ϭ�ΔϳϠΑϘΗγϣϟ�ΔϳΩϘϧϟ�ΕΎϋϭϓΩϣϟϹ�ϭ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΓΩϸѧϟ�ϊ ѧϗϭΗϣϟ�έѧϣόϟ�ϝϼΧ�ϥϣ�ΕϻΎλ ϳل�ϲϓΎѧλ �ϰѧϟ·�ˬ˯ Ύѧο Ηϗϻ�Ωѧϧϋ�ˬέѧλ ϗ�ΓέѧΗϔ

ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧѧΑϭϠρϣϟ�ϭ�ΕΩϭѧѧΟϭϣϠϟ�ΔѧѧϳέΗϓΩϟ�ΔѧѧϣϳϘϟ.�ΔѧѧϳϠϣϋ�ΫѧѧΧ́ΗѧѧϳϟΎϣϟ�ΓΩϸѧѧϟ�ΔѧѧϳΩϗΎόΗϟ�ρϭέѧѧηϟ�ϊ ѧѧϳϣΟ�έΎѧѧΑΗϋϻ�ϥϳѧѧόΑ�ΏΎѧѧγΣϟ ة
Η�ϲѧΗϟϭ�ΓΩϷΎ�˱˯ί˵�بمباشرة تعلقرسوم أو تكالیف إضافیة تُ  ةشمل أیتو ѧΟ�ϝϛѧη�ϻ�ϥѧϛϟϭ�ˬϲѧϠόϔϟ�ΓΩѧΎϔϟ�έόѧγ�ϥѧϣ�ί ѧΟΗϳ�ϻ�ΩѧΟϭΗ

.الئتمان في المستقبللخسائر 

�ϙϧΑϟ�ϥΎϛ�Ϋ·�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎΑϭϠρϣϟ�ϭ�ΕΩϭΟϭϣϠϟ�ΔϳέΗϓΩϟ�ΔϣϳϘϟ�ϝϳΩόΗ�ϡΗϳ�ϡϠΗγϳΕΎѧο ϭΑϘϣϟ�ϭ�ΕΎϋϭϓΩѧϣϠϟ�ϪΗέϳΩϘΗ.�ϡΗѧϳϭ�ΏΎѧγΣ
.القیمة الدفتریة المعدلة على أساس معدل الفائدة الفعلي األصلي

فإن مشابھة نتیجة لخسارة انخفاض القیمة، المالیة الموجودات من التخفیض القیمة المسجلة ألصل مالي أو مجموعة بمجرد 
لغرض قیاس خسارة ، وذلكالنقدیة المستقبلیةباستخدام سعر الفائدة المستخدم لخصم التدفقاتتسجیلھایستمر إیرادات الفوائد 

.االنخفاض

إیرادات توزیعات األرباح)٢

.یل توزیعات األرباح عندما یثبت حق البنك في الحصول على ھذه التوزیعاتیتم تسج

الرسوم والعموالت)٣

�ΕΩέϳ·�ϙϧΑϟ�ϲѧΗϟ�ΕΎϣΩѧΧϟ�ϥѧϣ�ΔϋϭϧΗϣ�ΔϋϭϣΟϣ�ϥϣ�Εϻϭϣόϟϭ�ϡϭγέϟ�ϥϣϳϟ�ΎϬϣΩѧϘϪѧϼϣό.�ϥѧϣ�ϝΧΩѧϟ�ϡϳѧγϘΗ�ϥѧϛϣϳϭیكسب
:كما یليالرسوم إلى فئتین 

معینةزمنیة من الخدمات التي یتم تقدیمھا على مدى فترة  ةحققإیرادات رسوم م)أ(

�ΔϠλتُ  Σϣϟ�ϡϭγέϟ�ΏγΣϟ�˯ΎϘϟ�ΕΎϣΩΧ�ΔϣΩϘϣϟΓέѧΗϔϟ�ϙѧϠΗ�ϝϼѧΧ�Εѧϗϭϟ�ϥѧϣ�ΓέѧΗϓ�ϯ Ωѧϣ�ϰѧϠϋ.ϥϣѧο ΗΗϭ�Εϻϭѧϣόϟ�ϡϭѧγέϟ�ϩΫѧϫ
.أخرىاستشاریةإداریة وخدمات ورسوم ات والوصایة وإدارة الموجود

تكالیف  ةمع أی(ورسوم القروض المؤجلة األخرى ذات الصلة سحبھا حتمل یقرض للقروض التي الاترسوم التزامإن 
یل تسجفإنھ یتم ، سحب قروضمن غیر المحتمل یكون عندما و.سعر الفائدة الفعلي على القرضھا كتعدیل لتسجیلیتم ، )إضافیة

.القسط الثابتالقرض على مدى فترة االلتزام على أساس اترسوم التزام

رسوم من تقدیم خدمات المعامالتإیرادات )ب(

�˷ϥ·�ν ϭΎϔΗϟ�ϲϓ�ΔϛέΎηϣϟ�ϭ�ν ϭΎϔΗϟ�ϥϋ�ΔηΎϧϟ�ϡϭγέϟ�ϥϋ�ΏѧϳΗέΗ�ϝѧΛϣ�ˬΙ ϟΎΛ�ϑ έρ�ϟΎλ ϟ�ΔϠϣΎόϣϟ˯έѧη�ϕέϭ�ϭ�ϡϬѧγ
الرسوم أو مكونات الرسوم تسجیل یتم .عند االنتھاء من المعاملة األساسیةھا تسجیلیتم ت، أو بیع شركااستحواذأو ،مالیة أخرى
.وشروط المعاملةأداء معین بعد استیفاء معاییر بالتي ترتبط 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٨(

)تابع(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

)تابع(والمصاریف تسجیل وإدراج اإلیرادات٣٤-٣

المتاجرةإیراداتصافي   )٤

وإیرادات الفوائد عن التغیرات في القیمة العادلة الناشئة النتائج الناجمة عن األنشطة التجاریة تشمل جمیع المكاسب والخسائر إن 
�ΕΎѧѧόϳί ϭΗϭ�ΔϠѧѧλ ϟ�ΕΫ�ϑ ϳέΎѧλ ϣϟ�ϭ�ϭ�ΡΎѧΑέϷ�ΕΩϭѧѧΟϭϣϟ�ΕΎѧѧΑϭϠρϣϟϭ�ΔѧϳϟΎϣϟ"ϟΓέΟΎѧѧΗϣϟ�ν έѧϐϟ�ΎѧѧϬΑ�υϔΗѧѧΣϣ".�ϥϣѧѧο Ηϳϭ

.مسجلة في معامالت التحوطللتحوط لیة عدم فعا ةأیأیضاً 

التمویل اإلسالمي٣٥-٣

�α έΎϣϳ�Δϳϣϼѧγ·�Δϳϓέѧλ ϣ�Δρѧηϧ�ϙϧΑϟ�ΔϳϣϼѧγϹ�Δϳϋέѧηϟ�ϊ ѧϣ�ΔѧϘϓϭΗϣΔѧΣΑέϣϟ�ϝѧΛϣ�ΔѧϔϠΗΧϣϟ�ΔϳϣϼѧγϹ�ΕϭΩϷ�ϝϼѧΧ�ϥѧϣˬ
ΩѧΑϣϟ�ϝϳΟѧγΗϠϟ�ΔϳΑѧγΎΣϣϟ�ΔѧγΎϳγϟ�˷ϥ·�ϝϳΟѧγΗ�˯Ύѧϐϟ·ϭ�ϕѧΣϼϟ�α.الوكالةو، والصكوكوالمضاربة، ،ملوالسواإلجارة،  ΎѧϳϘϟϭ�ˬϲ

.٧-٣عنھا في إیضاح رقم تم اإلفصاحالموجودات والمطلوبات المالیة 

المرابحةتمویل 

�ΡΎΑέ�ΎϬϳϠϋ�ϕϔΗϣϑبنسبة إلى العمالء وموجودات أخرى بیع السلع بالبنك بموجبھ یقوم عقد بیع  ϳϟΎѧϛΗϟ�ϰϠϋ.�ϡϭѧϘϳ�˯έѧηΑ�ϙѧϧΑϟ
.لشروط وظروف معینةتم شراؤه وفقاً الذي شراء ھذا البند بلعمالء على وعد من ابناًء الموجودات 

�ΕΩέѧϳϹ�ϩΫѧϫ�ΩѧϘόϟ�ΓέѧΗϓ�ϯتسجیلویتم .مرابحات قابلة للقیاس الكمي في بدایة المعامالتالأرباح تعد  Ωѧϣ�ϰѧϠϋ�ΎϬϗΎϘΣΗѧγ�Ωѧϧϋ
.طریقة معدل الربح الفعلي على الرصید غیر المسددباستخدام 

اإلجارة التمویلیة

العمیل على طلب أو بناء أحد الموجودات بناءً بموجبھا بتأجیر )المؤجر(البنك التمویلیة ھي عبارة عن اتفاقیة یقوم اإلجارة 
نقل ملكیة األصل إلى عند اإلجارة إنھاء ویمكن .لفترة محددة مقابل أقساط إیجار محددةاألصل تأجیر ویعد ب)المستأجر(

ملكیة بجمیع المخاطر والمكافآت المتعلقة بتحویل البنك بشكل جوھري یقوم ، على ذلكةعالو.المستأجر في نھایة مدة اإلیجار
.األصل المؤجر إلى المستأجر

.طریقة معدل الربح الفعلي على الرصید غیر المسددباستخدام إیرادات اإلجارة تسجیل یتم 

المضاربة

)المضارب(الطرف اآلخر ، ویقوم)رب المال(األطراف بتوفیر المال یقوم بموجبھ أحد، والعمیلعقد بین البنك ھي عبارة عن 
ألرباح األسھم التي تم االتفاق علیھا مسبقاً أرباح بین الطرفین وفقاً  ةویتم توزیع أی،األموال في مشروع أو نشاط معینباستثمار 
خسائر فإن الالمضاربة، وإال وبنود من شروط اً تقصیر أو مخالفة أیالھمال أو اإلسیتحمل المضارب الخسارة في حالة .في العقد

.یتحملھا رب المال

، إذا كان البنك ھو بواسطة المضارب، حیث فعليلتوزیع اللالمتوقعة والمعدلة الحقیقةاإلیرادات بناًء على النتائجتسجیل یتم 
.لمضاربحمیل الخسائر على بیان الدخل الخاص بالبنك عند إعالنھا من قبل اتیتم رب المال،



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٩(

)تابع(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

)تابع(التمویل اإلسالمي٣٦-٣

السلم

)ϱέΗѧηϣϟ(�ϙѧϧΑϠϟ�ΓΩΩѧΣϣϟ�ΔѧγϭϣϠϣϟ�ΕΩϭѧΟϭϣϟ�ΩϳέϭΗ/تقدیمبموجبھ ب)البائع(العمیل یتعھد عقد بیع ھو عبارة عن السلمإن بیع 
.بالكامل على الفور من قبل المشتريمقدم ثمن في موعد الحق یتفق علیھ الطرفان في مقابل دفع

.غیر المسددالسالمعلى مدى فترة العقد على أساس رأسمال طریقة معدل الربح الفعليباستخدام السالمإیرادات تسجیل یتم 

وكالةال

، )ϝѧϳϛϭϟ(�ϝΎѧϣϟ�ϥϣ�ϥϳόϣ�ϝѧϳϛϭϠϟمبلغ بتقدیم )رب المال(بموجبھ أحد الطرفین یقوم اتفاق بین البنك والعمیل الوكالة عبارة عن 
έϣΛΗѧγϣϟ�ώѧϠΑϣϟ�ϥϣ�Δϳϭϣ�ΔΑγϧ�ϭ�ϝΎϣϟ�ϥϣ�ωϭρϘϣ�ώϠΑϣ(.�ϝѧϳϛϭϟ�ϡί(لشروط محددة مقابل رسوم معینة وفقاً هالذي یستثمر ѧΗϠϳ

Αϟ�ϥϭϛϳ�ϥ�ϥϛϣϳ�ϝѧϳϛϭϟ�ϙѧϧ.من أحكام وشروط عقد الوكالةاً تقصیر أو مخالفة أیالھمال أو اإلضمان المبلغ المستثمر في حالة ب
.أو رب المال حسب طبیعة العملیة

تحمیل یتم .لوكالة على أساس االستحقاق طوال الفترة والمعدلة باإلیرادات الحقیقیة عند االستالمالتقدیریة لیرادات تسجیل اإلیتم 
.احتساب الخسائر عند إعالنھا من قبل الوكیلو

الصكوك

�ωΎѧϔΗϧϻ�ϕϭѧϘΣ�ϭ�ΕΎϣΩѧΧϟϭ�ˬΔγϭϣϠϣϟ�ΕΩϭΟϭϣϟ�ΔϳϛϠϣ�ϲϓ�Γίقیمة متساویة تمثلذات شھادات ھي عبارة عن  Οϣ�έϳϏ�ϡϬγ
�ϥϋ�ΓέΎΑϋ�ϲϫϭ�ΕѧΑΛΗ�ϲѧΗϟ�ΕΩϭΟϭϣϟΎѧΑ�ΔѧϣϭϋΩϣ�ΔѧϘΛ�ΕΩΎϬѧη.موجودات مشاریع معینة أو نشاط استثماري خاص)في ملكیة(

.میةمع مبدأ الشریعة اإلسالومتوافقة )المنافعاألرباح أو (صل أو االنتفاع بھ األملكیة 

�ΡΎѧοتشكل الصكوك جزءاً من أدوات الدین الصادرة والقروض ϳ·�ϲѧϓ�ϪϧΎϳΑ�ϡΗ�Ύϣϛ˼-٧.�ΏΎѧγΗΣ�ϡΗѧϳΩέѧϳϹΕ�ϰѧϠϋ�α Ύѧγ
.زمني تناسبي على مدى فترات الصكوك

الھامةاألحكام المحاسبیة والتقدیرات واالفتراضات  ٤

�ΔѧγΎγΣ�ϙѧϧΑϠϟ�ΔϧϠόϣϟ�ΞΎΗϧϟ�ϥ·ل�ΔϳΑѧγΎΣϣϟ�ΕΎѧγΎϳγϠϭΕΎѧο έΗϓϻ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧϧΎϳΑϟ�ϩΫѧϫ�έϳѧο ΣΗ�˯έϭ�ϥѧϣϛΗ�ϲѧΗϟ�ΕέϳΩѧϘΗϟϭ
�ΕΎѧγΎϳγϟ�έΎѧΗΧΗ�ϥ�ϙѧϧΑϠϟ�ΓΩѧ˷Σϭϣϟ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧϧΎϳΑϟ�έϳѧο.الموّحدة ΣΗ�Ωѧϧϋ�ΓέΩϹ�ϥѧϣ�ΔѧϳϟΎϣϟ�έϳέΎѧϘΗϠϟ�ΔѧϳϟϭΩϟ�έϳϳΎѧόϣϟ�ΏѧϠρΗΗ

ΔѧϟϭϘόϣ�ΕΎѧο έΗϓϭ�ΕέϳΩѧϘΗ�ΫΎΧΗϭ�ϡυΗϧϣ�ϝϛηΑ�ΎϬϘϳΑρΗϭ�ˬΔΑγΎϧϣϟ�ΔϳΑγΎΣϣϟέΫѧΣϟϭ�ΔѧρϳΣϟ�ϲΧϭѧΗΑϭ.�ϭ�έΎѧϳόϣ�ΏΎѧϳϏ�ϲѧϓ
ˬ�ΎѧρΧϷϭ�ΔϳΑѧγΎΣϣϟ�ΕέϳΩϘΗϟ�ϲϓ�ΕέϳϐΗϟ�ˬΔϳΑγΎΣϣϟ�ΕΎγΎϳγϟ�ϥѧϣ˯، ٨تفسیر مطابق، یتطلب المعیار المحاسبي الدولي رقم 

ϲѧϓ�ΕΎѧϬϳΟϭΗϟϭ�ΕΎѧΑϠρΗϣϟ�˯ϭѧο �ϲϓ�ΔϗϭΛϭϣϭ�Δϗϼϋ�ΕΫ�ΕΎϣϭϠόϣ�ΎϬϧϋ�ΞΗϧϳ�ΔϳΑγΎΣϣ�ΔγΎϳγ�ϕϳΑρΗϭ�έϳϭρΗ�ΓέΩϹ�έϳϳΎѧόϣϟ
�ϕѧѧϠόΗϣϟ�ΔѧѧϳϟϭΩϟ�ΔΑѧѧγΎΣϣϟ�έϳϳΎѧѧόϣ�α ѧѧϠΟϣ�έΎѧѧρ·�ϥϣѧѧο ϭ�Δѧѧϗϼϋ�ΕΫϭ�ΔϬΑΎѧѧηϣ�έϭѧѧϣ�ϊ ѧѧϣ�ϝѧѧϣΎόΗΗ�ϲѧѧΗϟϭ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�έϳέΎѧѧϘΗϠϟ�ΔѧѧϳϟϭΩϟ

ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧϧΎϳΑϟ�ν έѧϋϭ�έϳο ΣΗΑ.�ϥ·�ΕΎѧο έΗϓϻϭ�ΕέϳΩѧϘΗϟ�α ѧϠΟϣ�ΎѧϫέΑΗόϳ�ϲѧΗϟϭ�ϙѧϧΑϠϟ�ΔϳΑѧγΎΣϣϟ�ΕΎѧγΎϳγϟ�ϲѧϓ�ΔѧϘϠόΗϣϟ
ϩΎѧϧΩ�ΔϧϳΑϣ�ϙϧΑϠϟ�ϲϟΎϣϟ�ϊلعكسإدارة البنك األكثر أھمیة ο ϭϟ.�ΕέϳΩѧϘΗϟ�ϡΩΧΗѧγ�ϥ·ΕΎѧο έΗϓϻϭ�ϑ ѧϠΗΧΗ�Ωѧϗ�ϲѧΗϟ�ΝΫΎѧϣϧϟϭ

.عن تلك المطبقة من قبل البنك قد تؤثر على النتائج المعلنة

والسلفیاتخسائر انخفاض قیمة القروض 

ΟѧγΗ�ϲѧϐΑϧϳ�ϥΎѧϛ�Ϋ·�Ύѧϣ�ϡϳѧϳϘΗϟ�ϲϟΎϣ�ίبیانكل یخ تار في الھامة نقدیة بمراجعة القروض والسلفیات اإلفرادیة الالبنك یقوم  ϛέϣϳ�ϝ
ιˬ�.الموحدبیان الدخلضمنخسارة انخفاض القیمة  ϭλ Χϟ�ϪΟϭ�ϰϠϋϟ�ΓέΩϹ�ϯ Ωѧϟ�έϳΩѧϘΗ�ΩϭѧΟϭ�ΏϠρΗϳ�ΕѧϳϗϭΗϭ�ϡѧΟΣ�έϳΩѧϘΗ

ΔѧϣϳϘϟ�ν ΎѧϔΧϧ�έΎѧγΧ�ΩѧϳΩΣΗ�Ωѧϧϋ�ΔϳϠΑϘΗγϣϟ�ΔϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩΗϟ.Ωѧϋ�ϝϭѧΣ�ΕΎѧο έΗϓ�ϰѧϠϋ�ΕέϳΩѧϘΗϟ�ϩΫѧϫ�ΩϧΗѧγΗϭ�ϝѧϣϭόϟ�ϥѧϣ�Ω
.المخصصإلى حدوث تغیرات مستقبلیة في یؤدي ، مما ختلفتقد لتي واوالنتائج الفعلیة 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٠(

)تابع(الھامةاألحكام المحاسبیة والتقدیرات واالفتراضات   ٤

)تابع(والسلفیاتخسائر انخفاض قیمة القروض 

�ϥ·�ϝϛѧѧηΑ�ΎѧϬϣϳϳϘΗ�ϡѧѧΗ�ϲѧѧΗϟ�ΕΎϳϔϠѧѧγϟϭ�ν ϭέѧϘϟΗϭ�ϱΩέѧѧϓ·�ϥϳѧѧΑѧϬϧΔѧѧϣϳϘϟ�Δѧѧο ϔΧϧϣ�έѧѧϳϏ�Ύ�ϡΗѧϳϣϳϳϘΗϭ�ΎѧѧϬ�ϑ Ϡѧѧγϟϭ�ν ϭέѧѧϘϟ�ϊ ѧѧϳϣΟ
�ΕΎϋϭϣΟϣ�ϲϓϟ�ι جماعي بشكلٍ اإلفرادیة غیر الھامة Ύλ Χ�ΕΫ�ΕΩϭΟϭϣϟ�έρΎΧϣϟ�ϲѧϐΑϧϳ�ϥΎϛ�Ϋ·�Ύϣ�ΩϳΩΣΗϟ�ˬΔϠΛΎϣϣ�Ωѧλ έ

�ι λ Χϣ�Ι ΩΣϷ�ΎϬϟ�ϲΗϟ�ΓΩΑϛΗϣϟ�έΎγΧϟέΎΛ�ϥϛϟ�ϲϋϭο ϭϣ�ϝϳϟΩΎѧϫΔΣѧο ϭ�έѧϳϏ�ϝί ѧΗ�ϻ.�ϥ·ϘΗϟ�ΫѧΧ́ϳ�ϲϋΎѧϣΟϟ�ϡϳѧϳ�ϥϳѧόΑ
�ν ϭέѧѧϘϟ�ΔѧѧυϔΣϣ�ΕΎѧѧϧΎϳΑ�έΎѧѧΑΗϋϻ)�ν ϭέѧѧϘϟϭ�ˬϥΎѧѧϣΗϻ�ϡΩΧΗѧѧγϭ�ΕέΧ́ѧѧΗϣϟ�ΕΎϳϭΗѧѧγϣ�ϝѧѧΛϣ��ϝѧѧΑΎϘϣΦѧѧϟ�ˬϥΎϣѧѧο ϟ�Ώѧѧγϧ( ،

وأداء ˬϭ�ˬΕέΎѧϘόϟ�έΎόѧγ�Εέѧη΅ϣϟ�έρΎѧΧϣϪѧϟϭΩϠϟ�ΔѧϳϠΣϣϟ(تأثیر تركیزات المخاطر والبیانات االقتصادیة المتعلقة بواألحكام 
.)مختلفة، الخالردیة فالمجموعات ال

.٩-٤١إیضاح رقم بمزید من التفصیل في والسلفیات مذكورة خسائر انخفاض قیمة القروض إن 

متاحة للبیعاستثماراتقیمة انخفاض

�ϡϳѧϘϠϟ�ϝϭρϣ�ϭ�ϡΎϫانخفاضتتضمن تلك األحكام تحدید .المتاحة للبیعاالستثماراتفي قیمة االنخفاضیمارس البنك حكمھ حول 
ΩΎόϟΔѧѧϔϠϛΗϟ�ϥѧѧϣ�ϝѧѧϗϷ�Δѧѧϟ.�ΎѧѧϬϧϳΑ�ϥѧѧϣ�ϝѧѧϣϭϋ�ΓΩѧѧϋ�ϡϳѧѧϳϘΗΑ�ϙѧѧϧΑϟ�ϡϭѧѧϘϳ�ˬϡΎѧѧϛΣϷ�ϩΫѧѧϫ�ϊ ѧѧο ϭϟϭϲѧѧόϳΑρϟ�ΏѧѧϠϘΗϟϡϬѧѧγϷ�έΎόѧѧγ�ϲѧѧϓ.

Ϫѧϳϓ�έϣΛΗѧγϣϠϟ�ϲϟΎϣϟ�ϊˬ�انخفاضباإلضافة إلى ذلك یعتبر البنك بأن  ο ϭϟ�έϭϫΩΗ�ϰϠϋ�ΔϟΩ�ϙΎϧϫ�ϥϭϛϳ�ΎϣΩϧϋ�˱ΎΑγΎϧϣ�ϥϭϛϳ�ΔϣϳϘϟ
.التغیر التكنولوجيطبیعة الصناعة وأداء القطاع أو 

األدوات المالیة المشتقة

�ϥΈ�ϡѧλفالمبدئي، لتسجیللالحقاً  Χ�ΝΫΎϣϧ�ˬΔΟέΩϣϟ�ϕϭγϟ�έΎόγ�ϰϟ·�ωϭΟέϟΎΑ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϣϳϘϟΎΑ�ΎϬγΎϳϗ�ϡΗϳ�ΔϘΗηϣϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷ
ΏѧѧγΎϧϣ�ϭѧѧϫ�ΎϣΑѧѧγΣ�ΎѧѧϬΑ�ϑ έѧѧΗόϣϟ�έϳόѧѧγΗϟ�ΝΫΎѧѧϣϧϭ�ΔѧѧϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩѧѧΗϟ.ϡΗѧѧϳ�ΔϠϘΗѧѧγϣ�έΎόѧѧγ�ΩѧѧΟϭΗ�ϡΩѧѧϋ�Ωѧѧϧϋ�ΔѧѧϟΩΎόϟ�ΔѧѧϣϳϘϟ�ΩѧѧϳΩΣΗ

�ϕϭѧγ�ΕΎѧϧΎϳΑ�έϓϭΗ�Ωϧϋ�ΔϬΑΎηϣ�ΕϭΩ�ϊ.لمتوفرةاطرق التقییم التي تستند على بیانات السوق باستعمال ϣ�ΔϧέΎϘϣϟ�ϙϟΫ�ϥϣο Ηϳϭ
ϝѧΑϗ�ϥѧϣ�˱ΓΩΎѧϋ�ΔϣΩΧΗѧγϣϟ�ϯ έѧΧϷ�ϡϳѧϳϘΗϟ�ϕέѧρϭ�ΕέΎѧϳΧϟ�έϳόγΗ�ΝΫΎϣϧϭ�Δϣϭλ Χϣϟ�ΔϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩΗϟ�ϝϳϟΎΣΗϭϥϳϛέΎѧηϣϟ�ϲѧϓ

:أي نموذج ھياستعمالعند بعین اإلعتبار اإلدارة تاخذھاإن العوامل الرئیسیة التي .السوق

·�ΓέΩϹ�έϳΩѧϘΗ�ϥѧϛϟϭ�ΓΩϷ�ρϭέηϟ�˱ΎϘϓϭ�˱ΓΩΎϋ�ϥϭϛΗ�ΔϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩΗϟ�ϥ.مدى إمكانیة وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة)أ
.تعاقد في خدمة األداة بموجب شروطھا التعاقدیةقد یكون مطلوباً عند وجود شكوك في قدرة الطرف اآلخر لل

�ϥϭΩѧΑ�ϝΩѧόϣϟ�ϥѧϋ�ΓΩϷ�ϝΩѧόϣϟ�ϡѧϼϣϟ�ϕέѧϔϠϟ�ΎѧϬϣϳϳϘΗ�ϰѧϠϋ�˯˱ΎѧϧΑ�ϝΩѧόϣϟ�Ϋѧϫ�ΩѧϳΩΣΗΑ�ΓέΩϹ�ϡϭѧϘΗ.معدل خصم مالئم لألداة)ب
یب وتصنیف األداة وتركاستحقاقتاریخ باالعتبارعند تقییم األداة بالرجوع إلى أدوات أخرى مشابھة، تأخذ اإلدارة .مخاطر

ΎѧѧϬΗϧέΎϘϣ�ϡΗѧѧϳ�ϲѧѧΗϟ.�ΝΫΎѧѧϣϧ�ϰѧѧϠϋ�˯˱ΎѧѧϧΑ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷ�ϡϳѧѧϳϘΗ�ΩѧѧϧϋϝΎϣόΗѧѧγΎΑ�ΓέΩϹ�ΫѧѧΧ́Η�ΎѧѧϬΗΎϧϭϛϣϟ�ΔѧѧϟΩΎόϟ�ΔѧѧϣϳϘϟέΎѧѧΑΗϋϻΎΑ
�ΏѧѧϠρϟϭ�ν έѧѧόϟ�έόѧѧγ�ϕέѧѧϓ�ϡѧѧο Η�ϝѧѧϣϭϋ�ΓΩѧѧϋ�ϥΎΑѧѧγΣϟΎΑ�ΫѧѧΧ́Η�ΕϼϳΩѧѧόΗ�Γέϭέѧѧο �ϙѧѧϟΫ�ϰѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑΓ˯ϼѧѧϣϟϭΔѧѧϳϧΎϣΗϻ

.وعدم وجود التأكیدات للنموذج المستخدموتكالیف خدمة المحفظة 

ستثماریةاالعادل للعقارات التقییم ال

�ΔѧѧϟΩΎόϟ�ΔѧѧϣϳϘϟ�ΩϧΗѧѧγΗل�ΕέΎѧѧϘόϠϻ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳϟΎΣϟ�έΎόѧѧγϷ�ϰѧѧϠϋ�ΔϳέΎϣΛΗѧѧγϟ�ϕϭѧѧγϟ�Δρѧѧηϧ�ϊ ѧѧϗϭϣϟϭ�ΔѧѧϟΎΣϟϭ�ΔѧѧόϳΑρϟ�ΕΫ�ΕέΎѧѧϘόϠϟ
ΔϳέΎϣΛΗѧγϻ�ΕέΎѧϘόϠϟ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔϣϳϘϟ�ϩέΎΑΗ.�ϡϳѧϳϘΗϟ�Ϋѧϫ�ΩϧΗѧγϳϭباعالذي أجراه خبراء تقییم مستقلون یستخدم البنك التقییم .لثمامال

.ى آخرهاللفترة المقبلة ل اتمثل ظروف السوق وأسعار السوق وإیرادات اإلیجارمعینة على افتراضات 

.١٢تم اإلفصاح عنھ على نحٍو مفصل في إیضاح رقم ستثماریةاالعادل للعقارات التقییم الإن 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤١(

لدى البنوك المركزیةنقد وأرصدة  ٥
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  درھمألف 

٥٤٧٫٧٦٩ ٥٥٢٫٧٧٣ نقد في الصندوق
٢٨٫٢٤٢ ٦٦٦٫١٢٨ أرصدة لدى البنوك المركزیة

٥٫٠٥٣٫٩٣٤ ٥٫٦١٨٫٩٧٣ البنك المركزيلدى احتیاطیات محتفظ بھا 
١٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٫٥٠٠٫٠٠٠ البنك المركزي لدولة اإلماراتلدى شھادات إیداع

------------------------------------- -------------------------------------

٦٫٦٢٩٫٩٤٥ ٩٫٣٣٧٫٨٧٤
===================== =====================

:ة ھي كما یليالجغرافیاتالتركیزإن 
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  درھمألف 

٦٫٦٠١٫٢٠١ ٩٫٢٧٨٫٥٥٣ ات العربیة المتحدةداخل دولة اإلمار
٢٨٫٧٤٤ ٥٩٫٣٢١ خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

------------------------------------- -------------------------------------

٦٫٦٢٩٫٩٤٥ ٩٫٣٣٧٫٨٧٤
==================== ====================

البنوكمستحقة منودائع وأرصدة   ٦
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  درھمألف 

٢٥٧٫٧٢٨ ٢٤٣٫٠٧٩ حسابات مستحقة من البنوك
٨١٤٫٥٦١ ٤٨٠٫٢٩١ ھامشیةودائع 

١٦٫٧٧٧٫٧٠٤ ١٢٫٧٥٧٫٨٠٣ ألجلودائع
- ١٫٨٣٠٫٩٤٥ إیداعات شراء عكسي

٢٫٢٤٩٫٠٠٠ ١٫٠٩٥٫٠٠٠ حسابات مرابحة
٧٤٠٫٩٣٩ ١١٠٫٠٠٠ حسابات وكالة

------------------------------------- -------------------------------------

٢٠٫٨٣٩٫٩٣٢ ١٦٫٥١٧٫١١٨
====================== =======================

:ة ھي كما یليالجغرافیاتالتركیزإن 
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  درھمألف 

١٢٫٧٩٨٫٥٤٤ ٧٫٤٩٦٫٩٢٦ داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
٨٫٠٤١٫٣٨٨ ٩٫٠٢٠٫١٩٢ خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

------------------------------------- -------------------------------------

٢٠٫٨٣٩٫٩٣٢ ١٦٫٥١٧٫١١٨
====================== =======================

مخاطر أسعار الصرف األجنبي باستخدام العقود عمالت األجنبیة ضد یقوم البنك بالتحوط إلیداعات إعادة الشراء المعكوسة بال
دیسمبر ٣١المقایضات كما فيلھذه اإلیجابیة بلغت القیمة العادلة .التدفقات النقدیةویصنف ھذه األدوات كتحوطات اآلجلة 
).الشيء درھم:٢٠١١دیسمبر ٣١(درھم ألف ٧٫٢٥٢ما قیمتھ ٢٠١٢



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٢(

ا بغرض المتاجرةأوراق مالیة محتفظ بھ٧
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  درھمألف 

١٥٫٧٥٥ ١١٧٫٠٧٠ سندات 
- ٥٢٤٫٨٠٧ أدوات حقوق الملكیة

------------------ ------------------

١٥٫٧٥٥ ٦٤١٫٨٧٧
==================== =====================

·ϡΎѧόϟ.�ΔѧΛϼΛ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣ�ΔѧϛϭϠϣϣ�ΔѧϳϛϠϣ�ϕϭѧϘΣ�ϲѧϫ�ΔѧϳϛϠϣϟ�ϕϭѧϘΣ�ΕϭΩ�˷ϥالقطاعالحكومة وسندات في استثمارات السندات تمثل 
.صنادیق تابعة ویتم استثمارھا في األوراق المالیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ودول مجلس التعاون الخلیجي

.تستند القیمة العادلة لھذه االستثمارات على أسعار السوق المدرجة

:بیانھ كما یليالتركیز الجغرافي 

٢٠١١ ٢٠١٢
درھمألف  درھمألف 

١٥٫٧٥٥ ٤٥٤٫٦٩٠ داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
- ١٨٧٫١٨٧ خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

------------------ ------------------

١٥٫٧٥٥ ٦٤١٫٨٧٧
=================== ===================

المشتقةوات المالیةاألد٨

إن األداة .�ΕϭΩϷ�ϲϓ�ΕέϳϐΗϣΑΔϳѧγΎγϷتتأثرمتنوعة ات مالیةمشتقمعامالت  في البنكدخلی،االعتیادیةاألعمال مسارخالل 
ϟ�ϰѧϠϋ�ΕΎόϓΩѧϟ�ΩϣΗόΗ�Ι ϳΣΑ�ϥϳϓέρ�ϥϳΑ�Ύϣ�ϲϟΎϣ�ΩϘϋ�ϲϫ�ΔϘΗηϣϟ�ΔϳϟΎϣϟت�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷ�ϥѧϣ�έѧΛϛ�ϭ�ΓΩѧΣϭ�έόѧγ�ϲѧϓ�ΕΎѧϛέΣ

�ϊ ضمنةالمت ѧΟέϣϭϝΩѧόϣϟέ ѧ˰η΅ϣϟ�ϭ.ϥϣѧο ΗΗ�ΕΎϘΗѧηϣΕϭΩϷ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ˬΔѧϠΟ�ΓΩѧΎϓ�έόѧγ�ΩϭѧϘϋϭ�ˬΔѧϠΟ�ϲѧΑϧΟ�ϑ έѧλ �ΩϭѧϘϋ
.أسعار الفائدةوالعمالت ، وخیارات أسعار الفائدةوومقایضات العمالت واتفاقیات سعر مستقبلیة، 

.المتاجرةالتالیة وذلك ألغراض المشتقةدوات المالیةاألباستخدام البنكیقوم

ومستقبلیةمعامالت آجلة

�ΔѧѧϠΟϵ�Εϼѧѧϣόϟ�ΩϭѧѧϘϋ�ϝѧѧΛϣΗϡί ѧѧΗϟΔѧѧϠϣϋ�˯έѧѧηΑϣ�έѧѧϳϏ�ˬΔѧѧϳέϭϓ�ΕϼϣΎѧѧόϣ�ΎѧѧϬϳϓ�ΎѧѧϣΑ�ΔѧѧϳϠΣϣ�ϭ�ΔѧѧϳΑϧΟϝΎѧѧΛϣϟ�ϝϳΑѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�ΔϣϠΗѧѧγ؛ 
�ϝѧΛϣΗ�Ωѧϭϔϟ�ΕϻΩόϣϭ�ΔϳΑϧΟϷ�ΕϼϣόϠϟ�ΔϳϠΑϘΗγϣϟ�ΕϼϣΎόϣϟ�ϥ·ΕΎѧϣί.العملیات التي یتم تسویتھا بالصافي Ηϟ تعاق�ΔѧϳΩϡϼΗѧγϻ

�ΦϳέΎѧΗΑ�ΔѧϳϟΎϣ�ΓΩ�ϭ�ΔѧϳΑϧΟ�Εϼѧϣϋ�ϊ ѧϳΑ�ϭ�˯έѧη�ϭ�Ωѧϭϔϟ�ϭ�Εϼѧϣόϟ�έΎόѧγ�ϲѧϓ�ΕέѧϳϐΗϟ�ϰϠϋ�ΔϳϧΑϣ�ΔϳϓΎλ �ώϟΎΑϣ�ΩϳΩγΗ�ϭ
�ΩΩΣϣ�έόγΑϭ�ϲϠΑϘΗγϣϳϣ�ϲϟΎϣ�ϕϭγ�ϲϓ�ΎϬϣέΑ·�ϡΗѧϧϡυΗ.�έρΎѧΧϣ�ϥ·ϥΎѧϣΗϻΔϳϠΑϘΗѧγϣϟ�ΩϭѧϘόϠϟ�ΩѧόΗΔѧϳϧΩΗϣϧ�Ι ѧϳΣΎѧϬΔϧϭϣѧο ϣ

ϝΩΎѧΑΗϟ�ϊأو أورابالنقد ѧϣ�˱Ύϳϣϭϳ�ΎϫΩϳΩγΗ�ϡΗϳ�ΔϳϠΑϘΗγϣϟ�ΩϭϘόϟ�ϲϓ�ΕέϳϐΗϟ�ϥϭ�ΔΟέΩϣ�ΔϳϟΎϣ�ϕ.�ϥ·ΕΎѧϳϗΎϔΗ�ΔϳϠΑϘΗѧγϣϟ�ΕϻΩѧόϣϟ
�ΓΩѧΎϔϟ�ϝΩѧόϣ�ϥϳѧΑ�Ύѧϣ�ϕέѧϔϠϟ�ϲϠΑϘΗѧγϣ�ΦϳέΎѧΗΑ�ϱΩѧϘϧ�ΩϳΩѧγΗ�ΏѧϠρΗϭ�˱ΎѧϳΩέϓ·�ΎϬΑ�νاتفاقیاتتمثل  ϭΎϔΗϟ�ϡΗϳ�ΔϳϠΑϘΗγϣ�Ωϭϓ�ΕϻΩόϣ

.االسمیةللسوق بناًء على مبلغ القیمة المتفق علیھ ومعدل الفائدة 

معامالت المقایضة

�Εϼѧϣϋ�ϝΩΎѧΑΗ�ΕΎѧο.لتبادل تدفقات نقدیة بأخرىمعین التزامتمثل معامالت مقایضة العمالت ومعدالت الفوائد  ϳΎϘϣϟ�ϥѧϋ�ΞΗϧϳϭ
ϟ�Εϼѧϣϋ�ϝΩΎѧΑΗ�ΕΎѧο(أو مجموعة منھا )مثل معدالت محددة أو متغیرة(أو معدالت فوائد  ϳΎϘϣ�ϱΓΩѧΎϓ�ΕϻΩѧόϣ(.�ϻ�ΎѧϬΑΟϭϣΑϭ

االحتمالیةتمثل الخسارة االئتمانیةإن مخاطر البنك .یتم أي تبادل للمبلغ األصلي فیما عدا بعض خیارات مقایضة عمالت مشتقة
�ΔѧϳϟΎΣϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ϰѧϟ·�ωϭΟέϟΎѧΑ�ϙѧϟΫϭ�ΓέϣΗѧγϣ�Γέϭλ.التزامھاإذا لم تقم الجھات األخرى بتنفیذ  Α�έρΎΧϣϟ�ϩΫϫ�ΔΑϗέϣ�ϡΗϳϭ�ΔѧϟΩΎόϟ

�ΔѧϣϳϘϟ�ΔѧόΟέϣΑ�ϙѧϧΑϟ�ϡϭѧϘϳ�ΓΫϭΧ́ϣϟΔѧϳϧΎϣΗϻاالئتمانوللتحكم بمعدل مخاطر .للعقد وسیولة السوقاالسميوالجزء من المبلغ 
.)OTC(للجھات األخرى باستعمال الطرق المماثلة للطرق المستعملة لعملیات اإلقراض



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٣(

  )تابع(األدوات المالیة المشتقة٨

اتالخیارمعامالت

)ϝѧϣΎΣϟ(�ϱέΗѧηϣϟ�ϧѧϣΑ)المكتتب(تعاقدیة یقوم بموجبھا البائع اتفاقیاتتمثل معامالت خیار العمالت األجنبیة ومعدالت الفوائد 
έѧηΑ�ϡϭϘϳ�ϥ�ϲϓ)ΏѧϠρϟ�έΎѧϳΧ(�ϊ˯�التزامحق ولیس  ѧϳΑ�ϭ)ϊ ѧϳΑ�έΎѧϳΧ(�ΔѧϠϣόϟ�ΓΩΩѧΣϣ�ΔѧϣϳϘϟ�Δѧϧϳόϣ�ΓέѧΗϓ�ϝϼѧΧ�ϭ�ΩΩѧΣϣ�ΦϳέΎѧΗΑ

�ϭ�ΔѧϳΑϧΟϷ�Εϼѧϣόϟ�έρΎѧΧϣ�ϝѧϣΣΗ�ϝѧΑΎϘϣ�ϙϟΫϭ�ϱέΗηϣϟ�ϥϣ�Γϭϼϋ�ϊ.ذلك بسعر محدد مسبقاً أجنبیة أو أداة مالیة و ΎΑϟ�ϡϠΗγϳϭ
ϕϭѧγϟ�ΝέΎѧΧ�˯Ύρѧγϭ�ϝϼѧΧ�ϥϣ�ϝϳϣόϟϭ�ϙϧΑϟ�ϥϳΑ�ΎϬϳϠϋ�ν.معدل الفائدة ϭΎϔΗϣ�ϭ�ϕϭγϟ�ϲϓ�ΎϬΑ�έΟΎΗϣ�ϥϭϛΗ�Ωϗ�ΕέΎϳΧϟ�ϥ·

)OTC(.

نماذج قیاس القیمة العادلة

ϥѧϛϣϳϋ�ϥϭѧѧϛΗ�ϥ�ΕΎϘΗѧηϣϟ�ΩϭѧѧϘΎѧѧϬΟέΎΧ�ϭ�ΓέΟΎѧѧΗϣϟ�ϕϭѧγ�έѧѧΑϋ�Ύѧѧϣ·)OTC(.�ϡϭѧϘϳ�ϙѧѧϧΑϟϡϳѧѧϳϘΗΑ�ΔѧѧϟϭΩΗϣϟ�ϑ έѧѧλ ϟ�ΕΎϘΗѧηϣ
�ϰϠϋ�ΕϼΧΩϣϟ�ϡΩΧΗγΎΕΎϳϭΗѧγϣϕϭѧγΔѧλب ΎϘϣϟ.ϡϳѧϳϘΗϭ�ΕΎϘΗѧηϣϟ�ΔѧϟϭΩΗϣϟ�ΝέΎѧΧϟΎΑ)OTC( بΕϼΧΩѧϣ�ϡΩΧΗѧγΎ�ϕϭѧγϟ�ϭ

�ΔѧϳΩϗΎόΗϟ�ρϭέηϟ متضمنةمن المدخالت، متنوعة دم البنك مجموعة وحیثما تكون النماذج مطلوبة، یستخ.التاجر/أسعار الوسیط
ϭ�ϊالعائدوأسعار السوق، منحنیات  Οέϣ�ϕϭγϟ�ΕΎϧΎϳΑϷϯ έѧΧ.ΔѧϟϭΩΗϣϟ�ΕΎϘΗѧηϣϠϟ�ΔΑѧγϧϟΎΑ�ΝέΎѧΧϟΎΑ)OTC(�ΕΫ�ϕϭѧγ�ϲѧϓ

ΔϠΟϵ�ϥϣ�ϕϘΣΗϟ�ϥϛϣϳ�Ύϣϭϣϋ�ˬ�ΕϼΧΩѧϣϟΝΫϭѧϣϧ�έΎѧϳΗΧϭϕѧϓϭΗϳخیاراتالوالمقایضات العامة، المستقبلیةعقودال، مثل سیولة
.مع السوق

ϊأسواقفي یتم المتاجرة بھا )OTC(بالخارج المتداولةبعض المشتقات  ѧϣ�Δϟϭϳѧγ�ϝϗ�ΔѧϣϳϘϟ�ΩѧϳΩΣΗϭ�ΓΩϭΩѧΣϣ�έϳόѧγΗ�ΕΎѧϣϭϠόϣ
ϲϟϭϷΑ�ϙѧϧΑϟ�ϡϭϘϳ�ρѧϘϓ�ΕϼΧΩѧϣϟ�ΕΎΛϳΩѧΣΗ�ϡϳѧϳϘΗϫΩѧϛ̈́ˬ�تسجیلبعد ال.صعوبةالعادلة لھذه المشتقات ھو بطبیعتھ أكثر Η�ΎϣΩѧϧϋا

�ν/ثالث والطرف التسعیر خدمات مماثلة، الاألدلة مثل معامالت السوق  ϭέϋ�ϭ�ρϳγϭϟϕϭѧγϟ�ΕΎѧϧΎϳΑ�ϥϣ�ΎϫέϳϏ�ϭΔѧϳϠϣόϟ.
.اإلدارةتقدیراتأفضل استخدام، یتمتلك األدلةفي غیاب مثل 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٤(  

)تابع(األدوات المالیة المشتقة ٨

:شتقة ھي مبینة أدناهإن القیمة العادلة لألدوات المالیة الم
القیم العادلة

المطلوبات الموجودات
درھمألف  درھمألف 

٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 

مشتقات مالیة محتفظ بھا بغرض المتاجرة
١٧٨٫٠٤١ ١٨٢٫٧٠٩ عقود الصرف األجنبي

٤٫٠٠٠٫٢٩٧ ٣٫٩٩٠٫٠٩٦ وتبادل عمالت آجلةمقایضات أسعار الفائدة 
١٦٢٫٣١٥ ١٩٣٫٦٥٢ خیارات

- ١٫٢٦٢ عقود مستقبلیة
١٤٧ ١٩١ مقایضات السلع والطاقة

٨٫٩٦٤ ٨٫٩٦٤ مقایضاتخیارات ال
------------------ ------------------

٤٫٣٤٩٫٧٦٤ ٤٫٣٧٦٫٨٧٤

مشتقات مالیة محتفظ بھا كتحوط القیم العادلة
٤٠٦٫٥٧٥ ٤٥٨٫٠٦٩ تبادل عمالت آجلةالفائدة و مقایضات أسعار 

مشتقات مالیة محتفظ بھا كتحوط التدفقات النقدیة
- ٢٧٫٧٥٢ عقود مقایضات أسعار الفائدة

١١٫٩٩٩ ١٣٠٫٥٣١ عقود صرف عمالت أجنبیة آجلة
------------------ ------------------

٤٫٧٦٨٫٣٣٨ ٤٫٩٩٣٫٢٢٦
======================= =======================

القیمة العادلة
المطلوبات الموجودات

درھمألف  درھمألف 
٢٠١١دیسمبر ٣١كما في     

مشتقات مالیة محتفظ بھا بغرض المتاجرة
عقود الصرف األجنبي

٩٦٫١١٢ ١١٠٫٠١٥ مقایضات أسعار الفائدة و تبادل عمالت آجلة
٤٫٠٧٠٫٦٥١  ٤٫٠٥٠٫٦٨٨ خیارات

١٧٣٫٧١٤ ١٦٦٫٥٧٨ عقود مستقبلیة
٢٢٧ ٣٥٤ مقایضات السلع والطاقة

٢١٫٨٣٥ ٢٣٫٠٦٧ دخیلةمقایضاتعقود 
٥٫٩٠٣  ٥٫٦٦٦ خیارات المقایضات
------------------ ------------------

٤٫٣٤٨٫٢٤٢ ٤٫٣٧٦٫٥٦٨

عادلةمشتقات مالیة محتفظ بھا كتحوط القیم ال
٤٤٤٫٣٥٠ ٤٦٨٫١٩٦ مقایضات أسعار الفائدة وتبادل العمالت

٢٫٧١٤ - مشتقات مالیة محتفظ بھا كتحوط صافي االستثمارات
٢٦٫٢٦٢ - عقود صرف عمالت أجنبیة آجلة
------------------ ------------------

٤٫٨٢١٫٥٦٨ ٤٫٨٤٤٫٧٦٤
======================= =======================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٥(  

)تابع(األدوات المالیة المشتقة ٨

�ΔϟΩΎόϟ�ΔϣϳϘϟΎΑ�ΔϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩΗϟϭ�ϲϓΎλالمتعلقالتحوط عجز أرباحصافي تسجیل تم  ϭϻ�ΕΎρϭΣΗ�έΎϣΛΗγ�ώѧϠΑϣΑ˻ ˻ ̄ ˾ ˾ ̂�ϑ ѧϟ
.موّحدفي بیان الدخل ال)درھمألف٥٫٦٧٣ بمبلغخسائر -٢٠١١(درھم

المحتفظ بھا أو المصدرة لغرض المتاجرةاألدوات المالیة المشتقة

�ϝѧϳϭΣΗ�ϥϣ�ϡϬϧϳϛϣΗϟ�ϙϟΫϭ�ΔϳγϓΎϧΗ�έΎόγ Ά�˯ϼϣόϟ�ϰϠϋ�ρϭΣΗ�ϝϭϠΣ�ν έϋ�ϲϓ�ϙϧΑϟ�ΎϬΑ�ϡϭϘϳ�ϲΗϟ�ΓέΟΎΗϣϟ�Δρηϧ�ϡυόϣ�ϥϭϛΗΗ
�ϙϧΑϟ�ϡϭϘϳϭΎѧο.أو تعدیل أو تخفیض المخاطر الحالیة والمتوقعة ϳϭ�˯ϼѧϣόϟ�ΕΎѧϳϠϣϋ�ϥѧϋ�ΔѧΟΗΎϧϟ�έρΎѧΧϣϟ�ΓέΩΈѧΑ�ϲѧϓ�ϝϭΧΩѧϟ

.مواقف یتوقع الحصول على أرباح من التحركات المالئمة لألسعار أو المعدالت أو المؤشرات

األدوات المالیة المشتقة المحتفظ بھا أو المصدرة مقابل التحوط

ϥѧѧϣ�ΩѧѧΣϠϟ�ΕΎѧѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭѧѧΟϭϣϟ�ΓέΩ·�Δρѧѧηϧ�ϥѧѧϣ�˯ί ѧѧΟϛ�έρΎѧѧΧϣϠϟ�ρϭѧѧΣΗϟ�ν έѧѧϐϟ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷ�ΕΎϘΗѧѧηϣ�ϙѧѧϧΑϟ�ϡΩΧΗѧѧγϳ
�ϝΩΎѧΑΗ�ΩϭѧϘϋϭ�Εϼϣόϟ�ϝΩΎΑΗ�ΩϭϘϋϭ�ˬΔϠΟϵ�ΔϳΑϧΟϷ�Εϼϣόϟ�ΩϭϘϋ�ϙϧΑϟ�ϡΩΧΗγϳ.تعرض البنك لتقلبات أسعار الفائدة والصرف

ΓΩѧΎϔϟϭ�ϑ έѧλ ϟ�έΎόѧѧγ�έρΎѧΧϣ�ϥѧϣ�ρϭѧѧΣΗϠϟ�ΓΩѧΎϔϟ�έΎόѧγ.�ϑ Ωѧѧϫϭ�Δѧϗϼϋ�ϕѧϳΛϭΗ�Δϳϣѧѧγέ�Δϔѧλ Α�ϡΗѧϳ�ΕϻΎѧѧΣϟ�ϩΫѧϫ�ϊ ѧϳϣΟ�ϲѧѧϓϭ
.ي یتم التحوط لھ وأداة التحوط، ویتم تسجیل ھذه المعامالت على أساس نوع التحوطالتحوط بما في ذلك تفاصیل البند الذ



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٦(  

في أوراق مالیةاستثمارات ٩
٢٠١٢

المجموع باقي دول العالم

دول مجلس 
التعاون الخلیجي 

األخرى
اإلمارات العربیة 

المتحدة
درھمف أل درھمألف  درھمألف  درھمألف 

استثمارات متاحة للبیع
:مدرجة

١٤٫٣٤٦٫٧٠٧ ٧٫٥٣٠٫٩٦٥ ٩٣٥٫٠٤٢ ٥٫٨٨٠٫٧٠٠ مالیةسندات 
٤٫٠٨٧٫٣٤٩ ٢٤٦٫٦٩٧ ١٫٢٣٦٫١٧٥ ٢٫٦٠٤٫٤٧٧ أوراق مالیة حكومیة

٤٢٤ - - ٤٢٤ أدوات حقوق ملكیة
----------------- ---------------- ---------------- ----------------

١٨٫٤٣٤٫٤٨٠ ٧٫٧٧٧٫٦٦٢ ٢٫١٧١٫٢١٧ ٨٫٤٨٥٫٦٠١ مجموع االستثمارات المدرجة
----------------- ---------------- ---------------- ----------------

:غیر مدرجة
٢٫٠٥٧ - ٢٫٠٥٧ - مالیةسندات 

٢٠٥٫٦٢٢ ٧٠١ - ٢٠٤٫٩٢١ یةأدوات حقوق ملك
٧٠٫٧٥٧ - - ٧٠٫٧٥٧ استثمارات في الصنادیق

----------------- ---------------- ---------------- ----------------

٢٧٨٫٤٣٦ ٧٠١ ٢٫٠٥٧ ٢٧٥٫٦٧٨ مجموع االستثمارات غیر مدرجة
----------------- ---------------- ---------------- ----------------

١٨٫٧١٢٫٩١٦ ٧٫٧٧٨٫٣٦٣ ٢٫١٧٣٫٢٧٤ ٨٫٧٦١٫٢٧٩ مجموع االستثمارات المتاحة للبیع
================== ================== ================== ==================

٢٠١١

المجموع باقي دول العالم

دول مجلس 
التعاون الخلیجي 

األخرى
اإلمارات العربیة 

المتحدة
درھمألف  درھمألف  درھمألف درھمألف 

استثمارات متاحة للبیع
:مدرجة

٣٦٧٫٧٠٨ - - ٣٦٧٫٧٠٨ أوراق مالیة بسعر صرف عائم
٤٤٫١٩٤ ٤٤٫١٩٤ - - تعھدات مدینة مضمونة

١١٫١٠٤٫٢٢٨ ٥٫٦٠٥٫٤٥٣ ٨٥٧٫٧٤٢ ٤٫٦٤١٫٠٣٣ مالیةسندات 
٣٫٢٣١٫٠٣٠ ٢٤١٫٦٣٩ ١٫١٤١٫٦٢٨ ١٫٨٤٧٫٧٦٣ أوراق مالیة حكومیة

٦٫٩٠٥  -  -  ٦٫٩٠٥ أدوات حقوق ملكیة
٣٥٫٠١٦ - - ٣٥٫٠١٦ استثمارات في الصنادیق

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

١٤٫٧٨٩٫٠٨١ ٥٫٨٩١٫٢٨٦ ١٫٩٩٩٫٣٧٠ ٦٫٨٩٨٫٤٢٥ مجموع االستثمارات المدرجة
----------------- ----------------- ----------------- -----------------

:غیر مدرجة
٢٠٢٫٤٥٠ ٤٨٣ - ٢٠١٫٩٦٧ أدوات حقوق ملكیة
٦٠٫٥٧٢ - - ٦٠٫٥٧٢ استثمارات في صنادیق 

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

٢٦٣٫٠٢٢ ٤٨٣ - ٢٦٢٫٥٣٩ مجموع االستثمارات غیر مدرجة
----------------- ----------------- ----------------- -----------------

١٥٫٠٥٢٫١٠٣ ٥٫٨٩١٫٧٦٩ ١٫٩٩٩٫٣٧٠ ٧٫١٦٠٫٩٦٤ مجموع االستثمارات المتاحة للبیع
================== ================== ================== ==================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٧(

)بعتا(استثمارات في أوراق مالیة ٩

٥٫٠٨٢٫٩٩٢�ϡѧϫέΩ�ϑ تبلغ بقیمة عادلةسندات ،٢٠١٢دیسمبر ٣١في  االستثمارات المدرجةتتضمن ϟ)٣١�έΑϣѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˺:
.القطاع العام في شركاتصدرت من قبل )درھمألف ٤٫٦٨٧٫٥٤٥

�ΓΩѧΎϔϟ�έΎόѧγ�έρΎѧΧϣ�ϰѧϠϋνل یقوم البنك بالتحوط ѧόΑ�ΕέΎϣΛΗѧγϻΔѧΗΑΎΛ�ΕϻΩѧόϣΑ�ϡΎѧϋ�ϑ έѧλ �έόѧγΑϭѧϣ�ϥ�ϝϼѧΧ�ΕΎѧο ϳΎϘϣ
�Δѧοل�ΕϐϠΑ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ΔϳΑϠѧγϟ.، على التواليالتدفقات النقدیةتحوطات والقیمة العادلةبویتم تحدیدھا أسعار الفائدة  ϳΎϘϣέΎόѧγ

.)ألف درھم٤٤٧٫٠٦٤السلبیة القیمة العادلة –٢٠١١دیسمبر ٣١(ألف درھم٣٨٤٫٦٤٩ مبلغ ٢٠١٢دیسمبر ٣١الفائدة في 
.موّحدبیان الدخل الضمنالتحوطاتالمتعلقة بھذه عدم فعالیة التحوط مكاسب وخسائر تم إدراج

األطراف لدى بھاواالحتفاظتم رھنھا یمقایضة إجمالي العائد وبموجبھا فإن السنداتواتفاقیاتإعادة الشراء اتفاقیاتالبنك أبرم 
�ΔϣϳϘϟΔѧϳέΗϓΩϟ�ΕΩϧѧγϟ�ϩΫѧϬϟیبینالجدول التالي إن .باالستثماراتقة المتعلوالمنافعالمخاطرب البنكیحتفظ و.كضماناتالمقابلة

:وااللتزامات المالیة المرتبطة بھا
٢٠١١ ٢٠١٢

دفتریة الالقیمة
للمطلوبات 
المتعلقة بھا

العادلةالقیمة
للمطلوبات 

بھاالمرھونة

دفتریة الالقیمة
للمطلوبات 
المتعلقة بھا

العادلةالقیمة
للموجودات

لمرھونةا
درھمألف  درھمألف  درھمألف  درھمألف 

٣٫٧٧٦٫١٦٧ ٤٫٢٣٧٫٤٠٣ ١٫٠٦٣٫١٣٣ ١٫٢٢٠٫٦٤٧ تمویل إعادة الشراء
================== ================== ================== ==================

˺�ώѧϠتبقیمة عادلة ذات أوراق مالیة استثماریة ب اً تعھد البنك أیض ̄ ˿ ˾ ˺ ̄ ̂ ́ ́�ϡѧϫέΩ�ϑ ѧϟ)٣١�έΑϣѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˺–١٫١١٠٫٩٠٢
ΏѧϠρϟ�ΕѧΣΗ�ΔϳѧηϣΎϫ�ΕΎΑΎѧγΣ.�ϥ·�έρΎѧΧϣϟ�ϊمقابلكضمان )ألف درھم ϓΎѧϧϣϟϭ�ΕέΎϣΛΗѧγϻΎΑ�ΔѧϘϠόΗϣϟ�ϰϘΑΗѧγ�ΎѧϬΑ�ΩѧϬόΗϣϟ�ϊ ѧϣ

.البنك

:یليبیانھا كما٢٠١١دیسمبر ٣١و٢٠١٢دیسمبر ٣١إن الحركة في استثمارات األوراق المالیة كما في 

٢٠١١ ٢٠١٢
درھمألف  درھمألف 

٨٫٢٦٣٫١٣٨ ١٥٫٠٥٢٫١٠٣ ینایر١القیمة العادلة في 
٧٫٥٠٤٫٤٠٥ ٤٫٣٣٠٫٢٣٥ االستحواذ

)٦٢٢٫٤٨٧( )١٫٤٠٨٫٩٥٥( االستبعاد
)٤٨٫٩٥١( ٨٠٢٫١٠٨ تعدیالت القیمة العادلة

٩٫٥٨٨ )٢٦٫٠٦٤( فروقات الصرف
- )٣٥٫٠١٦( )١-٣إیضاح (یقالصناداستبعاد توحید 
)٥٣٫٥٩٠( )١٫٤٩٥( انخفاض القیمة ضافي 

-------------------- --------------------

١٥٫٠٥٢٫١٠٣ ١٨٫٧١٢٫٩١٦ دیسمبر٣١في القیمة العادلة
===================== =====================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٨(

القروض والسلفیات، صافي١٠

٢٠١١ ٢٠١٢
درھمألف  درھمألف 

٩٫٩٤٩٫٥١٣ ٥٫٧٧٥٫٠٢٠ )لألفراد والشركات(سحوبات على المكشوف 
١٠١٫٥٦٥٫٣٢٦ ١٠١٫٢٠٦٫٨٨١ قروض شركات
١٢٫٣٠٣٫٠٧٤ ١٢٫٥٦٣٫٠٤٣ قروش لألفراد
٢٫١٣٣٫١٤٤ ٢٫٠٧٦٫٥٣١ بطاقات ائتمان
٣٫٧٤٩٫٧٣٢ ٦٫٦٠٠٫٠٤٦ )٢٣إیضاح (تمویل إسالمي 

٧٦٥٫٨٢٤ ١٫٤٣٧٫٤٩٤ أخرىتسھیالت
------------------------------------- -------------------------------------

١٣٠٫٤٦٦٫٦١٣ ١٢٩٫٦٥٩٫٠١٥
)٥٫٧١١٫٨٧٦( )٦٫٤٦٣٫٧٢٠( )٩-٤١إیضاح (مخصص انخفاض القیمة :ناقصاً 

------------------------------------- -------------------------------------

١٢٤٫٧٥٤٫٧٣٧ ١٢٣٫١٩٥٫٢٩٥
===================== =====================

باستخدام العقود اآلجلة یقوم البنك بالتحوط لبعض القروض والسلفیات ذات أسعار الفائدة المتغیرة ضد مخاطر أسعار الفائدة 
ما  ٢٠١٢دیسمبر ٣١المقایضات كما فيلھذه بیة اإلیجابلغت القیمة العادلة .التدفقات النقدیةویصنف ھذه األدوات كتحوطات 

).درھمألف٣٫٧٩٦السلبیة القیمة العادلة :٢٠١١دیسمبر ٣١(درھم ألف ١٣٫٤٩٩قیمتھ 

األطراف واالحتفاظ بھا لدى القروض مقایضات العائدات، یتم بموجبھا التعھد بات یاتفاقة منمجموعم البنك خالل السنة، أبر
یعكس الجدول التالي القیمة الدفتریة .البنكالمتعھد بھا ستبقى مع القروض بالمخاطر والمكافآت المتعلقة إن .المقابلة كضمان
:المالیة المرتبطة بھاوالمطلوبات لھذه القروض 

٢٠١١ ٢٠١٢

القیمة الدفتریة 
للمطلوبات 

المرتبطة بھا

القیمة الدفتریة 
للموجودات 
المتعھد بھا

القیمة الدفتریة 
وبات للمطل

المرتبطة بھا

القیمة الدفتریة 
للموجودات المتعھد 

بھا
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

٢٫٣٥٨٫٢٣٠ ٤٫٧٥٦٫٨٠٧ ٢٫٣٥٨٫٢٣٠ ٤٫٧٥٦٫٨٠٧ اتفاقیات إعادة الشراء
================== ================== ================== ==================
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٩(

في شركات زمیلةثماراتاست١١

٢٠١١ ٢٠١٢ اسم الشركة الزمیلة
درھمألف  درھمألف 

٥٦٫٢٩٨ - صندوق النوخذة
٢٥٫٥١٩ - "ا م اس سي أي ألسواق اإلمارات"صندوق بنك أبوظبي التجاري لمؤشر 

--------------- ---------------

٨١٫٨١٧ - القیمة المدرجة 
=================== ===================

:ھي كما یليفي الشركات الزمیلةالبنك اتتفاصیل استثمارإن 

الملكیةنسبـةالتأسیسبلدالرئیسيالنشاطالزمیلةالشركات

٣١�έΑϣѧѧѧѧѧѧγϳΩ
٢٠١٢

٣١�έΑϣѧѧγϳΩ
٢٠١١

�ϲѧѧϓ�ΔѧѧΟέΩϣϟ�ϡϬѧѧγϷ�ϲѧѧϓ�έΎϣΛΗѧѧγϻصندوق النوخذة)أ
�ϲѧΑΩ�ϕϭγϭ�ϲΑυϭΑ�Δλ έϭΑ�ϲϟΎѧϣϟ

ΕΎѧѧѧѧλ έϭΑ�ϲѧѧѧѧϓϭ�ϯ έѧѧѧѧΧϲѧѧѧѧϓ دول
.مجلس التعاون الخلیجي

�ΔѧѧѧѧѧѧѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧѧѧѧѧѧѧϣϹ
المتحدة

-٢١%

�ϱέΎѧѧѧѧΟΗϟ�ϲΑυϭѧѧѧѧΑ�ϙѧѧѧѧϧΑ�ϕϭΩϧѧѧѧѧλ)ب
�έѧѧѧη΅ϣϟ"�ϕϭѧѧѧγϷ�ϱ�ϲѧѧѧγ�α �ϡ�
ADCB("اإلمارات MSCI(

�ϲѧѧϓ�ΔѧѧΟέΩϣϟ�ϡϬѧѧγϷ�ϲѧѧϓ�έΎϣΛΗѧѧγϻ
�ϲΑυϭΑ�Δλ έϭΑϭ�ϲϟΎѧϣϟ�ϲѧΑΩ�ϕϭγ

ϲѧѧѧΗϟ�ϲϣϟΎѧѧѧόϟ�ϲϟΎѧѧѧϣϟ�ϲѧѧѧΑΩ�ϕϭѧѧѧγϭ
�έη΅ϣ�ΎϫΩΩΣϳ�ϲΑυϭѧΑ�ϙϧΑ�ϕϭΩϧλ

�έѧѧѧη΅ϣϟ�ϱέΎѧѧѧΟΗϟ"�ϱ�ϲѧѧѧγ�α �ϡ�
ΕέΎѧѧѧѧѧѧϣϹ�ϕϭѧѧѧѧѧѧγϷ"" )�έѧѧѧѧѧѧη΅ϣ

").المالیةاألوراق

�ΔѧѧѧѧѧѧѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧѧѧѧѧѧѧϣϹ
المتحدة

-٢٨%

˺�ϥΈϓ�έϛΑϣϟ�ΩΎϣΗϋϻ�ϲϟΎΗϟ�ϡѧϗέ�ΔϳϟΎϣϟ�έϳέΎϘΗϠϟ�ϲϟϭΩϟ�έΎϳόϣϠϟ˺ˬ�-٣وقش في إیضاح رقم كما نُ  ˹�ϙѧϧΑϟ�ϡΎѧϗ�ΩѧϘϓ�ˬΩѧϳΣϭΗ�ΫѧϳϔϧΗΑ
�ϰѧϠϋ�ΎѧϬόϣ�ϝѧϣΎόΗϟ�ϡѧΗ�ΔѧόΑΎΗϟ�ΕΎϛέѧηϟ�ϲѧϓ�ΕέΎϣΛΗγϻ�ϥΈϓ�ˬϪϳϠϋϭ.٢٠١٢ینایر ١وذلك اعتباراً من اتاالستثماركامل لھذه 

�ΎѧϤϛ�ΔϴϓΎѧο.منتھیة منذ ذلك التاریخ؛ ولم تنتج أیة أرباح أو خسائر كبیرة عن ھذه االستثمارات المنتھیةأنھا ·�ώϟΎѧΒϣ�ΩΎѧϤΘϋ�ϢΘϳ�Ϣϟ
.ت بالقیمة العادلةجلّ سُ  قإّن االستثمارات التي تحتفظ بھا الصنادی.التوحیدعند شھرة ولم تظھر  يلاألوّ توحید الفي تاریخ 

بیع استثمار في شركة زمیلة

�ϭϳϧϭϳ�ϲϓ˻ ˹ ˺ ˺�Ύѧϳί ϳϟΎϣ�ϱέΎѧΟΗϟ�ϲΑυϭѧΑ�ϙѧϧΑ�ϲѧϫϭ�ΔѧόΑΎΗϟ�Δϛέηϟ�ΕϣέΑ�ˬ)Δѧο ΑΎϘϟ(�˯έѧηϭ�ϊ ѧϳΑ�ΔѧϳϗΎϔΗ�ˬΎѧϳί ϳϟΎϣ�ΓΩϭΩѧΣϣϟ
٧٫١١١٫٨١٧ϡѧϫέΩ�ϑمقابل مبلغ RHBار اتش بي كابیتال برھارد لبیع كامل أسھمھا المحتفظ بھا في ") ةاالتفاقی("ملزمة  ѧϟ.

ΩέΎѧϫέΑ�ϝΎΗϳΑΎϛ�ϲΑ�εمن خالل ھذه االتفاقیة، قام البنك بتحویل المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة Η�έRHB�ϭ�ϱέΗѧηϣϟ�ϰѧϟ·
�Δϛέѧηϛ�έΎϣΛΗѧγϻ�Ϋѧϫ�ϊ.٢٠١١ة عنھا في الربع الثاني من عام علیھ قام بتسجیل عملیة البیع والمكاسب الناتج ϣ�ϝϣΎόΗϟ�ϡΗ�Ωϗϭ

ΩέΎѧϫέΑ�ϝΎѧΗϳΑΎϛ�ϲѧΑ�εإن مجموع حصة األرباح من.زمیلة حتى تاریخ اعتماد البیع ѧΗ�έRHB�ϝΧΩѧϟ�ϥΎѧϳΑ�ϲѧϓ�ΕϠΟѧγ�ϲѧΗϟ
.درھمألف ١٨١٫٣٧٦بلغت ٢٠١١دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٥٠(

)تابع(ارات في شركات زمیلة استثم١١

المعترف بھا في تاریخ البیعبیع استثمار في شركة زمیلة أرباحصافي 

ألف درھمألف درھم

٧٫١١١٫٨١٧بیعسعر ال

)٥٫٤٠٢٫١٤٨(القیمة الدفتریة لالستثمار في شركة زمیلة:ناقصاً 

٥٣٫٢٠٩بیان الدخل الشاملمنة التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة المدور:زائداً 

٥٫٨٤١٥٩٫٠٥٠الدخل الشاملبیان  فيأخرى مدورة اتاحتیاطی:زائداً 

------------------------------

)٦٠٤٫٤٦٥()١٤إیضاح (من الدخل الشاملمدور تحوطاحتیاطي:ناقصاً 

)٣٩٩٫٣٠٩(٢٠٥٫١٥٦)١٤إیضاح (من الدخل الشاملمدور العملة تحویل احتیاطي :زائداً 

---------------

)٥٥٫٠٩٥(الیف المصاحبة للبیعالتك:ناقصاً 

---------------

١٫٣١٤٫٣١٥

==================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٥١(

عقاریةاستثمارات١٢

المجموع

استثمارات
عقاریة تحت 

التطویر
استثمارات

عقاریة مكتملة
درھمألف  درھمألف  درھمألف 

٢٨٩٫١٩٢ ٧٣٫٥٨٣ ٢١٥٫٦٠٩ ٢٠١١ینایر ١كما في 
١١٩٫٦٢٠ ١١٩٫٦٢٠ - إضافات خالل السنة

)١١٫٩٠٠( )٤٫١٠٢( )٧٫٧٩٨( نقص في القیمة العادلة 
---------------------------- ---------------------------- ----------------------------

٣٩٦٫٩١٢ ١٨٩٫١٠١ ٢٠٧٫٨١١ ٢٠١٢ینایر ١كما في 
٨٥٫٦٢٥ ٨٥٫٦٢٥ - إضافات خالل السنة

١٨٢٫٥٣٠ - ١٨٢٫٥٣٠ )١٤إیضاح (ممتلكات ومعدات، بالصافيمنتحویل 
)١٠٦٫٨٣٦( - )١٠٦٫٨٣٦( )١٤إیضاح (ممتلكات ومعدات، بالصافيإلىتحویل 
)٢٨٫٨٣٦( )١٠٫٠٢٦( )١٨٫٨١٠( ة نقص في القیمة العادل

----------------------------- ----------------------------- ----------------------------

٥٢٩٫٣٩٥ ٢٦٤٫٧٠٠ ٢٦٤٫٦٩٥ ٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 
=============== ================ ===============

�ϥ·�ϙϧΑϠϟ�ΔϳέΎϣΛΗγϻ�ΕέΎϘόϠϟ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϣϳϘϟλ Σϟ�ϡΗϳ�ϝϼΧ�ϥϣ�ΎϬϳϠϋ�ϝϭ�ΔϳϟΎΣϟ�ϕϭγϟ�έΎόγ�ϰϟ·�ωϭΟέϟϟ�ΕέΎѧϘόϠϟ�ˬΔѧϠΛΎϣϣ
�ϩΫѧϫ�ϰѧϠϋ�ϑ.س الظروف االقتصادیة الحالیةالتي تعكوالموقع، أو بالرجوع إلى المعامالت األخیرة الحالة وتعدیلھا حسب  έηϳϭ

�ΔΑέΟΗϟϭ�ΎϬΑ�ΔΛϳΩΣϟ�Δѧϓϭ�ϊالمؤھالت المھنیة المناسبة المعترفالتقییمات خبراء تقییم مستقلین مسجلین لدیھم  ϗϭϣ�ϲϓ�ΕέΎѧϘόϟ
حالة عدم توفر مثلویمكن استخدام أسالیب التدفق النقدي المخصوم لحساب القیمة العادلة في حاالت معینة، .التي یجري تقییمھا

˼�ΦϳέΎѧΗب�ΕϼϣΎόϣ�ΔΛϳΩΣ�ΔϳϟΎΣϟ�ϕϭγϟ�ΕϼΧΩϣ�ϡΩΧΗγΎΑϟΓΩѧΎϔϟ�έΎόѧγϭ�ΕέΎѧΟϳϹ�ϕϭγ�ϝΛϣ�ΔϳΟέΎΧ.�ϡѧΗ�ϡϳѧϳϘΗϟ ةأیمثل ˺
.٢٠١٢دیسمبر

:الخارجيخبراء التقییمالمعتبرة من قبل تتضمن منھجیات التقییم 

.المماثلةالعقاراتتحدید قیمة العقار من معامالتل ھذه الطریقةاستخدامیتم :المقارنة المباشرةطریقة)أ

.ΔѧϧέΎϘϣϠϟ�ΔѧϳϓΎϛ�ΔϟΩكون ھناكال یعندما تطور المحتملالقیمة العقار معلتقدیرھذه الطریقةستخدم ت: المتبقیةالطریقة)ب
.قع قید التطویر في السوق المحلیةاموفي تقییموتستخدم ھذه الطریقة عادةً 

.اإلمارات العربیة المتحدةدولةداخلالعقاریة للبنك موجودة االستثماراتإن جمیع 

�ϊصافي، إلى العقارات االستثماریة تماشیاً بالت ومعدات، جزء من ممتلكاتھ من ممتلكاخالل السنة، قام البنك بنقل  ѧϣϡϳѧϳϘΗ�ΓΩΎѧϋ·
١٨٢٫٥٣٠�ϑعلیھ، تم نقل وبناءً .العقارات ϟ�ϡϫέΩ�ϲϫϭ�έѧϳϳϐΗϟ�Ϋѧϫ�ΦϳέΎѧΗ�ϲѧϓ�έΎѧϘόϠϟ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ϝΛϣΗ�Ωѧϳϗ�ϥѧϣ�ϡΩΧΗѧγϻ

ί˯�قام البنك أیضاً ،بالمثل. صافيبالالممتلكات والمعدات،  Ο�ϝϘϧΑ�έΧΛΗγ�ϥϣ�ΔϳέΎϘόϟ�ϪΗέΎϣ�ϰϟ·�ˬΕΩѧόϣϟϭ�ΕΎѧϛϠΗϣϣϟ�ϲϓΎλ
١٠٦٫٨٣٦�ϑعلیھ، تم نقل وبناءً .تلك الممتلكاتستخدام الإجراء إعادة تقییم بعد  ϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ϝѧΛϣΗ�ΔϳέΎϣΛΗγϻ�ΕέΎϘόϟ�ϥϣ�ϡϫέΩ

�ΔѧϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩΗϠϟ�ΩΣϭϣϟ�ϥΎϳΑϟفي عكس ھذه المعاملة لم یتم .)١٤إیضاح (االستخدام قید في تاریخ ھذا التغییر اتالعادلة للعقار
  .مستلمةكونھا معامالت غیر نقدیة 

:كما یليالعقاریةباالستثماراتالمتعلقةمصروفات المباشرة الواإلیجارتفاصیل إیرادات إن 

٢٠١١ ٢٠١٢
درھمألف  درھمألف 

١٢٫٩٨٤ ١٠٫٨١٤ إیرادات تأجیر
================ ================

١٫٩١٤ ٢١٤ مصروفات التشغیل المباشرة
================ ================
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)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٥٢(

موجودات أخرى ١٣
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  درھمألف 

٨٥٩٫٨٩٨ ٨٤٥٫٤٤٢ فوائد مستحقة القبض  
٨٧٫٣١١ ٤٥٫٨٨٠ ضرائب مستقطعة
٧١٫٣٣٦ ٥٩٫٧٦٦ مصاریف مدفوعة مقدما 

- ١٫١٤٨ د مقاصة مدینرصی
٨٫٧٧١٫٨٢٣ ٤٫٧٣٨٫٠٤٤ أوراق قبول

٢٣١٫١٢٦ ٢٣٥٫٦٨٢ أخرى
------------------ ------------------

١٠٫٠٢١٫٤٩٤ ٥٫٩٢٥٫٩٦٢
====================== ======================

�ϝϭΑϘϟ�ϕέϭ�́ηϧΗ�ΎϣΩϧϋ�ϥϭϛϳ�ϙϧΑϟ�ΕΣΗ�ϡί Ηϟ�ΕΎϋϭϓΩϣ�ΩΩγΑΩϧΗγϣ�ϝΑΎϘϣ�Ε�ΎϬΑΣγ�ϡΗϥΎѧϣΗ�ΕΎѧΑΎρΧ�ΏѧΟϭϣΑ. إن أوراق
�ι Χѧηϟϭ�ˬΦϳέΎѧΗϟϭ�ˬϝΎѧϣϟ�ώѧϠΑϣ�ΩΩѧΣΗ�ϝϭΑϘϟѧϟ�ϕΣΗѧγϣϟ�Ϫϊ ϓΩѧϟ.�ˬϝϭѧΑϘϟ�ΩѧόΑت�ΑѧλϷ�ΓΩ�ΏϭѧϠρϣϑ έѧλ ϣϠϟ�ρϭέѧηϣ�έѧϳϏ

ΩѧΣϭϣϟ�ϲϟΎѧϣϟ�ί)٢٠إیضاح ( لي ماھا كمطلوب تسجیل، وبالتالي یتم )مشروع الوقت( ѧϛέϣϟ�ϥΎѧϳΑ�ϲϓϭ�ˬ�ϝϳΟѧγΗϟ�ϕѧΣϟѧϗΎόΗ�ϱΩ
.مقابل أوراق القبولالبنك الضمانات النقدیة عموماً یستقبل  .ماليكأصل للسداد من العمیل 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)عتاب(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٥٣(

ممتلكات ومعدات، صافي  ١٤

المجموع
أعمال رأسمالیة

قید التنفیذ
معدات وملحقات 

الحاسب اآللي
أثـاث

ومعدات وسیارات عقارات مستأجرة عقارات بملكیة حرة
درھمألف  درھمألف  درھمألف درھمألف  درھمألف  درھمألف 

أو التقییمالتكلفة
١٫٦٠٥٫٨٢٩ ٣٥٥٫٠٩٥ ٣٦٨٫٣٩٤ ١٤٥٫٨٥٠ ١١٢٫٥٤٨ ٦٢٣٫٩٤٢ ٢٠١١ینایر١كما في 

)١٫٨٧٤( - )٤٠٥( )٧٢٧( )٣( )٧٣٩( فرق سعر الصرف
١٠٣٫٤٧٨ ٩٥٫٨٧٣ ٣٫٧٤٣ ٢٫٥٦٧ ١٣٨ ١٫١٥٧ إضافات خالل السنة

- )٢٠٦٫٢٩٤( ٨١٫٢١١ ٦٫٥٤٦ ٨٫١٩٦ ١١٠٫٣٤١ تحویالت
)٧٣٥( )٧٣٥( - - - - إلى المصاریفمبالغ محولة
)٥٧٫٤٤٠( )٥٧٫٤٤٠( - - - - خسارة انخفاض القیمة
)٤٦٫٠٧٦( - )٤٢٫٩٥٨( )٢٫٩٨٥( )١٩( )١١٤( إستبعادات خالل السنة

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
١٫٦٠٣٫١٨٢ ١٨٦٫٤٩٩ ٤٠٩٫٩٨٥ ١٥١٫٢٥١ ١٢٠٫٨٦٠ ٧٣٤٫٥٨٧ ٢٠١٢ینایر ١كما في 

)١٧٣( )٢٢( - )٢٤( - )١٢٧( فرق سعر الصرف
١١٨٫٢٧١ ١١٤٫٠٩٠ ١٫٣٣٨ ١٫٢٤١ ٢٠٣ ١٫٣٩٩ إضافات خالل السنة

- )٦٣٫٦١٦( ٤٢٫٢١٣ ٧٫٥٣١ ١٠٫٥٥٦ ٣٫٣١٦ تحویالت
)٤٫٢٦٧( )٤٫٢٦٧( - - - - إلى المصاریفمبالغ محولة
)١٨٢٫٥٣٠( )١٨٢٫٥٣٠( - - - - )١٢إیضاح (تحویل إلى عقارات استثماریة 

١٠٦٫٨٣٦ - - - - ١٠٦٫٨٣٦ )١٢إیضاح (تحویل من عقارات استثماریة 
)٢١٫٣٣٧( )٢١٫٣٣٧( - - - - خسارة انخفاض القیمة
)٨٦٠( - - )٨٦٠( - - خالل السنةإستبعادات

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
١٫٦١٩٫١٢٢ ٢٨٫٨١٧ ٤٥٣٫٥٣٦ ١٥٩٫١٣٩ ١٣١٫٦١٩ ٨٤٦٫٠١١ ٢٠١٢دیسمبر٣١كما في 
------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

االستھالك المتراكم
٥٣٥٫٥٠٨ - ٢٣٢٫٦٠٦ ٩٥٫٨٧٨ ٣٩٫٢٩٢ ١٦٧٫٧٣٢ ٢٠١١ینایر١كما في 

)٩٩٦( - )٢٩٣( )٦٨٩( )٣( )١١( فرق سعر الصرف
١٤٩٫٣٤٨ - ٨٥٫٤٥٤ ١٨٫٥١٠ ١٧٫٠٥٧ ٢٨٫٣٢٧ محمل خالل السنة 

)٤٥٫١٩٦( - )٤٢٫٢٢٨( )٢٫٨٨٧( )١٩( )٦٢( إستبعادات خالل السنة
------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

٦٣٨٫٦٦٤ - ٢٧٥٫٥٣٩ ١١٠٫٨١٢ ٥٦٫٣٢٧ ١٩٥٫٩٨٦ ٢٠١٢ینایر ١كما في 
٢٠ - - ٢٠ - - ففرق سعر الصر

١٣١٫٢٨٦ - ٦٦٫٨٧٠ ١٥٫٩٠٤ ١٧٫٢٦١ ٣١٫٢٥١ محمل خالل السنة 
)٧٨٢( - - )٧٨٢( - - إستبعادات خالل السنة

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
٧٦٩٫١٨٨ - ٣٤٢٫٤٠٩ ١٢٥٫٩٥٤ ٧٣٫٥٨٨ ٢٢٧٫٢٣٧ ٢٠١٢دیسمبر٣١كما في 

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
الدفتریةالقیمة 

٨٤٩٫٩٣٤ ٢٨٫٨١٧ ١١١٫١٢٧ ٣٣٫١٨٥ ٥٨٫٠٣١ ٦١٨٫٧٧٤ ٢٠١٢دیسمبر٣١كما في 
=================== =================== =================== =================== =================== ===================

٩٦٤٫٥١٨ ١٨٦٫٤٩٩ ١٣٤٫٤٤٦ ٤٠٫٤٣٩ ٦٤٫٥٣٣ ٥٣٨٫٦٠١ ٢٠١١دیسمبر ٣١كما في 
=================== =================== =================== =================== =================== ===================

.حرة قید اإلنشاءبملكیة تمثل أعمال رأسمالیة قید التنفیذ بشكل رئیسي تملك عقارات 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٥٤(  

)تابع(ممتلكات ومعدات، صافي   ١٤

 بمبلغ خسارة انخفاض قیمةتسجیل مما أدى إلى لالنخفاض في القیمةالبنك تحت اإلنشاء إحدى عقارات ، تم تقییم السنةخالل 
تم تحدید المبلغ القابل لالسترداد للموجودات ذات .في بیان الدخل الموحد)درھم٢٠١١:٥٧٫٤٤٠(درھم ألف٢١٫٣٣٧

الحدیثة في معامالت المع معاییر التقییم الدولیة بالرجوع إلى للعقارات العادل ویتوافق التقییم .الصلة على أساس القیمة العادلة 
.خبیر تقییم عقاري مستقلبواسطة ري التي تمت على أساس تجاالسوق 

موجودات غیر ملموسة  ١٥

موجودات غیر ملموسة أخرى

المجموع
ودائع أساسیة غیر 

ملموسة
اتإدارة الثرو

وعالقة العمالء
العمالءعالقة 

االئتماناتطاقلب الشھرة
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

التقییمأو تكلفة ال
١٦٢٫٢٠٠ ١١٢٫٧٠٠ ١٨٫٠٠٠ ١٢٫٧٠٠ ١٨٫٨٠٠ ٢٠١١ینایر ١في 

------------- ------------- ------------- ------------- -------------

١٦٢٫٢٠٠ ١١٢٫٧٠٠ ١٨٫٠٠٠ ١٢٫٧٠٠ ١٨٫٨٠٠ ٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 
------------- ------------- ------------- ------------- -------------

االطفاء المتراكم
٧٫٠٢٠ ٥٫٦٣٥ ٧٥٠ ٦٣٥ - ٢٠١١ینایر ١في 

٣١٫٥٢٧ ٢٢٫٥٤٠ ٤٫٦٠٠ ٤٫٣٨٧ - اإلطفاء خالل السنة
------------- ------------- ------------- ------------- -------------

٣٨٫٥٤٧ ٢٨٫١٧٥ ٥٫٣٥٠ ٥٫٠٢٢ - ٢٠١٢ینایر ١في 

٣١٫٥٢٧ ٢٢٫٥٤٠ ٤٫٦٠٠ ٤٫٣٨٧ - اإلطفاء خالل السنة
------------- ------------- ------------- ------------- -------------

٧٠٫٠٧٤ ٥٠٫٧١٥ ٩٫٩٥٠ ٩٫٤٠٩ - ٢٠١٢دیسمبر ٣١في كما 
------------- ------------- ------------- ------------- -------------

القیمة الدفتریة

٩٢٫١٢٦ ٦١٫٩٨٥ ٨٫٠٥٠ ٣٫٢٩١ ١٨٫٨٠٠ ٢٠١٢دیسمبر ٣١في 
========= ========= ========= ========= ==========

١٢٣٫٦٥٣ ٨٤٫٥٢٥ ١٢٫٦٥٠ ٧٫٦٧٨ ١٨٫٨٠٠ ٢٠١١بر دیسم٣١في 
========= ========= ========= ========= ==========

ΦϳέΎѧѧΗΑ١�έΑϭѧѧΗϛ˻ ˹ ˺ ˺�ˬϟ�ΫϭΣΗѧѧγ�ϙѧѧϧΑ�ϝΎѧѧϣϋϷ�ωΎѧѧρϗ�ΕΎϛέѧѧηϭ�ΕϭέѧѧΛϟ�ΓέΩ·�ˬΩέѧѧϓϸϟ�Δϳϓέѧѧλ ϣϟ�ΕΎϣΩѧѧΧϟ�ϝΎѧѧϣϋ�ϰѧѧϠϋ
˺�ϩέΩѧϗ�ώϠΑϣ�˯ΎϘϟفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة)”RBS“(رویال بنك أوف سكوتالند لالصغیرة والمتوسطة  ˿ ́ ٫٩٠٠�ϑ ѧϟ

وتخصیص سعر الشراء الذي قام بھ استشاري خارجي على الفور بعد االستحواذ في على أساس عملیة التقییم العادلبناءً .درھم
.ألف درھم كشھرة١٨٫٨٠٠ألف درھم كموجودات غیر ملموسة وبمبلغ ١٤٣٫٤٠٠، اعترف البنك بمبلغ ٢٠١١

الشھرة

�ϝѧΛϣΗ�ϲΗϟ�ΔϳϠϳϐηΗϟ�ϙϧΑϟϰѧϧΩ�ϡΗѧϳ�ϱΫѧϟϭ�ϙѧϧΑϟ�ϯقطاعاتاض القیمة، تم توزیع الشھرة على ألغراض اختبار انخف Ωѧϟ�ϯ ϭΗѧγϣ
.قطاعات األعمال للبنكمنفیھ مراقبة الشھرة ألغراض اإلدارة الداخلیة، والذي ھو لیس أعلى 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٥٥(  

)تابع(موجودات غیر ملموسة ١٥

  )تابع( الشھرة

:ھي كما یليكل وحدة الشھرة ل على الموزعةالمدرجةإجمالي القیمة

درھمألف  الوحدة المولدة للنقد

١٠٫٧٨٤ بطاقات االئتمان
٥٫٠٩٩ القروض

٩٤ السحب على المكشوف
٢٫٨٢٣ أعمال إدارة الثروات

-----------

١٨٫٨٠٠

============

الموجودات غیر الملموسة األخرى

�ΔѧϣϳϘϟ�ϝѧΛϣ�ΓΩѧΎόϟ�ϊت�ΔѧγϭϣϠϣϟ�έѧϳϏ�˯ϼϣόϟ�Δϗϼϋإن موجودات عالقات العمالء ѧϗϭΗϣϟ�ϝΎѧϣϋϷ�ϰѧϟ·�ΩѧϟϭΗΗ�ϥ�˯ϼѧϣόϟ�ϥѧϣ
˯ˬ�ل .االستحواذنتیجةالموجودین  ϼѧϣόϟ�ΕΎѧϗϼόϟ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ΩϳΩΣΗ�˯ϼѧϣϋ�ϝϭΎѧϧΗ�ϡѧΗ�ΩѧϘϓѧϗΎρΑΕΎ�ϥΎѧϣΗϻ

ϝλˬ�إدارة الثروات بشكلٍ وعمالء  ϔϧϣѧγΑ�ϙϟΫϭ�ΏΑ˯ϻϭѧϟϭ�ΕΎѧϗϼόϟϭ�έρΎѧΧϣϟ�ϑ ϼΗѧΧ.�ϥ�ϊ ѧϗϭΗϣϟ�ϥѧϣϭ
.في شكل رسوم وفوائد وعموالتاً متكرراً مادیھذه العالقات دخالً عن ینتج

ودائع األساسیة ال
غیر الملموسة

έΩѧλتمن حقیقة أن قاعدة الودائع في البنك تأتي ودائع األساسیة غیر الملموسة موجودات القیمة إن  ϣ�ϝѧΛϣ
�ΔѧϔϠϛΗϭ�ϊإن .أو تمویل السوقتمویل المجموعات أرخص من تمویل  ѧΩϭϟ�ϰѧϠϋ�ϝѧϳϭϣΗϟ�ΔϔϠϛΗ�ϥϳΑ�ϕέΎϔϟ

.ودائع األساسیة غیر الملموسةالقیمة یمثل سوق تمویل ال/تمویل المجموعات

لشھرةااختبار انخفاض قیمة 

.)ال شيء: ٢٠١١(٢٠١٢یسمبر د٣١قیمة خالل السنة المنتھیة في الفي نخفاض لالخسائر  ةأیتسجیل لم یتم 

�ϝѧϛلستخدام قید االقیمة التم تحدید .على أساس قیمتھا في االستخدامتقییمھاالمكونة للنقد تم لوحدات لالمبالغ القابلة لالسترداد إن 
قید حساب القیمة استند .وحداتالوحدة عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقع أن یتم إنشاؤھا من استمرار استخدام 

.االستخدام على االفتراضات األساسیة التالیة

 خبرةإلى الالتدفقات النقدیة استناداً تم توقعΔϘΑΎγϟ�ϡΎѧϋ�ϲѧϓ�ϝϣόϟ�ΔρΧϭ�ΔϳϠόϔϟ�ϝϳϐηΗϟ�ΞΎΗϧϭ�ˬ˻ ˹ ˺ ˻.�ϡѧΗϭ�˯έϘΗѧγ
ϭ�ΓέѧΗϓ�ΩϧΗγΗϊ.األعمالمن خالل ھذه تحقیقھ التدفقات النقدیة باستخدام معدل متوقع  ѧϗϭΗϟ�ϰѧϠϋϟ�ϙѧϧΑϠϟ�ϲϟΎѧΣϟ�έϭѧυϧϣ

.سنوات ٤-٣فیما یتعلق بتشغیل ھذه الوحدات وتتراوح بین 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٥٦(  

)تابع(موجودات غیر ملموسة ١٥

 المكونة للنقدلوحدات لتحدید المبالغ القابلة لالسترداد ة لمعدالت خصم مناسبتم تطبیق.�ϰѧϠϋ�ϩΫѧϫ�ϡλ Χϟ�έΎόγ�ΕέΩϗ
�έϳόѧγΗ�ΝΫϭѧѧϣϧ�α Ύѧγ�ΕΩϭѧѧΟϭϣϟϳϟΎϣѧγέϟ�ϝΎѧϣϟ�α έ�ϕϭѧѧγϭ�ΔѧϳϛϳέϣϷ�ΕΩϧѧѧγϟ�ϥѧϣ�ΕΎѧѧϧΎϳΑ�ϡΩΧΗѧѧγΎΑ�ΔϲѧѧϓΔѧѧϟϭΩ

.٪١٧٫٢لى إ٪ ١٤٫١تراوح بین وتاإلمارات العربیة المتحدة 

Δϳϗϭѧγϟϭ�ΔϳΩΎѧλتاالفتراضات األساسیة المذكورة أعاله إن  Ηϗϻ�ϑ ϭέѧυϟ�έѧϳϐΗ�ϊ ѧϣ�έѧϳϐΗ.�ϙѧϧΑϟ�ΕέϳΩѧϘΗ�έϳѧηΗϭϟ�ϥ�ΕέѧϳϳϐΗ
.الوحدات دون القیمة الدفتریةمن المبلغ القابل لالسترداد أن تسبب انخفاض االفتراضات ال یتوقع في ھذهالمعقولة محتملة ال

أرصدة مستحقة للبنوك١٦
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  درھمألف 

٣١٦٫٩٤١ ١٢٠٫٥٠٤ حسابات مستحقة للبنوك
٣٨١٫٩٥١ ٣٥١٫٠٥٤ ودائع ھامشیة

٢٫٣٩١٫٤٩٤ ٣٫٩٣٩٫٧١٣ لودائع ألج
----------------------------------------- -----------------------------------------

٣٫٠٩٠٫٣٨٦ ٤٫٤١١٫٢٧١
================== ==================

ϟ�ρϭΣΗϟ�Ε˯έΟ·�ΫϳϔϧΗΑ�ϙϧΑϟ�ϡϭϘϳ�Δϳϓέλ ϣϟ�ϊ ΩϭϠ�έρΎΧϣ�ΩοΩΧΗѧγΎΑ�ϲѧΑϧΟϷ�ϑ έѧλ ϟ�έρΎѧΧϣϭ�ΓΩΎϔϟ�έΎόγ�ΕΎѧο ϳΎϘϣ�ϡ
�ΔϠϣόϟ�ΎϬϧ�ϰϠϋ�ΎϬϔϧλ ϳϭΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ΕΎѧρϭΣΗ.�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ΕѧϐϠΑ�ΔѧϳΑΎΟϳϹ�ϩΫѧϬϟϲѧϓ�Ύѧϣϛ�ΕΎѧο ϳΎϘϣϟ٣١�έΑϣѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˻
.ألف درھم٢٢٫٥٧٨القیمة العادلة اإلیجابیة -٢٠١١دیسمبر ٣١(درھم ألف ١٨٦ (



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٥٧(

ودائع العمالء١٧
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  درھمألف 
:حسب الفئة

٢٣٫٩٦٨٫٢٩٧ ٢٩٫٣٣٠٫٦٣٢ ودائع متداولة
٣٠٦٫٠٤٧ ٣٤٥٫٠٧٩ ودائع ھامشیة

٢٫٢٣٧٫٧٨٣ ٢٫٨٢٦٫٤٢٣ حسابات توفیر
٦٤٫١٤٦٫٠٣٨ ٦١٫٤٢٠٫٩٤٦ ودائع ألجل 
٩٫٢٠١٫٨٥١ ٦٫٥٧٨٫٩٧٠ ودائع مرابحة

٤٥٨٫٩٤٠ ٤٤٩٫٥٦٩   )٥-٤١إیضاح (ودائع حكومیة طویلة األجل 
٨٫٨٥١٫٨٦٩ ٨٫٢٦٥٫٣٠٦ )٢٣إیضاح (أخرى ودائع إسالمیة 

----------------------------------------------- -----------------------------------------------

١٠٩٫١٧٠٫٨٢٥ ١٠٩٫٢١٦٫٩٢٥
================= =================

ϩέΩѧϗ�˱ΎѧϐϠΑϣ�ϑ ϳϧλ Η�Ωϳϋ˵٧١٦٫٦٥٢�ϡѧϫέΩ�ϑ ѧϟέϭϷ�ϥѧϣ�ϭϳέϭϳϟΎѧΑ�ΔѧϳέΎΟΗϟ�ϕ�ϲѧϓ�Ύѧϣϛ�ϲϟΎѧϣϟ�ί ѧϛέϣϟ�ϥΎѧϳΑ�ϲѧϓ˼ ˺�έΑϣѧγϳΩ
٢٠١١�˯ϼϣόϟ�ϥϣ�ϊ Ωϭ�ϥϣ�ϰϟ·�ΔѧϳέΎΟΗ�ϕέϭϭέϭϳϟΎѧΑ)�ΡΎѧο ϳ·˺ ́(�ΔѧϠΑΎϗϭ�ΔϘѧγΗϣ�Αѧλ Η�ϰѧΗΣ�ϙѧϟΫϭ�ˬΔѧϧέΎϘϣϠϟ�ϊ ѧϣ�ν έѧϋ

.الفترة الحالیة

أسعار الصرف األجنبي باستخدام العقود اآلجلة مخاطر إعادة الشراء المعكوسة بالعمالت األجنبیة ضد لودائع یقوم البنك بالتحوط 
ما  ٢٠١٢دیسمبر ٣١المقایضات كما فيلھذه اإلیجابیة بلغت القیمة العادلة .التدفقات النقدیةویصنف ھذه األدوات كتحوطات 

).درھمألف ١٨٫١٨٢قیمة عادلة سالبة :٢٠١١دیسمبر ٣١(درھم ألف ١٣٫٢٥٧قیمتھ 

أوراق تجاریة بالیورو١٨

إلصدار األوراق التجاریة ")ECPبرنامج ("دوالر أمریكي ملیار  ٤بتأسیس برنامج أوراق تجاریة بالیوریو قیمتھ البنك قام 
.مع بنك أوف أمریكا لألوراق المالیة المحدودة٢٠٠٧یونیو ٥مؤرخة في یةبموجب اتفاقبالیوریو 

لعمالت األجنبیة من خالل عقود الصرف األجنبي اآلجلة مخاطر اضد ECPبرنامج یقوم البنك بتنفیذ إحراءات تحوط ل
٣١في كما ھذه صافي القیمة العادلة اإلیجابیة لعقود التحوط بلغ . مخاطر التدفقات النقدیةكتحوطات ضد ویصنف ھذه األدوات 

).ألف درھم٤٫٢٨٤قیمة عادلة سالبة:٢٠١١دیسمبر ٣١(ألف درھم ٩٨٫٠٢٤ما قیمتھ٢٠١٢دیسمبر 

.بالیوروأوراق تجاریة إلى إلعادة تصنیف ودائع من العمالء ١٧رقماجع إیضاحر



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٥٨(

قروض١٩

:ھي كما یلي٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في إن تفاصیل القروض 

المجموع أكثر من خمس سنوات سنوات٥-٣ سنوات٣-١ خالل سنة العملة  األداة
درھمألف  درھمألف  درھمألف  درھمألف  درھمألف 

١٧٣٫٥٨٠ - ١٧٣٫٥٨٠ - - رینمینبي الصیني أوراق مالیة غیر مضمونة
١٫٧١٨٫٠٥٥ - ٨٤٧٫٠٢٨ ٨٧١٫٠٢٧ - رینغیت مالیزي

٩٦٤٫٣٨٢ - ٣٨٨٫٦٧٧ ٥٧٥٫٧٠٥ - فرنك سویسري
٩٤٫٠٠٣ - ٩٤٫٠٠٣ - - لیرا تركیة

١٫٧٥٣٫٠٠٠ - ٥٠٠٫٠٠٠ - ١٫٢٥٣٫٠٠٠ درھم إماراتي 
٤٫٢٦٠٫٦٨٠ ٥٨٧٫٦٨٠ - ٣٫٦٧٣٫٠٠٠ - دوالر أمریكي

------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
٨٫٩٦٣٫٧٠٠ ٥٨٧٫٦٨٠ ٢٫٠٠٣٫٢٨٨ ٥٫١١٩٫٧٣٢ ١٫٢٥٣٫٠٠٠

٣٫٧٣٩٫٨٤٩ - - - ٣٫٧٣٩٫٨٤٩ األمریكيالدوالر  القروض المشتركة

١٫٨٣٦٫٥٠٠ - ١٫٨٣٦٫٥٠٠ - - الدوالر األمریكي  سندات الصكوك إسالمیة

١٫١١٧٫١٤٣ - ١٫١١٧٫١٤٣ - - الدوالر األمریكي  سندات ثانویة بسعر فائدة عائمة

٦٫٦١٧٫٤٥٦ - ٦٫٦١٧٫٤٥٦ - - درھم إماراتي  شق الثاني ض الوقر

٢٫٠٧١٫٣٦٨ - - ٦٢٠٫٧٣٧ ١٫٤٥٠٫٦٣١ الدوالر األمریكي إعادة الشراءاقتراض من خالل عملیات

١٫٣٤٩٫٩٩٥ - - - ١٫٣٤٩٫٩٩٥ درھم إماراتي 

------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
٢٥٫٦٩٦٫٠١١ ٥٨٧٫٦٨٠ ١١٫٥٧٤٫٣٨٧ ٥٫٧٤٠٫٤٦٩ ٧٫٧٩٣٫٤٧٥

٤٤٣٫٦٣٦ تعدیالت القیمة العادلة على القروض القصیرة والمتوسطة األجل والتي تم التحوط لھا 
-------------------------

٢٦٫١٣٩٫٦٤٧
===============

تم تصنیف عقود مقایضات العمالت المتداخلة ھذه كتحوطات للقیمة العادلة .عقود مقایضة العمالت المتداخلةسعر الفائدة وباستعمالذه القروضتم التحوط لھألف درھم، حیث ١٥٫٣٤٧٫٢٠١مبلغ تتضمن القروض 
.ألف درھم٤٥٠٫٢١٢ھ ما قیمت٢٠١٢بر دیسم٣١القیمة العادلة اإلیجابیة لھذه المقایضات كما في  صافي بلغ. أو التدفقات النقدیة



ة مساهمة عـامةشرك-تجاريبنك أبوظبي ال

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٥٩(

)تابع(قروض ١٩

:ھي كما یلي٢٠١١دیسمبر ٣١إن تفاصیل القروض كما في 

المجموع سنوات٥أكثر من  سنوات٥-٣ سنوات٣-١ خالل سنة العملة  األداة
درھمألف  درھمألف  درھمألف  درھمألف  درھمألف 

٧٢٫١٢٦ - - - ٧٢٫١٢٦ دوالر أسترالي أوراق مالیة غیر مضمونة
٩٤٫٣٣٣ - - - ٩٤٫٣٣٣ دوالر ھونج كونج

١٫٣٤٤٫٧٣٣ ٤٧٣٫٧٠٦ ٨٧١٫٠٢٧ - - رینغیت مالیزي
١٠٣٫٧٥٨ - - - ١٠٣٫٧٥٨ كرونا سلوفاكیة

٥١٫٢٩٩ - - - ٥١٫٢٩٩ رند جنوب أفریقیا
٥٧٥٫٧٠٥ - ٥٧٥٫٧٠٥ - - نك سویسريفر

٩٤٫٠٠٣ - ٩٤٫٠٠٣ - - لیرة تركیة
١٫٧٥٣٫٠٠٠ ٥٠٠٫٠٠٠ - ١٫٢٥٣٫٠٠٠ - درھم إماراتي 
٣٫٧٤٦٫٤٦٠ ٧٣٫٤٦٠ - ٣٫٦٧٣٫٠٠٠ - دوالر أمریكي

---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ----------------------------
٧٫٨٣٥٫٤١٧ ١٫٠٤٧٫١٦٦ ١٫٥٤٠٫٧٣٥ ٤٫٩٢٦٫٠٠٠ ٣٢١٫٥١٦

٧٫٥٢٩٫٦٥٠ - - ٣٫٧٣٩٫٨٤٩ ٣٫٧٨٩٫٨٠١ دوالر أمریكي قروض مشتركة
٣٢٨٫٠١٥ - - - ٣٢٨٫٠١٥ یورو

١٫٨٣٦٫٥٠٠ - ١٫٨٣٦٫٥٠٠ - - ر أمریكيدوال سندات الصكوك إسالمیة

١٫١٧٢٫٧٨٩ - ١٫١٧٢٫٧٨٩ - - دوالر أمریكي سندات ثانویة بسعر فائدة عائمة

٦٫٦١٧٫٤٥٦ - ٦٫٦١٧٫٤٥٦ - - درھم إماراتي  شق الثاني ض الوقر

٣٫٥٨٣٫١٦٧ - - ٨٧٠٫١٣٤ ٢٫٧١٣٫٠٣٣ دوالر أمریكي إعادة الشراءقتراض من خالل عملیاتا
٢٫٥٥١٫٢٣٠ - - ١٩٣٫٠٠٠ ٢٫٣٥٨٫٢٣٠ درھم إماراتي 

---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ----------------------------

٣١٫٤٥٤٫٢٢٤ ١٫٠٤٧٫١٦٦ ١١٫١٦٧٫٤٨٠ ٩٫٧٢٨٫٩٨٣ ٩٫٥١٠٫٥٩٥
٤٤٢٫٧٨٥ تعدیالت القیمة العادلة على القروض القصیرة والمتوسطة األجل والتي تم التحوط لھا 

----------------------------
٣١٫٨٩٧٫٠٠٩

==============
�ϭ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϠϟ�ΕΎρϭΣΗϛ�ϩΫϫ�ΔϠΧΩΗϣϟ�Εϼϣόϟ�ΕΎο.ف درھم، حیث تم التحوط لھذه القروض باستعمال سعر الفائدة وعقود مقایضة العمالت المتداخلةأل١٠٫٠٩٦٫٩٣٣تتضمن القروض مبلغ  ϳΎϘϣ�ΩϭϘϋ�ϑ ϳϧλ Η�ϡΗ

.ألف درھم٤٣٨٫٤٢١ما قیمتھ ٢٠١٢دیسمبر ٣١بلغت القیمة العادلة اإلیجابیة لھذه المقایضات كما في .التدفقات النقدیة



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٦٠(

)تابع(قروض قصیرة ومتوسطة األجل ١٩

ϟ�ΕΎόϓΩ�ϕΣΗγΗ�ϰϠϋ�ΓΩΎϔ�Δϧϭϣο ϣϟ�έϳϏ�ΔϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷ�Γέϭλ Αϧѧγ�ϊ Αέϳϭ ة�Δϳϭϧѧγ�ϑ ѧλ ϧϭ�Δϳϭϧѧγϭ�ΓΩѧΎϔϟ�ΔΑѧγϧϭ�ϲѧϓ�Ύѧϣϛ˼ ˺�έΑϣѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˻�Ύѧϣϛ�ϲѧϫ
:یلي

سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥-٣ سنوات٣-١ خالل سنة العملة

-
%٣٫٧معدل ثابت بسعر فائدة ب
  -  -  بالسنة% ٤٫١٢٥&  بالسنة

رینمینبي الصیني

-
%٤٫٣فائدة بمعدل ثابت بسعر 

  بالسنة% ٥٫٣٥&  بالسنة
فائدة بمعدل ثابت بسعر 

  -  .بالسنة% ٥٫٢

رینغیت مالیزي

-
نقطة أساس على ١١٠قسائم بـ 

سعر لیبور فرنك سویسري
فائدة بمعدل ثابت بسعر 

  -  .بالسنة% ٣٫٠١

فرنك سویسري

-
%١٢٫٧٥فائدة بمعدل ثابت بسعر 

  -  -  .بالسنة

لیرا تركیة

-
% ٦فائدة بمعدل ثابت بسعر 

  -  .بالسنة
فائدة بمعدل ثابت بسعر 

  .بالسنة% ٦

درھم إماراتي 

فائدة بمعدل ثابت بسعر 
&  بالسنة% ٤٫٧

  -  بالسنة% ٥٫٣٨٧٥
فائدة بمعدل ثابت بسعر 

  -  .بالسنة% ٤٫٧٥

دوالر أمریكي

:القروض المشتركة

�ϝΩΎѧόϳ�ϥϭѧΑϭϛ�έόѧγΑ�έϬѧη�ϝѧϛ�ϙέΗѧηϣϟ�ν:دوالر أمریكي έѧϘϟ�ϰѧϠϋ�ΓΩѧΎϔϟ�ΕΎόϓΩ�ϕΣΗγΗ˻ ˾·�ΔѧρϘϧα Ύѧγ�ϰѧϠϋ�ΓΩΎѧϳί
.على لیبورنقطة أساسیة ٥٥إلى نقطة أساسیة  ٢٧٫٥بین بسعر كوبون وكوبونات ربع سنویة ، لیبور

سندات تمویل صكوك

.سنویاً واجب الدفع بصورة نصف سنویة%٤٫٠٧ع تحمیل الصكوك معدلة ربح متوق

سندات ثانویة بسعر فائدة عائمة

ϰѧϠϋ�ΓΩΎѧϳί�έϭѧΑϳϟیةنقطة أساس١١٠بسعر كوبون یعادلكل ثالثة أشھر  عائمةالفائدة على السندات الثانویة بسعر فائدة تستحق 
ѧϳϟΎϣ�ΕΎѧγγ΅ϣ�ϥϣ�ΔϳϭϧΎΛϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷ�ϰϠϋ�ϝϭλ.أشھر لثالثة Σϟ�ϡΗ�ΔѧϠϫ̈́ ϣ�ϲѧϫϭ�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧϣϹ�ΔѧϟϭΩ�ΝέΎѧΧ�Δ

�ϡΎѧϋ�ΔѧϳΎϐϟϭ�ϰѧϟϭϷ�Εϭϧγ�α ϣΧϠϟ�ΔϳϧΎΛϟ�ΔΟέΩϟΎΑ�ϲϟΎϣγέ�ϱϭϧΎΛ�ν έϘϛ˻ ˹ ˺ ˻�ϝΩѧόϣΑ�Ύѧϫ̈́ Ύϔρ·�ϡΗѧϳ�ϙѧϟΫ�ΩѧόΑϭ˻ ˹%�˱Ύϳϭϧѧγ
�ΔѧϟϭΩϟ�ϱίاعتمادتم .)٥٠إیضاح (كفایة رأس المال احتسابوذلك ألغراض ٢٠١٦ولغایة  ѧϛέϣϟ�ϙѧϧΑϟ�ϝѧΑϗ�ϥϣ�Ϋϫ�ΕέΎѧϣϹ

.العربیة المتحدة

شق الثانيض الوقر

�ϑ ٦٫٦١٧٫٤٥٦بلغ تودائع عمالء قام البنك بتحویل ، ٢٠٠٩مارسفي  ϟ�ϡϫέΩ�ΔϣϠΗѧγϣ�ΔѧϳΩΎΣΗϻ�ΔѧϣϭϛΣϟ�ϥѧϣ�ϝѧϫ̈́ ϣ�ν έѧϘϟ
ϝϼѧΧ�ϕΣΗγϳΔόΑѧγ�ΕϭϧѧγέΩѧλشق الثانيالإن قرض .شق الثانيالمن  Ϲ�ΦϳέΎѧΗ�ϥѧϣ�ϝΩѧόϣΑ�Δϧѧγ�ϊ ѧΑέ�ϝѧϛ�Ωѧϭϔϟ�ϕΣΗѧγΗϭ

٤ %�˱Ύϳϭϧѧѧγ˯ΩѧѧΗΑ�ϥѧѧϣ˼ ˺�α έΎѧѧϣ˻ ˹ ˹ ̂�ϭ�ϥϳΗϧѧѧγ�ϝϭϷ٤٫٥ %�ϭ�ΔѧѧΛϟΎΛϟ�ΔϧѧѧγϠϟ�˱Ύϳϭϧѧѧγ٥ %�ϭ�ΔѧѧόΑέϟ�ΔϧѧѧγϠϟ�˱Ύϳϭϧѧѧγ٥٫٢٥%
�ΦϳέΎΗ�ϥϣέΩѧλبنھایة السنوات الخمس األولىكامل بالأو جزئیاً تسدید القرض للبنك خیار ب.سنویاً للفترة المتبقیة Ϲ.�ν έѧϏϷ

�ΦϳέΎѧΗ�ϰѧΗΣ�˱Ύϳϭϧѧγ%�ΔΑѧγϧΑ�ϡΎѧόϟ�Ϋѧϫ�ϥѧϣ�˯˱ΩΗΑ�ϩ˯Ύϔρ·�ϡΗϭ٢٠رأس المالل شق الثانيالمؤھل القرض إن ھذاقانونیة تنظیمیة 
.تمت الموافقة على ذلك من قبل البنك المركزي اإلماراتي).٥٠إیضاح (االستحقاق لحساب الكفایة رأس المال 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٦١(

)تابع(قروض قصیرة ومتوسطة األجل ١٩

الشراءات إعادةیاالقتراض من خالل اتفاق

.نقطة أساس زائداً لیبور٣٠٠كوبونات شھریة في صورة متأخرات مع :دوالر أمریكي
.نقطة أساس زائداً لیبور٣٠٠إلى ٨٦كوبونات نصف سنویة في صورة متأخرات مع 

.نقطة أساس زائداً إیبور٣٠٠كوبونات شھریة في صورة متأخرات مع :درھم إماراتي
.نقطة أساس زائداً إیبور١١٥صورة متأخرات مع كوبونات نصف سنویة في

مطلوبات أخرى٢٠
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  درھمألف 

٩٣١٫٠٢٦ ٧٥٢٫٠٣٠ فوائد مستحقة الدفع
١٧٩٫٨٢٤ ٢١٣٫٦٣١ محددة منافع مطلوب معترف بھ اللتزامات
٩٧٣٫٥١٩ ٢٤٧٫٧٥٩ حسابات دائنة وأرصدة دائنة أخرى

٢٣٨ ٩٥٥ حساب مقاصة دائن
١٧١٫٨٠٥ ٢٢٩٫٣٩٢ إیرادات مؤجلة

٨٫٧٧١٫٨٢٣ ٤٫٧٣٨٫٠٤٤ )١٣إیضاح (أوراق قبول 
٨٧٥٫٣٣٢ ٨١٣٫٠٣٤ أخرى

--------------------------------- ---------------------------------

١١٫٩٠٣٫٥٦٧ ٦٫٩٩٤٫٨٤٥
================= =================

محددةمنافع التزامات 

.في اإلمارات العربیة المتحدةه المؤهلینلموظفی")خطةال( "خطة مكافآت البنك یقدم 

 ٢٠١٢دیسمبر من  ٣١في كما المنافع المحددة  اتالتقییمات االكتواریة لموجودات الخطة والقیمة الحالیة لاللتزامتم إجراء أحدث 

المنافع المحددة، وما یتصل بها من  اتتم قیاس القیمة الحالیة اللتزام.ارات العربیة المتحدةمن قبل خبیر اكتواري مسجل في اإلم

.المتوقعةتكالیف الخدمة الحالیة وتكلفة الخدمة السابقة، وذلك باستخدام طریقة الوحدة االئتمانیة

:االكتواري والتفاصیل كالتاليخبیرمخصصات كافیة مقابل التزامات المنافع المحددة المقررة من قبل البالبنك یحتفظ 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٦٢(

)تابع(مطلوبات أخرى٢٠
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  درھمألف 

٤٥٫١٩٣ ٥١٫١١٠
فیما یتعلق بخطط المنافع ضمن بیان الدخل الموحدمبالغ معترف بھا 

المحددة
============= =============

١٧٩٫٨٢٤ ٢١٣٫٦٣١ إللتزام المنافععترف بھ صافي المطلوب الم
============= =============

:الحركات في التزام المنافع المحدد خالل السنة على النحو التالي
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  درھمألف 

١٥١٫٠٨٧ ١٧٩٫٨٢٤ االلتزام االفتتاحي للمنافع المحددة
٤٥٫١٩٣ ٥١٫١١٠ لسنةصافي المحمل ل

)١٦٫٤٥٦( )١٧٫٣٠٣( المنافع المدفوعة
-------------------------------------- ---------------------------------------

١٧٩٫٨٢٤ ٢١٣٫٦٣١ صافي االلتزام الختامي للمنافع المحددة
============= =============

وعالوة اإلصداررأس المال٢١
دفوع بالكاملالمصدر والم المصرح بھ 

٢٠١١ ٢٠١٢
درھمألف  درھمألف  ألف درھم

٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧ درھم١أسھم عادیة بقیمة 
================ ================ ================

٢٠١٢٢٠١١

ألف درھمعدد األسھمألف درھمعدد األسھم

٥٫٥٩٥٫٥٩٧٫٣٨١٥٫٥٩٥٫٥٩٧٤٫٨١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٨١٠٫٠٠٠ینایر١كما في 

٧٨٥٫٥٩٧٫٣٨١٧٨٥٫٥٩٧--أسھم مصدرة عند تحویل أوراق مالیة إلزامیة التحویل

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٥٫٥٩٥٫٥٩٧٫٣٨١٥٫٥٩٥٫٥٩٧٥٫٥٩٥٫٥٩٧٫٣٨١٥٫٥٩٥٫٥٩٧دیسمبر٣١كما في 

==================================================

، كانت الفائدة علیھا واجبة الدفع ألف درھم٤٫٨٠٠٫٠٠٠بقیمة اسمیة أوراق مالیة إلزامیة التحویلتم تحویل ، ٢٠١١بریل إفي 
�ΔϳϭϧγΓέΧ́Ηϣ�ΕΎόϓΩΑϭ�ˬ�ϡϬγ�ϰϟ·�ϥϳϣϫΎγϣ�ϕϭϘΣϙѧϧΑϠϟ�ΔѧϳΩΎϋ.�Ωѧϧϋ�ˬϝѧϳϭΣΗϟ�ϡѧΗربعسنویاً بصورة % ١٫٥إیبور زائد بسعر 

٦٫١١ΩѧΣϭϟ�ϡϬѧγϠϟ�ϡϫέΩ.�Γϭϼѧϋ�ΕѧΟΗϧ�ΩѧϗϭέΩѧλبسعر تحویل ٧٨٥٫٥٩٧٫٣٨١بعدد أسھم عادیةإصدار  ·�ϕέѧϔϟ�ϥѧϋ�ϥϳѧΑ
.القیمة االسمیة للسھم وسعر التحویل

ألف درھم:بیانھا كما یلياإلصدارعالوة إّن مطابقة 

٤٫٨٠٠٫٠٠٠قابلة للتحویل إلزامیاالت االقیمة االسمیة للسند

)٧٨٥٫٥٩٧(أوراق مالیة إلزامیة التحویلتحویل عند القیمة االسمیة لألسھم المصدرة :ناقصا

---------------------------------------

٤٫٠١٤٫٤٠٣عالوة اإلصدار

)١٤٤٫٤٨٢(مكون المطلوب–أوراق مالیة إلزامیة التحویل:ناقصاً 

)٢١٫٦٣٥(أوراق مالیة إلزامیة التحویلمصروفات إصدار :ناقصاً 

------------------------------

٣٫٨٤٨٫٢٨٦رصید عالوة اإلصدار
=========================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٦٣(

)تابع(وعالوة اإلصدار رأس المال٢١

�Ύѧѧϣϛ�ϲѧѧϓ˼ ˺�έΑϣѧѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˻�ˬ�υϔΗѧѧΣέΎϣΛΗѧѧγϼϟ�ϲΑυϭѧѧΑ�α ѧѧϠΟϣ بϪΗΑѧѧγϧ�Ύѧѧϣ٣١(٪ ٥٨٫٠٨٣�έΑϣѧѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˺:٥٨٫٠٨٣٪ (�ϥѧѧϣ
.رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل

أسھم خزانة

˻٣١�έΑϣγϳΩكما في  ˹ ˺ ˻�ˬ�ϙϧΑϠϟ�ΓέΩλ ϣϟ�ϡϬγϷ�ωϭϣΟϣ�ώϠΑ�ΕΎϛέѧηϛ�ϥϵ�ΎϬΑΎѧγΗΣ�ϡΗϳ�ϲΗϟ�ˬΓέΩϣϟ�ϪϘϳΩΎϧλ ϭΔѧόΑΎΗˬ١١٫٠٣٣�ϑ ѧϟ
(ألف سھم٢٠١١:١٤٫٠٤٠دیسمبر ٣١(سھم  ).٢٢وإیضاح ١-٣ُیرجى الرجوع إلى إیضاح رقم )

:توزیعات األرباح

ة بقیمــة، وافــق المســاهمون علــى توزیــع أربــاح نقدیــة مقترحــ٢٠١٢أبریــل  ٢٤المــؤرخ فــي اجتمــاع الجمعیــة العمومیــة الســنوي عقــب 

.)ال شيء: ٢٠١٠لعام ( ٢٠١١المال المدفوع لعام رأس ٪ من  ٢٠درهم تمثل ألف  ١,١١٩,١١٩

١٫٣٩٨٫٨٩٩�ϝѧΛϣϳ�ΎϣΑ�ˬϡϫέΩ�ϑة ، اقترح أعضاء مجلس اإلدارة دفع أرباح نقدیة بقیم٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في  ϟ
٢٥%�ωϭϓΩѧѧϣϟ�ϝΎѧѧϣϟ�α έ�ϥѧѧϣ)٣١�έΑϣѧѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˺:١٫١١٩٫١١٩ϡѧѧϫέΩ�ϑ ѧѧϟ.(ϲѧѧϓ�ϥϭϣϫΎѧѧγϣϟ�ΔѧѧϘϓϭϣϟ�ϊ ѧѧο Χϳ�ώѧѧϠΑϣϟ�Ϋѧѧϫ

.اجتماع الجمعیة العمومیة



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٦٤(  

األخرىاالحتیاطیات٢٢

:٢٠١٢دیسمبر ٣١حركة االحتیاطیات للسنة المنتھیة في 

�ϡϬѧѧѧѧѧѧγΔѧѧѧѧѧѧρΧأسھم خزانة
�ίϓϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣ
�ˬϥϳϔυϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϟ

  صافي

�ϲρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΗΣاحتیاطي عاماحتیاطي قانونياحتیاطي نظامي
الطوارئي

�ϲρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΗΣ
�Εϼѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣόϟ

األجنبیة

�ϲρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΗΣ
التحوط

�ΕέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϐΗϟ
Ηϟ�ϲѧѧѧѧѧϓ�Δѧѧѧѧѧϳϣϛέ

القیم العادلة

المجموع

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٤٫٩١٩٫٨٩٦)٤٠٤٫٧٥٨()٢٫٥٨١()٢٧٫٥٢١(١٫٦٧٧٫٠٦٩١٫٦٣٢٫٢٨٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)١٠٤٫٥٩٥(-٢٠١٢ینایر ١الرصید في 

)٦٫٨١٢(--)٦٫٨١٢(------رف األجنبي الناشئة عن تحویل عملیات أجنبیةفروق الص

تغیرات القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة على 
٢٩٫٣٣٧-٢٩٫٣٣٧-------الموجودات المالیة

٨٢٤٫٥٦٩٨٢٤٫٥٦٩--------تغیرات القیمة العادلة الستثمارات المتاحة للبیع

انخفاض قیمة/على استبعادالمعكوسةغیرات القیمة العادلة ت
)٢٫٩٦٣()٢٫٩٦٣(--------استثمارات متاحة للبیع

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٢٩٫٣٣٧٨٢١٫٦٠٦٨٤٤٫١٣١)٦٫٨١٢(------  للسنةاألخرى لة الشاماإلیرادات/)الخسائر(

)٤٠٫٠٠٠()٤٠٫٠٠٠(-)٢٤إیضاح (اسھم مشتراة 

٤٨٫٣٣٩-٤٨٫٣٣٩-)٢٤إیضاح (الجزء المكتسب –أسھم 

أسھم خزانة مستحوذ علیھا عند توحید الصنادیق
)٣٠٫٩٣٧(--)٣٠٫٩٣٧()١-٣إیضاح (

األرباح من إلى االحتیاطي النظامي والقانونيلمحو
٥٤٧٫١٦٢-----٢٧٣٫٥٨١٢٧٣٫٥٨١--المستبقاة

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٢٦٫٧٥٦٤١٦٫٨٤٨٦٫٢٨٨٫٥٩١)٣٤٫٣٣٣(١٫٩٥٠٫٦٥٠١٫٩٠٥٫٨٦٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)٩٦٫٢٥٦()٣٠٫٩٣٧(٢٠١٢دیسمبر ٣١الرصید كما في 
=================================================================================================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٦٥(  

)تابع(األخرى االحتیاطیات٢٢

:٢٠١١دیسمبر ٣١المنتھیة في حركة االحتیاطیات للسنة

�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧρΧ�ϡϬѧѧѧѧѧѧѧѧγ
ϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣز ف

الموظفین

�ϲρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΗΣاحتیاطي عاماحتیاطي قانونياحتیاطي نظامي
الطوارئي

�ϲρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΗΣ
العمالت األجنبیة

�ΕέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϐΗϟاحتیاطي التحوط
�ϡϳѧϘϟ�ϲϓ�ΔϳϣϛέΗϟ

العادلة

�ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧρΎϳΗΣ
أخرى

المجموع

ألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھمألف درھمرھمألف دألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٧٤٫٧٩٩٥٫٦٣٠٤٫٥٩٦٫٧٠٣)٥٣٧٫٩٠٤(١٫٣٧٤٫٤٨٣١٫٣٢٩٫٦٩٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠١٣٦٫٦٧٦)٣٦٫٦٧٧(٢٠١١ینایر ١الرصید في 
فروق الصرف األجنبي الناشئة عن تحویل 

٤٠٫١٩٦---٤٠٫١٩٦-----عملیات أجنبیة
تغیرات القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة 

)٢٫٥٨١(--)٢٫٥٨١(------على الموجودات المالیة
تغیرات القیمة العادلة لتحوطات العملیات 

)٦٦٫٥٦١(--)٦٦٫٥٦١(------األجنبیة على صافي االستثمار
)٥٥٩٫٠٦١(-)٥٥٩٫٠٦١(-------تغیرات القیمة العادلة الستثمارات المتاحة للبیع

على المعكوسةتغیرات القیمة العادلة 
٥٢٫٧٨٥-٥٢٫٧٨٥-------استثمارات متاحة للبیعانخفاض قیمة/استبعاد

)١٩٫٠٩٨(٢١١)٢٠٫٠٧٢(-٧٦٣-----شركة زمیلةلالحصة في الدخل الشامل اآلخر 
ل الشامل عكس الحصة في بنود بیان الدخ

إیضاح (لشركة زمیلة عند استبعاد شركة زمیلة
٣٩٩٫٣٠٩--٦٠٤٫٤٦٥)٢٠٥٫١٥٦(-----)١١

تدویر إلى بیان الدخل عند بیع شركة زمیلة 
)٥٩٫٠٥٠()٥٫٨٤١()٥٣٫٢٠٩(-------)١١إیضاح (ألرصدة االحتیاطي ذات الصلة

----------------------------------------------------------------------------------------------------
األخرى الشاملة اإلیرادات /)الخسائر(مجموع 

)٢١٤٫٠٦١()٥٫٦٣٠()٥٧٩٫٥٥٧(٥٣٥٫٣٢٣)١٦٤٫١٩٧(-----للسنة
)١٠٠٫٨٠٠(--------)١٠٠٫٨٠٠()٢٤إیضاح (اسھم مشتراة 

٣٢٫٨٨٢--------٣٢٫٨٨٢)٢٤إیضاح (مكتسب الجزء ال–أسھم 
من األرباح وقانوني محول إلى احتیاطي نظامي 

٦٠٥٫١٧٢------٣٠٢٫٥٨٦٣٠٢٫٥٨٦-المستبقاة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

٤٫٩١٩٫٨٩٦-)٤٠٤٫٧٥٨()٢٫٥٨١()٢٧٫٥٢١(١٫٦٧٧٫٠٦٩١٫٦٣٢٫٢٨٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)١٠٤٫٥٩٥(٢٠١١دیسمبر ٣١الرصید كما في 
===========================================================================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٦٦(  

التمویل اإلسالمي٢٣

ميموجودات التمویل اإلسال

٢٠١١ ٢٠١٢
درھمألف  درھمألف 

٥٦٥٫٩٧٥ ٧٢٠٫٥٤٤ المرابحة
٦٥١٫٩٧٠ ٢٫٦٢٢٫٠٩١ اإلجارة التمویلیة
١٥٤٫٥٧٨ ٤٧١٫٦٩٦ المضاربة

٢٫٣٢٤٫٩٩١ ٢٫٧٢٠٫١٠٣ السلم
٥٢٫٢١٨ ٦٥٫٦١٢ أخرى

--------------- ---------------

٣٫٧٤٩٫٧٣٢ ٦٫٦٠٠٫٠٤٦

)٢٠٫٩٤٢( )٢٩٫٢٤٧( مخصص انخفاض القیمة:ناقصاً 
--------------- ---------------

٣٫٧٢٨٫٧٩٠ ٦٫٥٧٠٫٧٩٩
================= ================

:إن مجموع اإلجارة والقیمة الحالیة ذات الصلة بالحد األدنى من مدفوعات اإلجارة بیانھا كما یلي
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  درھملف أ

٣٩٧٫١٧٣ ٥٤٩٫٩٧٨ أقل من سنة واحدة
١٨٩٫٥٠٧ ٢٫١٦٩٫٢٤٨ بین سنة واحدة وخمس سنوات
٣٦٦٫٦٦٩ ٤١٩٫٥٢٥ أكثر من خمس سنوات

--------------- ---------------

٩٥٣٫٣٤٩ ٣٫١٣٨٫٧٥١ إجمالي اإلجارة
)٣٠١٫٣٧٩( )٥١٦٫٦٦٠( إیرادات مؤجلة:ناقصاً 
--------------- ---------------

٦٥١٫٩٧٠ ٢٫٦٢٢٫٠٩١ صافي اإلجارة
============== ==============

صافي القیمة الحالیة
٢٧١٫١٨٧ ٤٥٩٫٣٠٠ أقل من سنة واحدة
١٢٩٫٧٤٥ ١٫٨١٢٫٢٩٩ بین سنة واحدة وخمس سنوات
٢٥١٫٠٣٨ ٣٥٠٫٤٩٢ أكثر من خمس سنوات

------------------ ---------------------

٦٥١٫٩٧٠ ٢٫٦٢٢٫٠٩١ القیمة الحالیة الصافیةإجمالي
============ ==============



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٦٧(

)تابع(التمویل اإلسالمي ٢٣

٢٠١١ ٢٠١٢ :إیرادات التمویل اإلسالمي تتضمن ما یلي
درھمألف  درھمألف 

٤٧٫٤١٨ ٤٨٫٥١٤ المرابحة
٥٦٫٠٨٣ ٥٤٫٧٥١ اإلجارة التمویلیة
٣١٫٩١٨ ١٤٫٦٩٥ المضاربة

٢١٤٫٦٥٨ ٢٣٥٫٠٧٩ السلم
٩٩٦ ١٫٠٠٦ أخرى

------------- -------------
٣٥١٫٠٧٣ ٣٥٤٫٠٤٥

=================== ===================

:إن الودائع اإلسالمیة تتضمن ما یلي

٤٣٧٫٩٨٠ ٣٣٢٫٧٣٥ ألجلودائع -یعة ود
٣٫٦٥٣٫٤٣٩ ٤٫٩٥٠٫٤٥٨ مدخرات المضاربة والودائع ألجل
٤٫٧٦٠٫٤٥٠ ٢٫٩٨٢٫١١٣ دائع الوكالةو

------------- -------------
٨٫٨٥١٫٨٦٩ ٨٫٢٦٥٫٣٠٦

=================== ===================

:من ما یليعلى المودعین یتضاإلسالمیة األرباح إن توزیع 

٧١٫٠٧١ ٥٩٫٦٣٨ مدخرات المضاربة والودائع ألجل
١٣٣٫١١٩ ١٣٩٫٦٩٨ ودائع الوكالة

٦٫٩٠٣ ٦٠٫٧٨٨ الصكوك
------------- -------------
٢١١٫٠٩٣ ٢٦٠٫١٢٤

=================== ===================

المحدودة اإلسالمي كایمانللتمویل من خالل شركتھ التابعة أبوظبي التجاري ،يبنك أبوظبي التجارأصدر ، ٢٠١١في نوفمبر 
دوالر أمریكيألف٥٠٠٫٠٠٠صل إلى یمتوافق مع أحكام الشریعة ترتیب تمویل صكوك )صكوكشركة (
اریخ ت ویحینواجبة الدفع بصورة نصف سنویة سنویاً ٪ ٤٫٠٧صكوك معدل ربح متوقع تحمل ال.)درھمألف١٫٨٣٦٫٥٠٠(

.في بورصة لندنمدرجة ھذه الصكوك .٢٠١٦في نوفمبر استحقاقھا 

، صافيالموظفینخطة حوافزأسھم ٢٤

�ϙϧΑϟίأنشأ ϓϭѧΣ�ΔρΧѧϠϳϭρة ϝѧΟϷ�ϥϳϔυϭѧϣϠϟ")ΔѧρΧϟ("ϥϳϔυϭѧϣϟ�έϳΩѧϘΗ�ν έѧϐΑ�ϙѧϟΫϭϥϳϳѧγϳέϟ�ϥϳΩѧϳΟϟϡϬΎѧϘΑ·ϭ.�˱ΎѧϘϓϭϭ
�ϕέϭϷ�ϕϭѧγ�ϥѧϣ�ϡϬѧγϷ�ϩΫѧϫ�ϰϠϋ�ϝϭλ.االكتسابما تستوفي شروط للبرنامج، سیتم منح الموظفین أسھم في البنك عند Σϟ�ϡΗ

آي أو (�ϝΑϗ�ϥϣ�ϲѧΑ�ϱ�ϲѧΗ�ϝ�ϲѧΑ�ϲѧγ�ϱاالسمبھذا االحتفاظوتم .الشراءالمالیة من قبل البنك بسعر السوق السائد كما بتاریخ 
ΎϬΗΎϧΎϳΑ�ρϭέѧη�˯ΎϔϳΗѧγ·�ϡΗѧϳ�ϰѧΗΣ�ˬΗϛϻΏΎѧγ.έέѧϗΕ�ΔѧϧΟϟ�ΕѧϘϓϭϭϳѧηέΗϟ/�έϭѧΟϷیتم توحیدالمحدودة وھي شركة تابعة)أم
ϭ�ϰϠϋ�ΔϳέηΑϟ�Ωέϭϣϟ�ΔϧΟϟϡϬѧγ�ϧϣϔυϭѧϣϟϥϳϳѧγϳέϟ�ΓέΩϹ�ϲΔϳѧγϳέϟ�˯ΩϷ�Εέѧη΅ϣ�α Ύѧγ�ϰѧϠϋϙѧϧΑϠϟΏѧγΣϭΏѧΗέϟ

.السنوي لكل موظف



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٦٨(

)تابع(الموظفین، صافي خطة حوافزأسھم ٢٤

.أدناهمبینكما ھو برنامجین ألسھم الحوافزلدى البنك ، كان ٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٢ینایر ١ ٢٠١١ینایر ١   لمنح  التاریخ الفعلي ل

١٤٫١٠٢٫٧٧٤ ٢٥٫٥٥٥٫٧٩٩ عدد األسھم الممنوحة  

٣٨٫٦٤٢ ٦٤٫١٩٧
القیمة العادلة لألسھم الممنوحة في تاریخ المنح 

ألف درھم

٢٠١٤دیسمبر ٣١ ٢٠١٣دیسمبر ٣١ االكتسابتاریخ 

الوفاة أو العجز أو (خدمة لثالث سنوات من تاریخ المنح أو مقابلة ظروف خاصة خالل فترة المنح مثل –شروط االكتساب 
.)أو تحقیق األداء المحدد في المیزانیةالتقاعد أو إنھاء الخدمة

:إن الحركة على برنامج األسھم ھو كما یلي
٢٠١١ ٢٠١٢
درھم درھم

٣٨٫٢٣٣٫٤٥٢ ٤٠٫٤٨٩٫٠٤١ ینایر١في  الموقوفةاألسھم 
٢٥٫٥٥٥٫٧٩٩ ١٤٫١٠٢٫٧٧٤ األسھم الممنوحة خالل السنة

)٢٠٫٥٨٠٫١٥٨( )١٢٫٨٣٦٫٥٤١( خالل السنةالمكتسبةاألسھم 
)٢٫٧٢٠٫٠٥٢( )٦٧٤٫٤٥٣( الملغاة خالل السنة

-------------------------------------- --------------------------------------

٤٠٫٤٨٩٫٠٤١ ٤١٫٠٨٠٫٨٢١ دیسمبر٣١في  الموقوفةاألسھم 
=================== ===================

- ٢٣٫٥٣٢٫٣٦٨ دیسمبر٣١في  المكتسبةاألسھم 
=================== ===================

٣٢٫٨٨٢ ٤٨٫٣٣٩ )آالف الدراھم(المدرجة في بیان الدخل الموحد "الخطة"كالیف ت
=================== ===================

٣١(٣٫٦٠٩٫٧١٢بلغ  ٢٠١٢دیسمبر ٣١لبنك في للشركة التابعة ل ةمخصصة وغیر الملغاالالخطة العدد اإلجمالي ألسھم إّن 
ألف سھم ٩٫٠٤٢٫٣٤١، اشترى البنك ٢٠١٢دیسمبر ٣١في المثلب .)سھم٣٫٤٤٠٫١٦١األسھممجموع–٢٠١١دیسمبر 

نظام لالخطة المقبلة ھذه األسھم في إدراج ھو الموارد البشریة ونیة لجنة لبنكامكافآت /ترشیحإن .٢٠١٥-٢٠١٣لخطة عامي 
.المؤھلینالحالیینموظفین الشيء للنفسالحوافز وتخصیص 

سندات رأس مال٢٥

ϟ�ϥϣ�ΔϳϣϳυϧΗ�ϝΎϣ�αقسم المالیة لحكومة أبوظبيام ق، ٢٠٠٩في  فبرایر  έ�ΕΩϧγ�ϲϓ�ΏΎΗΗϛϻΎΑϕѧη ١"األول"")ΕΩϧѧγϟ("
.)السندات("ملیار درھم  ٤ تبلغ أسمیةمن بنك أبوظبي التجاري بقیمة

ΩΩѧγϠϟ�ΩΩѧΣϣ�ΦϳέΎѧΗ�ΎѧϬϟ�α ϳѧϟϭ�ΡΎѧΑέϸϟ�ΔѧόϣΟϣ�έϳϏ�ΔϣΩ�ΕΩϧγ�ϲϫϭ�ˬΕϳϭλ Ηϟ�ϕΣΑ�ΕΩϧγϟ�ϩΫϫ�ϊ ΗϣΗΗ�ϻ.�ΩΩѧγϟ�έΎѧϳΧ�ϥ·
�ϝѧο.متوفر للبنك فقط ΎϔΗ�ϱ�ϥϭΩ�ΎѧϬΗΑΗέ�ϲѧϓ�ϯ ϭΎγΗΗϭ�ϙϧΑϟ�ϰϠϋ�ΔϳϭϧΎΛϭ�Δϧϭϣο ϣ�έϳϏϭ�ΓέηΎΑϣ�ΕΎϣί Ηϟ�ΕΩϧγϟ�ϩΫϫ�ϝΛϣΗϭ

�ΔΑѧγϧΑ�ϱϭϧѧγ�ΓΩѧΎϓ�ϝΩѧόϣϟ�ΕΩϧѧγϟ�ϊ.حاملي السندات بعد مطالبات الدائنین الرئیسیینتوتأتي حقوق والتزاما.بینھا ο ΧΗ٦ %
�ϻ·�ˬϙѧϟΫ�ΩόΑ�˱Ύϳϭϧγ%٢٫٣ومعدل فائدة عائمة لستة أشھر ایبور باإلضافة إلى ،٢٠١٤ستة أشھر حتى فبرایر تستحق الدفع كل 

�ϡΎѧγϘϟ�ΕΎόϓΩѧΑ�ϙϧΑϟ�ΔΑϟΎρϣ�ΕΩϧγϟ�ϲϠϣΎΣϟ�ϕΣϳ�ϻ.أنھ یحق للبنك وفقاً لتقدیره الحصري أن یختار عدم إجراء دفعات القسائم
�ϙѧϧΑϟ�ϰѧϠϋ�έѧυΣϳ�Δϧϳόϣ�˱Ύϓϭέυ�ϙΎϧϫ�ϥΈϓ�ˬϙϟΫباإلضافة إلى.ت القسائم بمثابة إخاللوال یعتبر خیار البنك على عدم تقدیم دفعا

.")حاالت تستوجب عدم الدفع("في ظلھا القیام بدفعات القسائم بتاریخ الدفعة المعنیة 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٦٩(

)تابع(سندات رأس مال٢٥

�ϡΩϋ�ΏΟϭΗγΗ�ϲΗϟ�Ι ΩΣϷ�ϝΎΣ�ϲϓ�ϭ�ϊ ϓΩϟ�ϡΩϋ�έΎϳΗΧΎΑ�ϙϧΑϟ�ϡΎϗ�ϝΎΣ�ϲϓ�ϕΣϳ�ϻ�ϪϧΈϓ�ˬϊ ϓΩϟϙѧϧΑϠϟ) �ϊ)أ: ѧϓΩ�ϭ�ϥѧϋ�ϥϼѧϋϹ
أو تخفیض أو االستحواذ بأي وسیلة كانت على أي جزء من رأس المال أو إلغاء المطالبة أو شراء )ب(أو توزیع أیة أرباح؛ أو 
�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϳϟΎϣ�ϕέϭ�ϭ�ϙѧѧϧΑϟϋ�ΎѧѧϫΩϭϧΑ�ι ϧѧѧΗ�ϲѧѧΗϟ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷ�˯ΎϧΛΗѧѧγΎΑ�ˬΎѧѧϬϧϣ�ϝѧѧϗ�ϭ�ΕΩϧѧѧγϠϟ�ΔϳϭΎѧѧγϣ�Δѧѧϳϣί ϟ·�ϰѧѧϠΩΩѧѧγϟ أو

.التحویل إلى حقوق ملكیة في أي حالة إال إذا تم، أو لحین، سداد دفعتین ثابتتین متتالیتین بالكامل

إیرادات الفوائد٢٦
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  درھمألف 

٢١٤٫٥٩٧ ٢٤٧٫٣٧٧ قروض وسلفیات للبنوك

٦٫٨٣٩٫٣٤٧ ٦٫٧٢٢٫١٣٨   مالءقروض وسلفیات للع

٢٩٣٫٧٢٩ ٥٠٠٫١٦٥ استثمارات في أوراق مالیة
----------------------------------------- -----------------------------------------

٧٫٣٤٧٫٦٧٣ ٧٫٤٦٩٫٦٨٠
=================== ===================

الفوائدمصاریف٢٧
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  مدرھألف 

٢٦٫٠٥٨ ١٤٫٢٥٠ ودائع البنوك
٢٫٠٦٨٫٢١٩ ١٫٦٦٧٫٧٠٢ ودائع العمالء

٣٨٣٫٢٢٢ ٤٥١٫٨٠٠ أوراق مالیة مدینة تم إصدارھا ومطلوبات تابعة
٣٢٨٫٠٥٥ ٢٢٢٫٦١٨ فوائد أوراق مالیة إلزامیة التحویل وسندات طویلة األجل

----------------------------------------- ----------------------------------------

٢٫٨٠٥٫٥٥٤ ٢٫٣٥٦٫٣٧٠
=================== ===================

صافي إیرادات الرسوم والعموالت ٢٨
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  درھمألف 

إیرادات من الرسوم والعموالت
٦٣٩٫٥٧٨ ٦٧١٫٨٢٤ ادرسوم بنكیة لألفر
٣٠٤٫٥٠٦ ٣٤٩٫٢٠٠ رسوم بنكیة للشركات

٣٫٤٢٥ ٣٫٨٩٤ رسوم وساطة
٤٩٫٥٨٥ ٦٧٫٧٠٦ رسوم من صنادیق االئتمان واألنشطة االئتمانیة األخرى
٤٥٫١٩٥ ٥٢٫٨٠٣ رسوم أخرى
----------------------------------------- -----------------------------------------

١٫٠٤٢٫٢٨٩ ١٫١٤٥٫٤٢٧ مجموع إیرادات الرسوم والعموالت

)١٤٤٫١٣٢( )٢٠٥٫٣٩٢( مصاریف الرسوم والعموالت
----------------------------------------- -----------------------------------------

٨٩٨٫١٥٧ ٩٤٠٫٠٣٥ صافي إیرادات الرسوم والعموالت
=================== ===================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٧٠(

صافي إیرادات المتاجرة٢٩
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  درھمألف 

١٣٨٫٢٥٤ ٥٠٫٢٢٠ صافي األرباح الناتجة عن التعامل في المشتقات
١٦٧٫٠٣٣ ١٤٨٫٤٤٨ صافي المكاسب الناتجة عن التعامل في العمالت األجنبیة
٢٩٫٤٨٢ ١٠٤٫٠١٨ لمتاجرة لاألوراق المالیة ألرباح الناتجة عن صافي ا
----------------------------------------- -----------------------------------------

٣٣٤٫٧٦٩ ٣٠٢٫٦٨٦
=================== ===================

إیرادات تشغیلیة أخرى٣٠
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  درھمألف 

٦٫٨٥٢ )٤٫٢٢٤( األرباح من األوراق المالیة االستثماریة)/الخسائر(صافي   
٩٩٫٢٨٧ ١١١٫٠٩١ یرادات إدارة العقاراتإ
٢٠٫٩١٧ ٢٠٫٩٤٠ إیرادات إیجار
١٫٦٧٠ ٦٫٣٩٩ إیرادات من تقاعد دین طویل األجل
٨٫٨٧٩ ٢٥٫٠٤٣ توزیعات أرباح مقبوضة

٢٨٫٦٨٢ ١٤٫٧٨٣ ىأخر
----------------------------------------- -----------------------------------------

١٦٦٫٢٨٧ ١٧٤٫٠٣٢
=================== ===================

مصاریف تشغیلیة٣١
٢٠١١ ٢٠١٢
درھم درھم

١٫٠٩٤٫٩٥٦ ١٫١٦٤٫٦٤٩ مصاریف موظفین
١٤٩٫٣٤٨ ١٣١٫٢٨٦ )١٤إیضاح (استھالك

٣١٫٥٢٧ ٣١٫٥٢٧ )١٥إیضاح (إطفاء الموجودات غیر الملموسة
٧٨٧٫٣٩٤ ٧٤١٫٨٠٢ أخرى

----------------------------------------- -----------------------------------------

٢٫٠٦٣٫٢٢٥ ٢٫٠٦٩٫٢٦٤
=================== ===================

مخصصات انخفاض القیمة ٣٢
٢٠١١ ٢٠١٢

ألف درھم ألف درھم

٢٫٠٨٢٫٣٦٠ ١٫٦٩١٫١٠٨ )٩-٤١إیضاح (قیمة القروض والسلفیات االنخفاض في مخصص

٥٣٫٥٩٠ )٢٫٧٢٦( األوراق المالیة االستثماریةالقیمةاالنخفاض في خسائر)/استردادات(
٢٠٤٫٤٣٨ - االئتمانمتأخرات اتمقایضة على خسار
٥٧٫٤٤٠ ٢١٫٣٣٧ )١٤إیضاح (قیمة أعمال رأسمالیة قید التنفیذ االنخفاض في مخصص
----------------------------------------- -----------------------------------------

٢٫٣٩٧٫٨٢٨ ١٫٧٠٩٫٧١٩
=================== ===================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٧١(

العائد على السھم٣٣

للسھم الواحدوالمخفضالعائد األساسي 

�ϙѧϧΑϟ�ϲϣϫΎѧγϣϟ�ΩѧΎόϟ�Αέѧϟ�ϲϓΎѧλ �ϰѧϠϋ�ΩѧΣϭϟ�ϡϬѧγϠϟ�ϲѧγΎγϷ�ΩѧΎόϟ�ΏΎγΗΣ�ΩϧΗγϳ�ϙϟΫѧϛϭ�ρѧγϭΗϣϟϡϬѧγϷ�ΩΩѧόϟ�Οέѧϣϟ
�ϝϳΩѧόΗ�ϝϼΧ�ϥϣ�ϡϬγϠ�ρѧγϭΗϣϟ�ϥѧϋ�ΔϘΣΗѧγϣϟ�ΔѧϳΩΎόϟ�ϡϬѧγϷ�ΩΩѧόϟ�Οέѧϣϟل المخفضةربحیة الیتم احتساب و.العادیة المستحقة

.اآلثار المخفضة من األسھم العادیة المحتملة المحتفظ بھا في حساب خطة حوافز الموظفین

٢٠١١ ٢٠١٢

٣٫٠٢٥٫٨٦٥ ٢٫٧٣٥٫٨١٠ )ألف درھم(في البنك  حقوق الملكیةصافي أرباح السنة العائدة إلى 
٢٥٫٥٦٤ - )ألف درھم(فوائد على األوراق المالیة اإللزامیة التحویل للفترة :زائداً 

)٢٣٦٫٦٦٧( )٢٤٠٫٠٠٠( )ألف درھم(كوبونات مدفوعة لسندات رأس المال :ناقصاً 
----------------------------------------- -----------------------------------------

٢٫٨١٤٫٧٦٢ ٢٫٤٩٥٫٨١٠ (ألف درھم(في البنك حقوق الملكیةالعائدة إلى  ةباح المعدلصافي األر )أ)
=================== ===================

٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧ )باأللف(المتوسط المرجح لعدد األسھم في اإلصدار خالل الفترة 
- (١٤٫١٨٦) الصنادیقأسھم خزانة مستحوذ علیھا عند توحید :ناقصاً 

)٤٧٫٤٨١( )٥٦٫٨٤٧(
�ί:ناقصاً  ϓϭѧΣ�ΔѧρΧ�ΏΎѧγΣ�ϲѧϓ�ΎϬΑ�υϔΗΣϣϟ�ϡϬγϷ�ΩΩόϟ�Οέϣϟ�ργϭΗϣϟ

الموظفین 
----------------------------------------- -----------------------------------------

٥٫٥٤٨٫١١٦ ٥٫٥٢٤٫٥٦٤
ب العائد األساسي المرجح لعدد األسھم العادیة المستخدمة الحتساالمتوسط 

(باأللف(للسھم الواحد  )ب)
- ١٤٫١٨٦ أسھم خزانة مستحوذ علیھا عند توحید الصنادیق:زائداً 

٤٧٫٤٨١ ٥٦٫٨٤٧
المرجح لعدد األسھم المحتفظ بھا في حساب خطة حوافز المتوسط :زائداً 

)باأللف(الموظفین 
----------------------------------------- -----------------------------------------

٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧
المرجح لعدد األسھم العادیة المستخدمة الحتساب الربحیة المتوسط 
)ج()باأللف(للسھم الواحد المخفضة 

=================== ===================

٠٫٥١ ٠٫٤٥ (درھم(العائد األساسي للسھم الواحد  ()أ) )ب/
========== ==========

٠٫٥٠ ٠٫٤٥ (درھم(الواحد لسھم العائد المخفض ل (أ) / )ج)
========== ==========



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٧٢(

عقود اإلیجارات التشغیلیة٣٤

البنك كمستأجر

االستئجارترتیبات 

ϙѧϧΑϠϟ�ωέѧϔϟ�ϲϧΎΑϣ�έΎΟϳ·�ΩΩϣ�ϰϟ·�ϲγϳέ�ϝϛηΑϊیةالتشغیلاإلیجارات عقود ترتبط  ѧϣ�ϥϳѧΑ�έΎѧΟϳϹ�ΩѧϘϋ�ρϭέѧη˺-٢ϧѧγة. �α ϳѧϟ
.التأجیرانتھاء فترات عندالمباني المستأجرةلبنك خیار لشراء لدى ا

كمصاریفتم تسجیلھادفعات 
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  درھمألف 

٦٥٫٧٣٩ ٦٢٫٣١٥ الحد األدنى لدفعات اإلیجار
=================== ===================

غیر قابلة لإللغاء عقود إیجار تشغیلیة التزامات
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  درھمألف 

٢٢٫٢٧٣ ٤٢٫٣٢٧ خالل سنة
٤٤٫١٣٠ ٦٧٫٥٢٣ من سنة إلى خمس سنوات

--------------------------------------- ---------------------------------------

٧١٫٤٠٣ ١٠٩٫٨٥٠
=================== ===================

البنك كمؤجر

.�έΎϳΧΓΩѧϣ�ΩѧϳΩϣΗέΎѧΟϳϹمع ، واحدة سنةلعقد اإلیجار بشروطللبنكالمملوكةالعقاریةباالستثماراتالتشغیلعقود إیجار تتعلق
�έΌΗѧγϣϟ�ϥ�ΔϟΎΣ�ϲϓΩѧΑϯ�ϩέΎѧϳΧΩѧϳΩΟΗϠϟ.�έΌΗѧγϣϟ�ϯالسوقعلى بند مراجعة التشغیليیجار اإلعقود تتضمن جمیع Ωѧϟ�α ϳѧϟ
.انتھاء فترة عقد اإلیجارعندالعقارخیار لشراء 

�ΓέѧηΎΑϣϟ�ΔϳϠϳϐѧηΗϟ�ϑاستثماراتھالبنك من قبلمنللسنة  الممتلكةإن إیرادات اإلیجار  ϳέΎλ ϣϟϭ�ΔϳέΎϘόϟΎѧϬϧΎϳΑ�ϡѧΗ�Ύѧϣϛ�ϲѧϫ�ϲѧϓ
.١٢رقم إیضاح 

إیجارات تشغیلیة مدینة غیر قابلة لإللغاء
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  درھمألف 

٣٫٢١٦ ٩٫٥٥٩ خالل سنة
================== ==================

- ١١٫٢٥٠ أكثر من سنة
================== ==================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٧٣(

مایعادلھالنقد و٣٥

:على مبالغ بیان المركز المالي التالیةموّحدة الوالمدرجة في بیان التدفقات النقدیمایعادلھوالنقد مبالغ تشتمل 

٢٠١١ ٢٠١٢
درھمألف  درھمألف 

٦٫٦٢٩٫٩٤٥ ٩٫٣٣٧٫٨٧٤ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
٢٠٫٨٣٩٫٩٣٢ ١٦٫٥١٧٫١١٨ ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

)٤٨٫١٠٠( - البنوك المركزیةإلى أرصدة مستحقة
)٣٫٠٩٠٫٣٨٦( )٤٫٤١١٫٢٧١( أرصدة مستحقة للبنوك

--------------------------------------- ---------------------------------------

٢٤٫٣٣١٫٣٩١ ٢١٫٤٤٣٫٧٢١

)٥٫٥٠٩٫٥٦٥( )٢٫٥٧١٫٣٣٩(
�ϙϭѧѧϧΑϟ�ϯ Ωѧѧϟ�ΓΩѧѧλ έϭ�ΩѧѧϘϧϭ�ϙϭѧѧϧΑϟ�ϥѧѧϣ�ΔϘΣΗѧѧγϣ�ΓΩѧѧλ έϭ�ϊ ѧѧΩϭ :�˱Ύѧѧλ ϗΎϧ

أشھر ٣ریخ استحقاق أصلیة ألكثر من لدیھا توا–المركزیة 

٤٣٩٫٨٠٧ ٣٠٧٫٩٣٢
لدیھا تواریخ استحقاق أصلیة ألكثر من  أرصدة مستحقة للبنـوك – یضاف:

أشھر٣
--------------------------------------- ---------------------------------------

١٩٫٢٦١٫٦٣٣ ١٩٫١٨٠٫٣١٤
=================== ===================

المعامالت مع األطراف ذات العالقة٣٦

�ϙѧϧΑϠϟوأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیاوالشركات األم واألطراف ذات العالقة الصنادیق المدارة تعامالت مع بالبنك دخلی
Ϫѧϟ�ΔѧόΑΎΗϟ�ΕΎϛέηϟϭ(�έΎόѧγϷΎΑϭ�ΔѧϳΩΎϳΗϋϻ�ϪѧϟΎϣϋ�ϕΎϳѧγ�ϥϣѧοالمالك المطلق للبنك(وحكومة أبوظبي والمنشآت المتعلقة بھم 

.التجاریة للفوائد والعموالت

ϱέΎѧΟΗϟ�ϲΑυϭΑ�ϙϧΑ�Δρηϧ�ΔΑΎϗέϭˬ�یعرف كبار موظفي اإلدارة بأنھم أوالئك األشخاص الذین لدیھم سلطة ومسؤولیة التخطیط
.سواًء كانوا أعضاء مجلس اإلدارة أو المدیر التنفیذي وتقاریره المباشرة

.عند التوحید ولم یتم اإلفصاح عنھا في ھذا اإلیضاحإستبعادھاعامالت بین البنك والشركات التابعة قد تم إن الم

الشركة األم والطرف المسیطر النھائي

�α ѧѧϠΟϣ�ϙѧѧϠϣϳέΎϣΛΗѧѧγϼϟ�ϲΑυϭѧѧΑ٥٨٫٠٨٣) %٣١�έΑϣѧѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˺:٥٨٫٠٨٣(%�ϥѧѧϣα έϟωϭϓΩѧѧϣϟϭ�έΩѧѧλ ϣϟ�ϝΎѧѧϣ�ϝѧѧϣΎϛϟΎΑ
�α.)٢١رقم إیضاح(للبنك ϠΟϣ�˯Ύηϧ·�ϡΗέΎϣΛΗѧγϼϟ�ϲΑυϭѧΑ�ϥѧϣ�ϝѧΑϗ�ΔѧϣϭϛΣ�ϲΑυϭѧΑ�ϡѧϗέ�ϥϭϧΎѧϘϟ�ΏѧΟϭϣΑ�ϙѧϟΫϭ˺ ˿�ϡΎѧϋ�ϥѧϣ

.حكومة أبوظبيھو المسیطر النھائيالطرف ، ولذلك فإن٢٠٠٦



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٧٤(

)تابع(المعامالت مع األطراف ذات العالقة ٣٦

:كما یليھي د الموحّ الدخل وبیان ي الموّحد إن أرصدة األطراف ذات العالقة تم إدراجھا في بیان المركز المال

٢٠١٢دیسمبر ٣١

طبیعة المعاملة

�έρϳѧѧѧѧѧѧγϣϟ�ϑ έѧѧѧѧѧѧρϟ
�Ϫѧѧѧѧѧѧϓέρϭ�ϕѧѧѧѧѧѧϠρϣϟ

ذات العالقة

�˯Ύѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧοϋ
�α ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠΟϣ

اإلدارة 
�ϑέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧρϷϭ

ذات العالقة

�˯έΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϟ
الرئیسیین

المجموعأنشطة الثقة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم ألف درهم

٢٫٦٢٩٫٢٧٦---٢٫٦٢٩٫٢٧٦دة مستحق من بنوكأرص

-أدوات مالیة مشتقة 

١٫٤٥٤٫٢٧٥--١٫٤١٦٫٦٠٨٣٧٫٦٦٧موجودات

٥٫٣١٢٫٧٦٦--٥٫٢٨٨٫٥٩١٢٤٫١٧٥استثمارات أوراق مالیة

٢٤٫٤٠٦٫٩٤٣-٢٣٫٩٣٨٫٧٥٩٤٤٣٫١٣٨٢٥٫٠٤٦، صافيقروض وسلفیات

٤١٫٩٠٩---٤١٫٩٠٩موجودات أخرى

١٫٢٦٨٫٣٦٥---١٫٢٦٨٫٣٦٥إلى بنوكمستحق

٢٫٤٩٤٢٫٤٩٤---مطلوبات أخرى

٢٧٫١٩٣٫٠٤٢-٢٦٫٨٨٤٫٢٠٥٢٩٠٫٢٤٢١٨٫٥٩٥ودائع من العمالء

٦٫٦١٧٫٤٥٦---٦٫٦١٧٫٤٥٦الشق الثانيقرض 

٤٫٠٠٠٫٠٠٠---٤٫٠٠٠٫٠٠٠رأس المالسندات 

٢٫١٠٠٫٨٥٠-٢٫٠٣٢٫٢٥٨٦٨٫٢٩٢٣٠٠التزامات ومطلوبات محتملة

الرسوم إیرادات الفوائد و 

٩٣٤٫٣٠١٢٩٫٦٨٦١٫١٧١٢٦٫٦٢٧٩٩١٫٧٨٥والعموالت

٤٤١٫٠٩٨-٤٣٢٫٤٢٤٨٫٣٥٨٣١٦مصاریف فوائد

٣٢٦٫٠٨١--٣٠٩٫٣١٦١٦٫٧٦٥إیرادات مشتقات

على قرض مصاریف فوائد 

٢٥٣٫٠٤٢---٢٥٣٫٠٤٢الشق الثاني

سندات قسیمة مدفوعة على 

٢٤٠٫٠٠٠---٢٤٠٫٠٠٠لمالرأس ا



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٧٥(

)تابع(المعامالت مع األطراف ذات العالقة ٣٦

:كما یليوالبیان المالي الموحد إن أرصدة األطراف ذات العالقة تم إدراجھا في بیان المركز المالي الموّحد 

٢٠١١دیسمبر ٣١

طبیعة المعاملة

�έρϳѧѧѧγϣϟ�ϑ έѧѧѧρϟ
�Ϫѧѧѧѧϓέρϭ�ϕѧѧѧѧϠρϣϟ

العالقةذات

�α ѧѧѧѧѧѧѧϠΟϣ�˯Ύѧѧѧѧѧѧѧο ϋ
�ϑ έѧѧѧρϷϭ�ΓέΩϹ

ذات العالقة

المجموعأنشطة الثقةالمدراء الرئیسیین

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٫٢٤٨٫١٤٨---٢٫٢٤٨٫١٤٨أرصدة مستحق من بنوك

١٫١٨٩٫٧٨١---١٫١٨٩٫٧٨١موجودات-أدوات مالیة مشتقة 

١٫٤٢٤٫٤٢١---١٫٤٢٤٫٤٢١راق مالیةاستثمارات أو 

، صافيقروض وسلفیات
٢٥٫٩٨٥٫٧٣٣١٢٥٫٧٨٢١٥٫٢٢٨-

٢٦٫١٢٦٫٧٤
٣

٧٫٦٤٠---٧٫٦٤٠موجودات أخرى

٧٫١٩٩٤٠٠٫٠٠٠--٤٠٠٫٠٠٠مستحق إلى بنوك

٧٫١٩٩----مطلوبات أخرى

-٢٩٫٨٠٠٫٩١٩٢٦٫٩٤٢٩٫٩٩٧ودائع من العمالء
٢٩٫٨٣٧٫٨٥

٨

٦٫٦١٧٫٤٥٦---٦٫٦١٧٫٤٥٦الشق الثانيقرض

٤٫٠٠٠٫٠٠٠---٤٫٠٠٠٫٠٠٠رأس المالسندات 

١٩٢٫٢٣٤--١٩٠٫١٦٩٢٫٠٦٥التزامات ومطلوبات محتملة

٦٨٧٫٥٧٣٥٫٦٠٨٤٩٩٦٥٫٠٠٠٧٥٨٫٦٨٠الرسوم والعموالتإیرادات الفوائد و 

٤٠١٫٩٢٥-٤٠١٫٤٦٩١٧٠٢٨٦مصاریف فوائد

٦٩٣٫٢٦٦---٦٩٣٫٢٦٦قاتإیرادات مشت

٢٨٥٫٨٥٣---٢٨٥٫٨٥٣الشق الثانيعلى قرض مصاریف فوائد 

٢٣٦٫٦٦٧---٢٣٦٫٦٦٧رأس المالسندات قسیمة مدفوعة على 

٩٫١١٦---٩٫١١٦فائدة مدفوعة على أوراق مالیة إلزامیة التحویل

:كما یليكانت لسنة اخاللكبار موظفي اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة مكافآت 
٢٠١١ ٢٠١٢

درھمألف  درھمألف 

٢٠٫٢٠٠ ٢٣٫٥٢٢ مكافآت قصیرة األجل
٨٥٣ ٢٫٠٤٤ استحقاقات نھایة الخدمة

٢٠٫٥٤٤ ٢٠٫٢٣٨ األسھمعلى أساس مدفوعات
---------------- ----------------

٤١٫٥٩٧ ٤٥٫٨٠٤
======= =======

٢٠١١ ٢٠١٢
درھمألف  ألف درھم

٥٫٥٨٤ ١٠٫٥٤١ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
======= =======

.٢٠١١ألف درھم مدفوعة عن سنة ٥٫١٦٦تتضمن ٢٠١٢إّن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لسنة 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٧٦(

التزامات ومطلوبات طارئة٣٧

:دیسمبر٣١لدى البنك االلتزامات والمطلوبات الطارئة التالیة كما في 

٢٠١١ ٢٠١٢
درھمألف  درھمألف 

عمالءعن التزامات نیابةً 
٤٫٠٤٩٫٧٩١ ٦٫٢٥١٫٣٤٧ اعتمادات مستندیة
٩٫٨٠٦٫٠٢٧ ١٢٫٢٥٠٫٤٠٩ خطابات ضمان
٦٫٣١٣٫٩٠٠ ٦٫٧٤٤٫١٦٥ التزامات غیر قابلة لإللغاء لتقدیم تسھیالت ائتمانیة 
٥٫٦٨٨٫٣٥٦ ٣٫٢١٠٫٢٣٨ ابلة لإللغاء لتقدیم تسھیالت ائتمانیة التزامات ق

٥٥٫٠٩٥ ٥٥٫٠٩٥ أخرى
------------------ --------------------

٢٥٫٩١٣٫١٦٩ ٢٨٫٥١١٫٢٥٤
أخرى

٢٧٤٫٨٨٧ ١٣١٫٨٨٥ التزامات مصاریف رأسمالیة مستقبلیة 
٢٣٠٫٠٠٩ ٢١٢٫٧٦٤ التزامات استثمار في أوراق مالیة

------------------ --------------------

٢٦٫٤١٨٫٠٦٥ ٢٨٫٨٥٥٫٩٠٣
================= ===================

االلتزامات المتعلقة بالتسھیالت 

�ΔѧϳΑϠΗϟ�Δѧλ λ Χϣ�ϥΎϣѧο �ΕΎѧΑΎρΧϭ�ΩΎѧϣΗϋ�ΕΎѧΑΎρΧϭ�ΕϼϳϬѧγΗ�ϡϳΩѧϘΗΑ�ΕΎѧϣί Ηϟϻ�ϰѧϠϋ�ΕϼϳϬѧγΗϟΎΑ�ΔѧϘϠόΗϣϟ�ΕΎѧϣί Ηϟϻ�ϝϣΗηΗ
المتعلقة بتقدیم تسھیالت االلتزامات التعاقدیة لتقدم قروض وسلفیات غیر القابلة لإللغاءتمثل االلتزامات.البنكاحتیاجات عمالء

�ϦѧϜϤϳ�ΓέϭΩ�νیاتقروض وسلفبتقدیم لتزامات االلإللغاء لمنح اإلئتمان تمثل  ةقابلالااللتزامات إن .وتسھیالت تجدد تلقائیا ϭήϗϭ
�ϭ�ˬΓΩΩѧΣϣ�ΔϳΣϼѧλ.التزامات تعاقدیة ةدون أیود أو شرط إلغاؤھا من قبل البنك دون قی �ΦϳέϭѧΗ�ΕΎѧϣί Ηϟϻ�ϩΫϬϟ�ϥϭϛϳ�Ύϣ�ΓΩΎϋϭ

�ϝѧΛϣΗ�ϻ�ΩϭѧϘόϟ�ϩΫѧϫ�ώϟΎѧΑϣ�ϲϟΎѧϣΟ·�ϥΈѧϓ�ˬΎϬϟΎϣόΗѧγ�ϥϭΩ�ΩϭѧϘόϟ�ϩΫϫ�ΔϳΣϼλإلمكانیةونظرا .إللغائھاتشتمل على شروط  �˯ΎϬΗϧ
.بالضرورة التزامات مالیة مستقبلیة

ϭϣΑ�ϙϧΑϟ�ϡί ΗϠϳ�ϪѧΗΎϣί ΗϟΎΑ�˯ΎѧϓϭϟΎΑ�ϝѧϳϣόϟ�ϡΎѧϳϗ�ϡΩѧϋ�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓ�Ϫѧϼϣϋ�ϥϋ�ΔΑΎϳϧ�ΩΩγϟΎΑ�ϥΎϣο ϟ�ΕΎΑΎρΧϭ�ΩΎϣΗϋϻ�ΕΎΑΎρΧ�ΏΟ
غیر أن ھذه العقود  .ثابتةأو تمدید صالحیتھا بأسعار فائدة إصدارھاقد تحمل ھذه العقود، مخاطر سوقیة عند .وفقا لشروط العقد

.تكون بصورة رئیسیة ذات أسعار متغیرة

ϼѧϣόϟ�ϥѧϋ�˱ΔΑΎϳϧ�ΎϬΑ�ϝϭΧΩϟ�ϡΗ�ϲΗϟϭ�ΔέΎρϟ�ΕΎΑϭϠρϣϟϭ�ΎѧϬϠΑΎϘϳ�ϲѧΗϟϭΕΎѧϣί˯ˬااللتزاماتإن  Ηϟ˯ϼѧϣόϟ�ϥѧϣ�ΎѧϬΟέΩ·�ϡΗѧϳ�ϻ
، في حالة عدم تسدید األداء ائتمانیةإن الحد األقصى الذي یمكن أن یتعرض لھ البنك من خسائر .الموجودات والمطلوباتضمن

�ϩΫѧϬϟ�ϱΩѧϗΎόΗϟاالسميیتمثل بالمبلغ ،كانت أقل قیمةالضمانات أو الرھونات المطالبات وأن جمیع لة في حامن الطرف اآلخر، و
.االئتمانعلى  االعتیادیةلموافقة البنك والمطلوبات الطارئة االلتزاماتتخضع ھذه .األدوات المدرجة في الجدول أعاله
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٧٧(

قطاعات تشغیلیة٣٨

έ�ϙѧѧϧΑϟ�ϯ Ωѧѧϟ�ΩѧѧΟϭϳ�ΕΎѧѧϋΎρϗ�ΔѧѧόΑέϳέΎѧѧϘΗϠϟ�ˬϩΎѧѧϧΩ�ѧѧο ϭϣ�ϭѧѧϫ�Ύѧѧϣϛ�ˬϡΎѧѧγϗϷ�ϥѧѧϋ�ΓέΎѧѧΑϋ�ϲѧѧϫϭΔϳΟϳΗέΗѧѧγϹϙѧѧϧΑϠϟ.ϡΎѧѧγϗϷ�ϥ·
ΔϳΟϳΗέΗѧѧγϹѧѧ˵Ηϭ�ˬΔѧѧϔϠΗΧϣ�ΕΎϣΩѧѧΧϭ�ΕΎѧѧΟΗϧϣ�ϡΩѧѧϘΗ�˳ϝϛѧѧηΑ�έΩ�ϝѧѧλ ϔϧϣϹ�˱ΎѧѧϘϓϭ�ϙѧѧϧΑϟ�ΓέΩϭ�ϝѧѧϛϳϫ�έϳέΎѧѧϘΗϟΔѧѧϳϠΧΩϟ.�ϝѧѧϛϟ�ϡѧѧγϗ�ϥѧѧϣ

.على األقل ةربع سنویبصورٍة تقاریر اإلدارة الداخلیة ة بمراجعإدارة البنك تقوم لجنة ، اإلستراتیجیةاألقسام 

:الملخص التالي یوضح العملیات في كٍل من قطاعات التقاریر للبنك

�ϥѧѧϣ�ϑمصرفیة للشركاتالخدمات ال ϟ́ѧѧΗΗϷϱέΎѧѧΟΗϟ�ϝѧѧϳϭϣΗϟϭ�ˬΩѧѧϘϧϟ�ΓέΩ·ϭ�ˬΔϳϓέѧѧλ ϣϟ�ϝΎѧѧϣϋˬΕΎϛέѧѧηϟ�ϝѧѧϳϭϣΗϭˬ�ΕΎϣΩѧѧΧϟϭ
�ΔѧϳΗΣΗϟ�ΔѧϳϧΑϠلΩϧϬϟ�ˬΔϳϣϼγϹ�ΕΎϳϠϣόϟϭ�ϝѧϳϣόϟ�ΕΎϳϠϣϋϭˬ�في ت المصرفیة االستثماریة، والعملیا

.رصدة لدى العمالء من الشركاتاألالمعامالت ووالقروض والودائع وتشمل .واإلستراتیجیة

ϥѧѧϣ�ϑالخدمات المصرفیة لألفراد ϟ́ѧѧΗΗ�ΕΎѧѧϳϠϣϋ�Δѧѧί ΟΗϟϭΔϳϣϼѧѧγϹ�ΕΎѧѧϳϠϣόϟϭ�ΕϭέѧѧΛϟ�ΓέΩ·.وت�ϊ ѧѧΩϭϟϭ�ν ϭέѧѧϘϟ�ϝϣѧѧη
كبار لخاصة الحسابات الو،الشركاتوحسابات وأرصدة لدى العمالء األفراد األخرى عامالت المو

.وأنشطة إدارة الصنادیق،العمالء األفراد

�ϑواالستثمارأعمال الخزینة  ϟ́ΗΗΓΩѧΎϔϟ�έόѧγϭ�ϙѧϧΑϠϟ�ΔϳέΎϣΛΗѧγϻ�ΔѧυϔΣϣϟ�ΓέΩ·ϭ�ˬΔϳί ϛέϣϟ�Δϧϳί Χϟ�ΕΎϳϠϣϋ�ϥϣ�ΔѧυϔΣϣϭ�ˬ
Εϼѧѧϣόϟϭϊ Ϡѧѧγϟ�ΕΎϘΗѧѧηϣΔϳϣϼѧѧγϹ�ΕΎѧѧϳϠϣόϟϭ.�ϰϟϭѧѧΗΗ�Δѧѧϧϳί Χϟ�ΕέΎϣΛΗѧѧγ�Δρѧѧηϧ�ϙѧѧϧΑϟ�ϝѧѧϳϭϣΗ

ϭ�ˬν έΗϗϻ�ϝϼΧ�ϥϣ�έρΎΧϣϟ�ΓέΩ·�έΩѧλ ·ϭ�ΓέΩϹ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΎϘΗѧηϣϟ�ϡΩΧΗѧγϭ�ˬϥϳΩѧϟ�ΕΩϧѧγ
�ϝϭѧλ،المخاطر Ϸ�ϲѧϓ�έΎϣΛΗѧγϻϭ�ΔѧϳΩϘϧϟ�ϝѧΛϣ�ΔϠΎѧγϟ�ΕΎϋΩѧϳϹ�ϝѧΟϷ�Γέϳѧλ ϗ�ϥϳΩѧϟ�ΕΩϧѧγϭ

.الشركاتالتجاریة وتمویلألنشطة والحكومات، والشركات ل

�ϥѧѧϣ�ϑالعقاراتإدارة  ϟ́ѧѧΗΗ�ΔϳѧѧγΩϧϬϟ�ΕΎϣΩѧѧΧϟ�ΕΎѧѧϳϠϣϋϭ�ΕέΎѧѧϘόϟ�ΓέΩ·�ΕΎϛέѧѧηϠϟ�ΔѧѧόΑΎΗϟ–أ�ϱέΎѧѧΟΗϟ�ϲΑυϭѧѧΑ
�ϕϭΩϧѧλˬ�.م.م.ϭΫ�ΔϳѧγΩϧϬϟ�ΕΎϣΩѧΧϠϟ�ϱέΎѧΟΗϟ�ϲΑυϭѧΑˬ�.م.م.للعقارات ذ ϭ�ϱέΎѧΟΗϟ�ϲΑυϭѧΑ�ϙѧϧΑ

.للبنكوإیرادات اإلیجاراتالعقارات عملیات ل

وفقاً قبل ضریبة الدخل، قطاعكل أرباحیتم قیاس األداء على أساس .المعلومات التي تخص نتائج كل القطاعات أدناهعرضتم 
�ϲѧΗϟ�ΔѧϳϠΧΩϟ�ΓέΩϹѧϳϝѧΑϗ�ϥѧϣ�ΎѧϬΗόΟέϣ�ϡΗΔѧϳΫϳϔϧΗϟ�ΓέΩϹ�ΔѧϧΟϟ.ϲѧϓ�ωΎѧρϘϟ�ΡΎѧΑέ�ϡΩΧΗѧγΗϭ�αفي تقاریرلما ھو مدرج Ύѧϳϗ

�έѧΛϛϷ�ϲϫ�ΕΎϣϭϠόϣϟ�ϩΫϫ�ϥΑ�ΔϠѧλΞΎѧΗϧ�ϡϳѧϳϘΗϟ�νرة، حیث ترى اإلدااألداء ѧόΑ�ΕΎѧϋΎρϘϊ ѧϣ�˱ΔѧϧέΎϘϣϯ έѧΧϷ�Εѧηϧϣϟ�ϲѧΗϟ
.االعتیادیةمعامالت القطاعات على أساس أسعار السوق ضمن سیاق األعمال أسعارتم تحدید.المجاالتتعمل ضمن ھذه 
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٧٨(

)تابع(قطاعات تشغیلیة٣٨

:٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في البنك وفقاً لقطاع األعمال أعمال ج فیما یلي تحلیل إلیرادات ونتائ

المجموع إدارة العقارات والخزانةاالستثمارات  شركاتلل المصرفیةالخدمات 
المصرفیةالخدمات 

لألفراد
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

٥٫٢٠٧٫٢٣١ ١٢٣٫٦٨٧ ١٫٢٨٢٫٤٤٥ ١٫٤٦٥٫٦٠٢ ٢٫٣٣٥٫٤٩٧
التمویل وإیرادات صافي الفوائد 

اإلسالمي

١٫٣٨٧٫٩١٧ ١٢٩٫٦٩٨ ١٣٣٫٢٦٦ ٤٣١٫٤١٦ ٦٩٣٫٥٣٧ من غیر الفوائدإیرادات 

)٢٫٠٦٩٫٢٦٤( )٦٩٫٥٨٤( )١٥٩٫٦٠٢( )٥٢٥٫٩٩٧( )١٫٣١٤٫٠٨١( یةتشغیلمصاریف 
-------------- -------------- -------------- -------------- --------------

٤٫٥٢٥٫٨٨٤ ١٨٣٫٨٠١ ١٫٢٥٦٫١٠٩ ١٫٣٧١٫٠٢١ ١٫٧١٤٫٩٥٣
قبل مخصصات  يربح التشغیلال

انخفاض القیمة

)١٫٧٠٩٫٧١٩( )٢١٫٣٣٧( ٢٫٥١٤ )٢١١٫٨٩٢( )١٫٤٧٩٫٠٠٤(
في  االنخفاضاستردادت /مخصصات

قیمةال
-------------- -------------- -------------- -------------- --------------

٢٫٨١٦٫١٦٥ ١٦٢٫٤٦٤ ١٫٢٥٨٫٦٢٣ ١٫١٥٩٫١٢٩ ٢٣٥٫٩٤٩ األرباح قبل الضرائب

)٥٫٨٣٠( - - )٥٫٨٣٠( - في الخارجضریبة الدخلمصاریف 
-------------- -------------- -------------- -------------- --------------

٢٫٨١٠٫٣٣٥ ١٦٢٫٤٦٤ ١٫٢٥٨٫٦٢٣ ١٫١٥٣٫٢٩٩ ٢٣٥٫٩٤٩ صافي ربح السنة
=============== =============== =============== =============== ===============

١٩٩٫٣٥٨ رأسماليإنفاق
===============

٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 
١٨٠٫٧٩٥٫٧٢٣ ٥٤٠٫٥٣١ ٤٨٫٩٥٨٫٢٣٢ ٧٠٫٤٤٩٫٤٧٧ ٦٠٫٨٤٧٫٤٨٣ یةموجودات قطاع

=============== =============== =============== =============== ===============

١٥٦٫٠٨٨٫١٣٤ ١٤٫٢٥٦ ٧٤٫٩٤٦٫٦٧١ ٥١٫١٨٠٫٢٣٠ ٢٩٫٩٤٦٫٩٧٧ مطلوبات قطاعیة
=============== =============== =============== =============== ===============



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٧٩(

)تابع(قطاعات تشغیلیة٣٨

:٢٠١١البنك وفقاً لقطاع األعمال للسنة المنتھیة في أعمال فیما یلي تحلیل إلیرادات ونتائج 

المجموع إدارة العقارات والخزانةاالستثمارات 
المصرفیةالخدمات 

شركاتلل
المصرفیةالخدمات 

لألفراد
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

٤٫٦٨٢٫٠٩٩ ١٠٥٫٦٧٤ ١٫٠٥٨٫٠٦١ ١٫٢٣٨٫٥٨٦ ٢٫٢٧٩٫٧٧٨
التمویل وإیرادات صافي الفوائد 

اإلسالمي

١٫٣٨٧٫٣١٣ ١١٦٫٢٥٠ ٢٩٠٫٧٩٢ ٣٤٤٫٧٥٠ ٦٣٥٫٥٢١ من غیر الفوائدإیرادات 

)٢٫٠٦٣٫٢٢٥( )٧٢٫٢٧١( )١٥٦٫٠٦٥( )٤٩٧٫٤١٤( )١٫٣٣٧٫٤٧٥( یةتشغیلمصاریف 
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

٤٫٠٠٦٫١٨٧ ١٤٩٫٦٥٣ ١٫١٩٢٫٧٨٨ ١٫٠٨٥٫٩٢٢ ١٫٥٧٧٫٨٢٤
قبل مخصصات  يربح التشغیلال

انخفاض القیمة

)٢٫٣٩٧٫٨٢٨( )٥٧٫٤٤٠( )٢١٨٫٠٢٨( )٨٩٥٫١٣٠( )١٫٢٢٧٫٢٣٠(
االنخفاضاستردادت /مخصصات
في القیمة

١٥٨٫٦٥٨ - - ١٨١٫٣٧٦ )٢٢٫٧١٨(
األرباح من )/الخسائر(حصة 

ةلالشركات الزمی
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

١٫٧٦٧٫٠١٧ ٩٢٫٢١٣ ٩٧٤٫٧٦٠ ٣٧٢٫١٦٨ ٣٢٧٫٨٧٦ األرباح قبل الضرائب

)٣٦٫٢٢١( - - )٣٦٫٢٢١( -
في  ضریبة الدخلمصاریف 
الخارج

--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
١٫٧٣٠٫٧٩٦ ٩٢٫٢١٣ ٩٧٤٫٧٦٠ ٣٣٥٫٩٤٧ ٣٢٧٫٨٧٦ ربح السنة

صافي الربح من بیع استثمار في 
شركة زمیلة

١٫٣١٤٫٣١٥ - - ١٫٣١٤٫٣١٥ - صافي الربح للسنة
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

٣٫٠٤٥٫١١١ ٩٢٫٢١٣ ٩٧٤٫٧٦٠ ١٫٦٥٠٫٢٦٢ ٣٢٧٫٨٧٦ رأسماليإنفاق
=============== =============== ================ =============== ================

٢٢٠٫٦٠٥
=============== ٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 

١٨٣٫٧٢٥٫٦٣٠ ٤٠٤٫٩٣٠ ٤٧٫١٦١٫٦٥٨ ٧١٫٧٢٨٫٦٩٩ ٦٤٫٤٣٠٫٣٤٣ موجودات قطاعیة
=============== =============== =============== =============== ===============

١٦١٫٦٤٨٫١٠٧ ٨٧٣٫٤٩٣ ٨٢٫٠٧٣٫٢٢٨ ٥٠٫٨٨٦٫٦٢١ ٢٧٫٨١٤٫٧٦٥ مطلوبات قطاعیة
=============== =============== =============== =============== ===============



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٨٠(

   )تابع(قطاعات تشغیلیة٣٨

�ΕΎѧϣϭϠόϣϟ�ϰѧϟ·�ΕΎѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭѧΟϭϣϟ�ΔѧϓΎϛ�ϑ،أداء القطاع وتخصیص الموارد بین القطاعاتمراقبةلغرض  ϳϧѧλ Η�ϡΗѧϳ�ϪѧϧΈϓ
.القطاعیة

:إفصاحات أخرى

:لعملیات اإلجمالیة لكل قطاع بین الدخل من األطراف الخارجیة وبین القطاعاتفیما یلي تحلیل إلیرادات ا

المجموع إدارة العقارات
االستثمارات 

والتمویل
المصرفیةالخدمات 

شركاتلل
المصرفیةالخدمات 

لألفراد ٢٠١٢
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

٦٫٥٩٥٫١٤٨ ١٢٩٫٦٩٨ )٥٧٢٫٥٨٥( ٢٫٦٠٢٫٥٩٧ ٤٫٤٣٥٫٤٣٨ الخارجیة
=========== =========== ============ ============= =============

- ١٢٣٫٦٨٧ ١٫٩٨٨٫٢٩٦ )٧٠٥٫٥٧٩( )١٫٤٠٦٫٤٠٤( بین القطاعات
=========== =========== =========== =========== =============

المجموع إدارة العقارات االستثمارات والتمویل
الخدمات البنكیة 

للمؤسسات
الخدمات البنكیة 

لألفراد
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

٢٠١١

٦٫٠٦٩٫٤١٢ ١١٥٫٤٤٤ )٧٠١٫٤٢٥( ٢٫٠١٩٫٢٨٠ ٤٫٦٣٦٫١١٣ الخارجیة
=========== =========== =========== =========== ============

- ١٠٦٫٤٨٠ ٢٫٠٥٠٫٢٧٨ )٤٣٥٫٩٤٤( )١٫٧٢٠٫٨١٤( بین القطاعات
=========== =========== =========== ============ ============



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٨١(

 )تابع(قطاعات تشغیلیة٣٨

المعلومات الجغرافیة

ϙѧϧΑϟ�ϝϣόϳϲϟϭΩѧϟ�ϕϭѧγϟϭ�ϲѧϠΣϣϟ�ϕϭѧγϟ�Ύѧϣϫϭ�ϥϳϳϓέѧϐΟ�ϥϳϋΎѧρϗ�ϥϣѧο.�ωΎѧρϘϟ�ϝѧΛϣΗ�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧϣϹ�ΔѧϟϭΩ�ϥ·
�ϱΫѧϟϭ�ϲϟϭΩѧϟ�ϕϭѧγϟϭ�ˬΔѧόΑΎΗϟ�ϪΗΎϛέѧηϭ�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧϣϹ�ΔѧϟϭΩ�ϲѧϓ�ϙѧϧΑϟ�ωϭέѧϓ�ϥϣ�́ηϧΗ�ϲΗϟ�ϙϧΑϟ�ΕΎϳϠϣόϟ�ϲϠΣϣϟ

ϟ�ϲϓ�Ϫϋϭέϓ�ϥϣ�́ηϧΗ�ϲΗϟ�ϙϧΑϟ�ΕΎϳϠϣϋ�ϝΛϣϳ�ΩϧϬ�ϲγέϳΟϭ�ΕέΎѧϣϹ�ΔѧϟϭΩ�ΝέΎѧΧ�ΔѧϠϳϣί ϟ�ϪΗϛέѧηϭ�ΔѧόΑΎΗϟ�ϪΗΎϛέѧη�ϝϼΧ�ϥϣϭ
ΎϧΛΗѧγΎΑ�ΔѧϟϭΩΗϣ�έѧϳϏ�ΕΩϭΟϭϣΕέΎϣΛΗѧγϻ�ϲѧϓ˯�(إن عملیات ومعلومات البنك المتعلقة بالموجودات القطاعیة .العربیة المتحدة

:وفقاً لكل قطاع جغرافي وھي كما یلي)شركات زمیلة واألدوات المالیة األخرى

دولي   محلي 

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٢
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

إیرادات 

١٠١٫٩٥٥ ٢٦٫٥٢٧ ٤٫٥٨٠١٤٤ ٥٫١٨٠٫٧٠٤
صافي إیرادات الفوائد 

وإیرادات التمویل اإلسالمي

================ ================ ================ ================

)٤٩٫١١٩( ٤٫٦٦٩ ١٫٤٣٦٫٤٣٢ ١٫٣٨٣٫٢٤٨ إیرادات غیر إیرادات الفوائد

================ ================ ================ ================

١٨١٫٣٧٦ - )٢٢٫٧١٨( -
الربح في )/الخسارة(حصة 

شركات زمیلة

================ ================ ================ ================

١٫٣١٤٫٣١٥ - - -
بیع استثمار ضمنصافي الربح 

في شركة زمیلة

================ ================ ================ ================

دولي   محلي 

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٢
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

موجودات غیر متداولة

- - ٣٩٦٫٩١٢ ٥٢٩٫٣٩٥ استثمارات عقاریة
================ ================ ================ ================

٦٫٠٢٧ ٥٫٦٧٨ ٩٥٨٫٤٩١ ٨٤٤٫٢٥٦ ممتلكات ومعدات، صافي
================ ================ ================ ================

- - ١٢٣٫٦٥٣ ٩٢٫١٢٦ موجودات غیر ملموسة
================ ================ ================ ================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٨٢(

األدوات المالیة ٣٩

فئات األدوات المالیة١-٣٩

رقمالدوليالمحاسبيلمعیارل وفقاالمبینة المالیة وفقاً لفئات األدوات المالیة الموجودات والمطلوباتتحلیلالجداول التالیةتظھر 
٣٩.

المجموع التكلفة المطفأة متاحة للبیع تحوط لألدوات المشتقة للمتاجرةمحتفظ بھا ٢٠١١دیسمبر ٣١
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

الموجودات
٦٫٦٢٩٫٩٤٥ ٦٫٦٢٩٫٩٤٥ - - - البنوك المركزیةرصدة لدى نقد وأ

٢٠٫٨٣٩٫٩٣٢ ٢٠٫٨٣٩٫٩٣٢ - - - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
١٥٫٧٥٥ - - - ١٥٫٧٥٥ لمتاجرةق مالیة بغرض اأورا

٤٫٨٤٤٫٧٦٤ - - ٤٦٨٫١٩٦ ٤٫٣٧٦٫٥٦٨ أدوات مالیة مشتقة
١٥٫٠٥٢٫١٠٣ - ١٥٫٠٥٢٫١٠٣ - - استثمارات في أوراق مالیة

١٢٤٫٧٥٤٫٧٣٧ ١٢٤٫٧٥٤٫٧٣٧ - - - قروض وسلفیات، صافي 
٩٫٦٣١٫٧٢١ ٩٫٦٣١٫٧٢١ - - - موجودات أخرى

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

١٨١٫٧٦٨٫٩٥٧ ١٦١٫٨٥٦٫٣٣٥ ١٥٫٠٥٢٫١٠٣ ٤٦٨٫١٩٦ ٤٫٣٩٢٫٣٢٣ المالیةمجموع الموجودات
=============== ================ ============== ================ ================

المطلوبات
٤٨٫١٠٠ ٤٨٫١٠٠ - - - المركزیةأرصدة مستحقة للبنوك

٣٫٠٩٠٫٣٨٦ ٣٫٠٩٠٫٣٨٦ - - - أرصدة مستحقة للبنوك
٤٫٨٢١٫٥٦٨ - - ٤٧٣٫٣٢٦ ٤٫٣٤٨٫٢٤٢ أدوات مالیة مشتقة

١٠٩٫١٧٠٫٨٢٥ ١٠٩٫١٧٠٫٨٢٥ - - - ودائع العمالء
٧١٦٫٦٥٢ ٧١٦٫٦٥٢ - - - أوراق تجاریة بالیورو

٣١٫٨٩٧٫٠٠٩ ٣١٫٨٩٧٫٠٠٩ - - - قروض
٩٫٧٠٢٫٨٤٩ ٩٫٧٠٢٫٨٤٩ - - - مطلوبات أخرى

---------------- ---------------- --------------- ---------------- ----------------

١٥٩٫٤٤٧٫٣٨٩ ١٥٤٫٦٢٥٫٨٢١ - ٤٧٣٫٣٢٦ ٤٫٣٤٨٫٢٤٢ موع المطلوبات المالیةمج
=============== ================ ============== ================ ===============

المجموع التكلفة المطفأة متاحة للبیع تحوط لألدوات المشتقة محتفظ بھا للمتاجرة ٢٠١٢دیسمبر ٣١
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

الموجودات
٩٫٣٣٧٫٨٧٤ ٩٫٣٣٧٫٨٧٤ - - - البنوك المركزیةرصدة لدى نقد وأ

١٦٫٥١٧٫١١٨ ١٦٫٥١٧٫١١٨ - - - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
٦٤١٫٨٧٧ - - - ٦٤١٫٨٧٧ لمتاجرةأوراق مالیة بغرض ا

٤٫٩٩٣٫٢٢٦ - - ٦١٦٫٣٥٢ ٤٫٣٧٦٫٨٧٤ أدوات مالیة مشتقة
١٨٫٧١٢٫٩١٦ - ١٨٫٧١٢٫٩١٦ - - استثمارات في أوراق مالیة

١٢٣٫١٩٥٫٢٩٥ ١٢٣٫١٩٥٫٢٩٥ - - - قروض وسلفیات، صافي 
٥٫٥٨٣٫٤٨٦ ٥٫٥٨٣٫٤٨٦ - - - موجودات أخرى

---------------- ---------------- --------------- ---------------- ----------------

١٧٨٫٩٨١٫٧٩٢ ١٥٤٫٦٣٣٫٧٧٣ ١٨٫٧١٢٫٩١٦ ٦١٦٫٣٥٢ ٥٫٠١٨٫٧٥١ المالیةمجموع الموجودات
=============== ================ ============== ================ ===============

المطلوبات
٤٫٤١١٫٢٧١ ٤٫٤١١٫٢٧١ - - - أرصدة مستحقة لبنوك
٤٫٧٦٨٫٣٣٨ - - ٤١٨٫٥٧٤ ٤٫٣٤٩٫٧٦٤ أدوات مالیة مشتقة

١٠٩٫٢١٦٫٩٢٥ ١٠٩٫٢١٦٫٩٢٥ - - - ودائع العمالء
٤٫٥٥٧٫١٠٨ ٤٫٥٥٧٫١٠٨ - - - أوراق تجاریة بالیورو

٢٦٫١٣٩٫٦٤٧ ٢٦٫١٣٩٫٦٤٧ - - - قروض
٥٫٤٩٠٫٠٧٤ ٥٫٤٩٠٫٠٧٤ - - - مطلوبات أخرى

----------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

١٥٤٫٥٨٣٫٣٦٣ ١٤٩٫٨١٥٫٠٢٥ - ٤١٨٫٥٧٤ ٤٫٣٤٩٫٧٦٤ مجموع المطلوبات المالیة
=============== ================ ============== ================ ===============



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٨٣(

)تابع(األدوات المالیة ٣٩

في بیان المركز الماليالمدرجةقیاس القیمة العادلة ٢-٣٩

�ϝλبھتمثل القیمة العادلة المبلغ الذي یمكن  �ϝΩΎΑΗ�ϊ ѧϓΩ�ϭί ѧΗϟϡϝϼѧΧ�ϥѧϣΔѧϠϣΎόϣΔѧϳέΎΟΗ�ΔѧϳέΩ�ϰѧϠϋϭ�ϥϳѧΑϏέ�ϑ έѧρ�ϥϳѧΑ
إن .�ϥѧϛϣϳ�ϙϟΫѧϟѧ́ηϧϳ�ϥΕΎѧϗϭέϓ�ΔѧϳέΗϓΩϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ϥϳѧΑΏѧΟϭϣΑΔѧϘϳέρ�ΔѧϳΧϳέΎΗϟ�ΔѧϔϠϛΗϟΕέϳΩѧϘΗϭΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ.بھذه المعاملة

.١٣-٣السیاسة المحاسبیة فیما یتعلق بالتقییم العادل لألدوات المالیة موضحة في إیضاح 

�ΕΎϳϧϘΗ�ΕϼΧΩѧϣϟ�ϩΫѧϫ�ΕѧϧΎϛ�Ϋ·�Ύѧϣ�α،اإلفصاحات-األدوات المالیة، ٧رقم لتقاریر المالیة الدولي لمعیار الدد یح Ύγ�ϰϠϋ�ϡϳϳϘΗϟ
ϟ�ϥ·�ΕϼΧΩϣΎѧϬΗυΣϼϣ�ϥϛϣϳ�ϲΗϟ�ϲѧΗϟ�ϕϭѧγϟ�ΕΎѧϳρόϣ�α.للمالحظةغیر قابلة أنھا إلى تقنیات التقییم یمكن مالحظتھا أو  ѧϛόΗ

�ϲϟϭΩѧϟ�έΎϳόϣϟیحدد.لسوقلتعكس افتراضات البنك للمالحظةقابلة المدخالت غیر إن الر مستقلة؛ تم الحصول علیھا من مصاد
:التالیةلقیمة العادلةامستویات٧للتقاریر المالیة رقم 

.مطابقةفي أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات )غیر معدلة(مدرجةأسعار قیاس القیمة العادلة المستمدة من :١المستوى 

�ϥѧϣ�ΓΩϣΗѧγϣϟ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϣϳϘϟ�α:٢مستوى ال Ύϳϗ�ϯ έѧΧ�ΏϳϟΎѧγ�ϯ ϭΗѧγϣϟ�ϲѧϓ�Δϧϣѧο Ηϣϟ�ΔѧΟέΩϣϟ�έΎόѧγϷ�έѧϳϏ˺�ϥѧϛϣϳ�Ι ѧϳΣϭ�ˬ
.)أي مستمدة من األسعار(أو غیر مباشرة )أي كما في األسعار(إما مباشرة لتزاماإلمالحظتھا لألصل أو 

�ϯ ϭΗѧγϣϟ˼:�ϥѧϣ�ΓΩϣΗѧγϣϟ�ΔѧѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�α ΎѧϳϗΏϳϟΎѧγΗϟ�ϝϣѧηΗ�ϲѧΗϟ�ϡϳѧѧϳϘϟ�ΕϼΧΩѧϣ�ϭ�ΕΩϭѧѧΟϭϣϠل�ΕΎѧΑϭϠρϣϠ�ϰѧѧϠϋ�ΩϧΗѧγΗ�ϻϭ
في أسھم وأدوات الدین مع استثماراتیشمل ھذا المستوى .)مدخالت غیر قابلة للمالحظة(معلومات یمكن مالحظتھا في السوق

.مدخالت ال یمكن مالحظتھا بشكل جوھري



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٨٤(

)تابع(األدوات المالیة ٣٩

)تابع(في بیان المركز الماليالمدرجةالعادلة قیاس القیمة ٢-٣٩

�ΏѧѧϠρΗϳ�ϕϭѧѧγϟ�ΕΎѧѧϧΎϳΑ�ϡΩΧΗѧѧγ�ϝѧѧγϠγΗϟ�Ϋѧѧϫ�ϲѧѧΗϟΎѧѧϫέϓϭΗ�Ωѧѧϧϋ�ΎѧѧϬΗυΣϼϣ�ϥѧѧϛϣϳ.�ϕϭѧѧγϟ�έΎόѧѧγ�ϙѧѧϧΑϟ�έѧѧΑΗόϳϭΔѧѧϘϠόΗϣϟ�ϥѧѧϛϣϳ
.ذلك ممكناً یكونحیثما تقدیراتھمالحظتھا في 

المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول ٢٠١٢دیسمبر٣١
ألف درھم ألف درھم ألف درھم

موجودات مالیة 
- - ٦٤١٫٨٧٧ لمتجارةبغرض اأوراق مالیة
- ٤٫٩٩٣٫٢٢٦ - أدوات مالیة مشتقة

للبیعاحةمتموجودات مالیة 
- - ١٨٫٤٣٤٫٤٨٠ استثمارات مدرجة

٢٧٨٫٤٣٦ - -   ةاستثمارات غیر مدرج
--------------- --------------- ---------------

٢٧٨٫٤٣٦ ٤٫٩٩٣٫٢٢٦ ١٩٫٠٧٦٫٣٥٧ المجموع
============== ============== ==============

مطلوبات مالیة 
- ٤٫٧٦٨٫٣٣٨ - أدوات مالیة مشتقة
============== ============== ==============

المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول ٢٠١١دیسمبر ٣١
ألف درھم ألف درھم ألف درھم

موجودات مالیة 
- - ١٥٫٧٥٥ أوراق مالیة بغرض المتجارة
- ٤٫٨٤٤٫٧٦٤ - أدوات مالیة مشتقة

للبیعاحةمتموجودات مالیة 
- - ١٤٫٧٨٩٫٠٨١ استثمارات مدرجة

٢٦٣٫٠٢٢ - - استثمارات غیر مدرجة
--------------- --------------- ---------------

٢٦٣٫٠٢٢ ٤٫٨٤٤٫٧٦٤ ١٤٫٨٠٤٫٨٣٦ المجموع
============== ============== ==============

مطلوبات مالیة 
- ٤٫٨٢١٫٥٦٨ - أدوات مالیة مشتقة
============== ============== ==============

�ϯضمنعادًة  مصنفة)OTC(خارج السوق المتداولة إن المشتقات  ϭΗγϣϟϲϧΎΛϟΕϼΧΩѧϣϟ�ϡΩΧΗѧγΎΑ�ΎѧϬϣϳϳϘΗ�ϡΗѧϳϭ�ˬ�ϲѧΗϟ�ϥѧϛϣϳ
.مالحظتھا في السوق



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٨٥(

)تابع(األدوات المالیة ٣٩

)تابع(في بیان المركز الماليلمدرجةاقیاس القیمة العادلة٢-٣٩

:كما یليھيالمتاحة للبیعلالستثماراتالثالثحركة القیم العادلة للمستوى المطابقة التي تظھرإن

درھمألف  درھمألف 

٢٢٤٫٥٠٥ ٢٦٣٫٠٢٢ ینایر١في   
١٤٫٩٩١ ١٧٫٢٤٥ استحواذ

- )٤٫٥٩٣( خالل السنةمستحق 
٣٣٫٧٧٧ ١٠٫٦٤٨ تعدیالت من خالل الدخل الشامل
٢٩٫٧٤٩ ٢٫٠٥٧ الثالثالمستوى إلىمالیة الوراق األتحویل 

)٤٠٫٠٠٠( )٩٫٩٤٣( انخفاض القیمةخسارة
----------------- -----------------

٢٦٣٫٠٢٢ ٢٧٨٫٤٣٦ دیسمبر٣١كما في   
=============== ===============

.المستحقةالثالث لالستثمارات المستوى ٢٠١١و٢٠١٢عتراف بأرباح في بیانات الدخل الموحدة لعامي لم یتم اال



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٨٦(

إدارة المخاطر٤٠

رة ھذا تتم إدا.تقع على عاتق مجلس اإلدارةمخاطر الة للاإلدارة الفعّ النھائیة التخاذ إجراءات التعامل مع المخاطر والمسؤولیة إّن 
ولجنة مجلس ؛ االئتمانیةوالمخاطر لمخاطر لجنة مجلس اإلدارة ل، وتحدیداً عدد من اللجان على مستوى المجلسمن خاللاألمر 

مجلس اإلدارة من تدرج سلطات وسیاسات التعامل مع المخاطر بین المستویات المناسبة ، والتي تضمن لااالمتثولتدقیق اإلدارة ل
.ألعمال التجاریةفي امالئمة الوحدات الإلى 

�ΓέΩϹ�ΔϧΟϟ�ϥ·�ΔѧϳΫϳϔϧΗϟت�ϥѧϋ�Δϳѧγϳέϟ�Δϳϟϭ̈́ ѧγϣϟ�ϝѧϣΣΗϟ�ΫѧϳϔϧΗϟϲϋΎѧϣΟϭ�ϑ έѧηϹϭϝѧϳόϔΗΔϳΟϳΗέΗѧγ·�έρΎѧΧϣϟϭ�ΕΎѧϬϳΟϭΗ
.الرقابة الداخلیة التي وضعتھا لجان المجلس والمجلس

�ΓέΩϹ�α ѧϠΟϣ�ϥΎѧΟϟ�ϥ·�ϥΎѧΟϟ�ϝѧϣόΗ�˱Ύѧο ϳ عبفا�ΔѧϳϠέρΎѧΧϣϟ�ΓέΩ·�ϲѧϓˬ�Δѧλ ΎΧϭ�ΔѧϧΟϟ�ΓέΩϹΕΎѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭѧΟϭϣϠϟ ؛�ΔѧѧϧΟϟϭ
ϟ�ΓέΩϹϥΎѧѧϣΗϻϭ�έρΎѧѧΧϣϠˬ�ΔѧѧϧΟϟϭϟ�ΓέΩϹ�ΩΩέΗѧѧγϻ�ΕΎѧѧϳϠϣό.�ϥ·�έρΎѧѧΧϣϟ�α ϳѧѧέ�ΎϬѧѧγέϳ�έρΎѧѧΧϣϟ�ΓέΩ·�Δѧѧϔϳυϭ�ϲѧѧϓϙѧѧϧΑϟ

ˬ��Δѧϔϳυϭ�ϥϋΫѧϳϔϧΗϟέΟΎѧΗϣϟϭ�ΓΕΎѧόϳΑϣϟϭمستقلة وظیفة مخاطر وتعد .ولجنة المخاطرإلى مجلس االئتمان مستقلة ویرفع تقاریر 
ϙѧѧϟΫϭ�έέѧѧϗ�ϲѧѧϓ�ϥί ϭΗϟΎѧѧΑ�α Ύѧѧγϣϟ�ϡΩѧѧϋ�ϥΎϣѧѧο ϟ�ϊ ѧѧϣ�ϝѧѧϣΎόΗϟملѧѧΧطرا�˱ΎѧѧϘϓϭ�ΕέέѧѧϘϟ�ΫΎѧѧΧΗ�ϲѧѧϓ�ΔϳϓΎϔѧѧηϟ�ϥΎϣѧѧο �ϭ�ˬ�έϳϳΎѧѧόϣϠϟ

ΕΎѧѧγΎϳγϟϭ�Δϋϭѧѧο ϭϣϟ.�α έΎѧѧϣΗϭ�Δѧѧϔϳυϭ�έρΎѧѧΧϣϟϥΎѧѧϣΗϻϭ�ˬέρΎѧѧΧϣϟ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧΑΎϗέϟ�ˬϭϕϭѧѧγϟˬϭϝѧѧΟϷ�Γέϳѧѧλ ϗ�Δϟϭϳѧѧγϟ�ϭ�ˬ
.االمتثالو،المخاطر التشغیلیة

�ϡϭϘΗ�ϕϳϗΩΗϟ�ΔϧΟϟ�ϝΎΛΗϣϻϭ�α ѧϠΟϣϠϟ�ΓΩϋΎγϣϟ�ϡϳΩϘΗΑ�ϲѧϓϥΎϣѧο ϟ�ϪѧΗΎΑΟϭ�˯ΩϙѧϧΑϠϟ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧϧΎϳΑϟ�ΔѧΑϗέϣϭ�˯Ωϭ�ϝϼϘΗѧγϭ�ˬ
ѧѧγΣ�ϲϘϗΩѧѧϣϥϳϳϠΧΩѧѧϟϭ�ϥϳϳΟέΎѧѧΧϟ�ϙѧѧϧΑϟ�ΕΎΑΎϝΎѧѧΛΗϣϻϭ�ˬΔѧѧϳϣϳυϧΗϟϭ�ΔѧѧϳϧϭϧΎϘϟ�ΕΎѧѧΑϠρΗϣϠϟ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϳϠΧΩϟ�ΔѧѧΑΎϗέϟϭ�ΕΎѧѧγΎϳγϟϭ�ˬ

.التقاریر المالیة

έΩ·�ΔѧϳϟΎόϓ�ϥϳѧγΣΗϭ�ϡϳѧϳϘΗϟ�ρΑѧοفریق التدقیق الداخليیھدف  ϧϣϭ�ϡυΗѧϧϣ�ΞѧϬϧ�ϕϳΑρΗ�ϰϟ·ϱέΎѧΟΗϟ�ϲΑυϭѧΑ�ϙѧϧΑ�ϲѧϓ�έρΎѧΧϣϟ�Γ�ˬ
έϔϟ�ϊ.وعملیات الحكومة ϓέϳϳ�ϕ�ϰϟ·�ΓέηΎΑϣ�ϩέϳέΎϘΗϝΎѧΛΗϣϻϭ�ϕϳϗΩѧΗϠϟ�ΓέΩϹ�α ϠΟϣ�ΔϧΟϟ.ϭ�ϥϭѧϛΗϳϟ�ϥѧϣ�ϕѧϳέϔϗΩѧϣϟینق�ϥϳΫѧϟ
�ϡѧυϧ�Δϣϼγϭ،العملیات التشغیلیةوضوابط ، بنكالاإلقراض لدى محفظة جودة تقییم في ، ر أخرى، من بین أموتتمثل مھام عملھم

�ϥΎϣѧο، أیضاً ، إلى جانب قسم االمتثالویعمل المدققون.بنكالفي وقواعد البیانات المعلومات  �ϰѧϠϋ�ΕϼϣΎѧόϣ�ϡΗѧΗ�ϥϙѧϧΑϟ�˱ΎѧϘϓϭ
�ΔѧѧϳϣϳυϧΗϟϭ�ΔѧѧϳϧϭϧΎϘϟ�ΕΎѧѧΑϠρΗϣϠϭ�ˬΔϳέΎѧѧγϟ�˱ΎѧѧϘϓϭ˯έѧѧΟϺϟΔѧѧϳϠΧΩϟ�Ε�ϭ�ΔѧѧϳϟΎϳΗΣϻ�ΕΎѧѧγέΎϣϣϟ�έρΎѧѧΧϣ�ϝѧѧϳϠϘΗ�ϲϟΎѧѧΗϟΎΑϭ�ˬϟ�έѧѧϳϐل

.ةقانونی



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٨٧(

إدارة مخاطر االئتمان٤١

�ϲΗϟ�έρΎΧϣϟ�ϲϫ�ϥΎϣΗϻ�έρΎΧϣ�ί Οϋ�ϲϓ�ϝΛϣΗΗ�ΔϳϟΎϣϟ�ΓΩϷ�ϑ έρ�ΩΣ�ϥϋ�ϑ έѧρϟ�ΩѧΑϛΗ�ϰѧϟ·�ϱΩ̈́ѧϳ�Ύѧϣϣ�ϪѧΗΎϣί ΗϟΎΑ�˯Ύѧϓϭϟ
.اآلخر لخسارة مالیة

�Δѧϔϳυϭ�έρΎѧΧϣϟ�ϯإنّ  Ωѧϟ�ϱέΎѧѧΟΗϟ�ϲΑυϭѧΑ�ϙѧϧΑ�ΔѧϧϳΑϣϟ�ΕΎѧϳΟϬϧϣϟ�ϊ ѧΑΗΗ�ϩΎѧϧΩإل�ωϭѧѧϧ�ϰѧϠϋ�ϑ ѧϗϭΗϳ�Ϋѧϫϭ�ˬϥΎѧϣΗϻ�έρΎѧѧΧϣ�ΓέΩ
.العمالء

ϥΎѧϣΗϻ�έϳΩѧϣϭ�ΕΎѧϗϼόϟ�έϳΩѧϣ�ϝѧΑϗ�ϥϣ�ΕΎΑΎγΣϟ�ϩΫϫ�έΩ.�Δϳϓέѧλتُ -إدارة الحسابات الفردیة  ϣϟ�ΕΎϣΩѧΧϟ�Δѧϔϟ�ϩΫѧϫ�ϥϣѧο ΗΗϭ
إلى نماذج أدوات اتخاذ القرار استناداً بدعم من إدارة المخاطر من خالل تحلیل الخبراء یتم إجراء .لیةشركات والمؤسسات المالل

.داخلیة لتقییم المخاطر

�Δϛέηϟϭ�ΔϳΩέϔϟ�ΔϳϛϠϣϟϭϭ�νˬ�تشمل ھذه الفئة األفراد عموماً :إدارة المحفظة ѧόΑΔρѧγϭΗϣϟϭ�Γέϳϐѧλ ϟ�ΕΎϛέѧηϟ .ت�ΓέΩ·�ΩϧΗѧγ
.محفظة الداخلیةللتحلیالت یتبعھا نقاط، على اساس القرارات للتقییم وذج داخلیة ھذه المخاطر على نما

:إدارة مخاطر االئتمان

�ϥΎѧϣΗϻ�έρΎѧΧϣ�Ωѧλ έϭ�ϊ ѧϳϣΟΗ�ϝϼΧ�ϥϣ�ϥΎϣΗϻ�έρΎΧϣ�ϰϠϋ�έρϳγϳ�ϙϧΑϟ)�έѧηΎΑϣϟ�ν έѧόΗϟ�˯ϭѧγϭέѧηΎΑϣϟ�έѧϳϏ(�ϰѧϠϋ
�έΗϓΩ�ˬΕΎϳϔϠѧγϟϭ�ν ϭέϘϟϭϳέΎϣΛΗѧγϻ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷ�ˬΔϝѧϳϭϣΗϟ�Δѧϓ�ΝέΎѧΧ�ΕΎѧο έόΗϟϭ�ˬ�ϕΣΗѧγϣϟϭϙϭѧϧΑϟ�ϥѧϣ.�ϡϭѧϘϳ�ϙѧϧΑϟ

.للنظراءویقیم باستمرار الجدارة االئتمانیة لنظراء معینین بوضع حدود 

�ϩΫѧϫ.یستخدم البنك نماذج التقییم الداخلي الخاصة بھ لتعیین تقییمات العمالء.المختلفةالبالدفي برصد التعرض البنك أیضاً یقوم 
�ϥѧϣ�ΩѧϳΩόϟ�ϙѧϧΑϟ�ϯ.كل تصنیف یتوافق مع احتمال التخلف عن السداد.قیاس درجة مخاطر العمیلییمات تعمل على التق Ωϟ�ΩΟϭϳ

.نماذج التقییم الداخلي لشرائح العمالء المختلفة

�ϙѧϟΫϭ�ΔѧϳέΎΟΗϟ�ΔρѧηϧϷΎΑ�ΔϘϠόΗϣϟ�ϥΎϣΗϻ�έρΎΧϣ�ΓέΩΈΑ�ϙϧΑϟ�ϡϭϘϳ�ˬϥΎϣΗϻ�ΩϭΩΣ�Ωλ έ�ϰϟ·�ΔϓΎο ϹΎΑ�ϥѧϣ�ϝϼѧΧ�ϲѧϓ�ϝϭΧΩѧϟ
ν έѧόΗϟ�ΓέѧΗϓ�ϥϣ�ΩΣϟϭ�ΔΑγΎϧϣϟ�ϑ ϭέυϟ�ϲϓ�ϯ έΧϷ�ϑ έρϷ�ϊ ϣ�ϥΎϣο �ΕΎΑϳΗέΗϭ�ΔϳϭγΗ�ΕΎϳϗΎϔΗ.�ˬΕϻΎѧΣϟ�ν ѧόΑ�ϲѧϓ�Ωѧϗ

.المعامالت أو التنازل عنھا لصالح األطراف األخرى لتقلیل مخاطر االئتمانبإغالق لبنك یقوم ا

ري لمخاطر االئتمان قبل مخففات المخاطر االئتمانیةتعرض بنك أبوظبي التجالاألقصى الحد تحلیل ١-٤١

٢٠١١�ϰѧϠϋ�ϥΎѧϣΗϻ�έρΎΧϣϟ�ΕϭΩϷو ٢٠١٢دیسمبر ٣١ كما فيالتعرض تقدم عرضاً للحد األقصى من الجداول التالیة إن 
Αϭ�ˬΔѧϳϧΎϣΗϻ�έρΎѧΧϣϠ�ιل�ΕΎѧϔϔΧϣ ةاالعتبار أیبعین ، مع األخذ وخارجھاالمیزانیة العمومیة المالیة داخل  ѧλ Χϣ�Ωѧό�ν ΎѧϔΧϧϻ

.القیمة والمعاوضة عند االقتضاءفي 

Ϸ�ΩѧѧΣϟ�ϝѧѧΛϣΗϳ�ϥΎѧѧϣΗϻ�έρΎѧѧΧϣϟ�ν έѧѧόΗϟ�ϥѧѧϣ�ϰѧѧλ ϗلل�ΩϭѧѧϧΑ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧΟέΩϣϟ�Δѧѧϳϣϭϣόϟ�Δѧѧϳϧί ϳϣϟ�ϲѧѧϓΔѧѧϳέΗϓΩϟ�ΎѧѧϬΗϣϳϗ.�ϰѧѧϟ·�ΔΑѧѧγϧϟΎΑ
�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎϧΎϣο ϟ�ΔϠΟγϣϟϭ�ˬΔϳϧί ϳϣϟ�ΝέΎΧ�ϥΈϓ�ϥΎѧϣΗϻ�έρΎѧΧϣϟ�ν έόΗϟ�ϥϣ�έΩϗ�ϰλ ϗ�ϲѧϓ�ϝѧΛϣΗϳ�ϱΫѧϟ�ϰѧλ ϗϷ�ώѧϠΑϣϟ�Ωѧϗ

لإللغاء ض االئتمان وااللتزامات األخرى ذات الصلة غیر قابلة وقرإلى وبالنسبة.الضماناتإلى دفعھ إذا تم سحب بنك الیضطر 
.الملتزم بھاللتسھیالتالمبلغ الكامل یتمثل في أقصى قدر من التعرض لمخاطر االئتمان فإن ، خالل مدة التسھیالت

�ϥ·�ΕϼϳѧѧϠΣΗلم�ωέѧѧϔϟ�Ϋѧѧϫ�έΎѧѧρ·�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳϧΎϣΗϻ�έρΎѧѧΧ�ϥϣѧѧο ΗΗ�ρѧѧϘϓϟ�ΕΩϭѧѧΟϭϣϟ�ΔѧѧϳϟΎϣϣϟϥΎѧѧϣΗϻ�έρΎѧѧΧϣϟ�Δѧѧο έό.�ΩόΑΗѧѧγΗϭ
الموجودات عن ، فضالً متاحة للبیعالموجودات اللمتاجرة أو المحتفظ بھا لاألوراق المالیة خصوصاً ، المالیة األخرىالموجودات 
في و.حیثما كان ذلك مناسباً فإنھ یتم إظھارھا ، المیزانیة العمومیةخارج ات االئتمان دوألسمیة القیمة اإلبالنسبة إلى .غیر المالیة

�ϥϳѧѧΣ�ϥѧѧϣ�ϰѧѧλ ϗϷ�ΩѧѧΣϟ�ϥ�ϥΎѧѧϣΗϻ�έρΎѧѧΧϣϟ�ϙѧѧϧΑϟ�ν έѧѧόΗ�ϲѧѧϓ�ϝѧѧΛϣΗϳ�ΝέΎѧѧΧ�ΩϭѧѧϧΑϟ�ΔѧѧϟΎΣ�ϲѧѧϓ�ϭ�ˬΕΩϭѧѧΟϭϣϠϟ�ΔѧѧϳέΗϓΩϟ�ΔѧѧϣϳϘϟ
Δϳϣϭϣόϟ�Δϳϧί ϳϣϟΩѧϣΗόϣϟ�ϭ�ϪѧΑ�ϡί ѧΗϠϣϟ�ϭ�ϥϭϣѧο ϣϟ�ώϠΑϣϟϭ�ˬόϣ�ϲѧϓ�ˬ�ΕϻΎѧΣϟ�ϡѧυ�ϥϭѧϛϳ�έѧυϧ�έѧϳΛϛΑ�ϝѧϗ�ϝѧϣΗΣϣϟ�ν έѧόΗϟ

.لبنكلدى االمتخذة إلدارة التعرض األخرى اإلجراءات و،األخرىلمخففات المخاطر االئتمانیةلضمان محتفظ بھ و



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٨٨(

  )تابع( إدارة مخاطر االئتمان ٤١

)تابع( ات المخاطر االئتمانیةتعرض بنك أبوظبي التجاري لمخاطر االئتمان قبل مخففلاألقصى الحد تحلیل ١-٤١

٢٠١١ ٢٠١٢

الحد األقصى للتعرض
االئتماني

البنود خارج 
المیزانیة العمومیة الدفتریةالقیمة 

الحد األقصى 
للتعرض االئتماني

البنود خارج 
المیزانیة 
العمومیة القیمة الدفتریة

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

٢٠٫٨٣٩٫٩٣٢ - ٢٠٫٨٣٩٫٩٣٢ ١٦٫٥١٧٫١١٨ - ١٦٫٥١٧٫١١٨ ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
٤٫٨٤٤٫٧٦٤ - ٤٫٨٤٤٫٧٦٤ ٤٫٩٩٣٫٢٢٦ - ٤٫٩٩٣٫٢٢٦ أدوات مالیة مشتقة

١٥٫٢٨٢٫١١٢ ٢٣٠٫٠٠٩ ١٥٫٠٥٢٫١٠٣ ١٨٫٩٢٥٫٦٨٠ ٢١٢٫٧٦٤ ١٨٫٧١٢٫٩١٦ استثمارات في أوراق مالیة
١٢٤٫٧٥٤٫٧٣٧ - ١٢٤٫٧٥٤٫٧٣٧ ١٢٣٫١٩٥٫٢٩٥ - ١٢٣٫١٩٥٫٢٩٥ قروض وسلفیات، صافي  

٩٫٨٦٢٫٨٤٧ - ١٠٫٠٢١٫٤٩٤ ٥٫٨٢٠٫٣١٦ - ٥٫٩٢٥٫٩٦٢ موجودات أخرى 
٩٫٥٤٠٫٩٩١ ٩٫٨٠٦٫٠٢٧ - ١١٫٩٥٥٫٢٩١ ١٢٫٢٥٠٫٤٠٩ - ضمانات
٤٫٠٠٩٫٤٣٥ ٤٫٠٤٩٫٧٩١ - ٦٫٢١٢٫٨٢٧ ٦٫٢٥١٫٣٤٧ - خطابات اعتماد

٥٫٦٨٨٫٣٥٦ ٥٫٦٨٨٫٣٥٦ - ٣٫٢١٠٫٢٣٨ ٣٫٢١٠٫٢٣٨ -

التزامات غیر قابلة لإللغاء لتقدیم 
تسھیالت ائتمانیة 

٥٥٫٠٩٥ ٥٥٫٠٩٥ - ٥٥٫٠٩٥ ٥٥٫٠٩٥ - أخرى
--------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------

١٩٥٫٣٤٢٫٣٠٨ ١٩٫٨٢٩٫٢٧٨ ١٧٥٫٥١٣٫٠٣٠ ١٩٠٫٨٨٥٫٠٨٦ ٢١٫٩٧٩٫٨٥٣ ١٦٩٫٣٤٤٫٥١٧ المجموع
========== ========== ========== ========== ========== ==========



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٨٩(

  )تابع( إدارة مخاطر االئتمان ٤١

)تابع(تركیز مخاطر االئتمان ٢-٤١

لھا خصائص اقتصادیة قابلة تعرضات ألطراف المقابلة أو عدد من اما یكون ھناكتركزات مخاطر االئتمان تنشأ عندإن 
تعمل في نفس المناطق الجغرافیة أو القطاعات االقتصادیة التي من أو أنشطة مماثلة أن ھذه األطراف مشاركة في للمقارنة، أو 

.األخرىقتصادیة أو االظروفالقدرتھا على الوفاء بااللتزامات التعاقدیة تتأثر بشكل مماثل بالتغیرات في تجعل شأنھا أن 
األنشطة االقتصادیة التي أو العمیل وتستند تحلیالت تركیزات مخاطر االئتمان الواردة أدناه على موقع الطرف المقابل أو 

  .ایعملون فیھ

القطاع الجغرافيحسب االئتمانتركیزات مخاطر )أ(

اإلمارات (محلي 
)العربیة المتحدة

دول مجلس 
التعاون 
الخلیجي 

خرىاأل
دول 

أوروباآسیاعربیة أخرى

الوالیات 
المتحدة 
األمریكیة

دول 
المجموعالعالم األخرى

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٢دیسمبر ٣١

الموجودات
٧٫٤٩٦٫٩٢٦٤٫٠٧٥٫٠٧١١٫٤٩٠٩٩٦٫٣٦٧٣٫٨٢٤٫٦٨٩٥٤٫٣٢٧٦٨٫٢٤٨١٦٫٥١٧٫١١٨ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

١٠٧٫٩٦١١٫٨١٨٫٨٦٨٢٨١٫٨٥٩٢٦٫٣٦٤٤٫٩٩٣٫٢٢٦-٢٫٧٥٦٫٠٧٨٢٫٠٩٦أدوات مالیة مشتقة

١٫٢٧٨٫٨٣٥٣٫٣٠٤٫٣٧٢٢٫٩٠٣٫٠٣٤٢٩٢٫١٢١١٨٫٧١٢٫٩١٦-٨٫٧٦١٫٢٨٠٢٫١٧٣٫٢٧٤استثمارات في أوراق مالیة

١١٩٫٢٤١٫٣٦٣١٫٦٦٥٫٧٤٣١٣٤٫٣٦٨١٫٠٦٦٫٧٤٩١٠٠٫٠٦٤٢١٠٩٨٦٫٧٩٨١٢٣٫١٩٥٫٢٩٥قروض وسلفیات، صافي 

١١٥٫٥٩٥٥٫٨٢٠٫٣١٥-٥٫٢٧١٫٢٠٢٣٢٢٫٣٠٣٣١١١٫٢٠٥٧موجودات أخرى

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
١٤٣٫٥٢٦٫٨٤٩٨٫٢٣٨٫٤٨٧١٣٥٫٨٦١٣٫٥٦١٫١١٧٩٫٠٤٨٫٠٠٠٣٫٢٣٩٫٤٣٠١٫٤٨٩٫١٢٦١٦٩٫٢٣٨٫٨٧٠مجموع الموجودات

==============================================================
٢٤٫٨٤٩٫٩٩٩٦٣٦٫٨١٢١٤٣٫٨٠٤٩٦١٫٠٧٩١٫٢١٢٫٣٦٠٦٨٦٫٦٠٤٣٦٥٫٢٤٥٢٨٫٨٥٥٫٩٠٣التزامات ومطلوبات طارئة

==============================================================
٢٠١١دیسمبر ٣١

الموجودات

١٢٫٩٦٦٫٩٥٨٢٫٥٣٩٫٥٣٨٦٤١١٫٠٤٥٫٩١٥٤٫٠٢٨٫٥٠٠٢٥٨٫١٠٦٢٧٤٢٠٫٨٣٩٫٩٣٢ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

١٣٫١٥٥١٢٣٫١٤٣١٫٤٩٦٫٦٤١٤٦٥٫٠٢٦٢٨٫٢٨١٤٫٨٤٤٫٧٦٤-٢٫٧١٨٫٥١٨قروض وسلفیات، صافي 

١٫٢١٣٫٨٦٤٢٫٣١٧٫٩٩٩٢٫٢٦٤٫٢٤٦٩٥٫٦٦٢١٥٫٠٥٢٫١٠٣-٧٫١٦٠٫٩٦٢١٫٩٩٩٫٣٧٠أدوات مالیة مشتقة

١١٩٫٧٧٩٫٩٩٠١٫٨٦٠٫٢٨٧٩٫١٤٥١٫١٠٨٫٦١٦٣٥٩٫١٧٤٣٧٥١٫٦٣٧٫١٥٠١٢٤٫٧٥٤٫٧٣٧استثمارات في أوراق مالیة

٩٫٨٦٢٫٨٤٧-٨٫٦٠٧٫٨٠٨١٤٣٫٦١٨٣٨٢٢٧٫١٩٨٣٠٤١٫٠٨٣٫٥٣٧موجودات أخرى

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
١٥١٫٢٣٤٫٢٣٦٦٫٥٤٢٫٨١٣٢٣٫٣٢٣٣٫٥١٨٫٧٣٦٨٫٢٠٢٫٦١٨٤٫٠٧١٫٢٩٠١٫٧٦١٫٣٦٧١٧٥٫٣٥٤٫٣٨٣مجموع الموجودات

==============================================================
٢٢٫١٠٦٫٤٢٦٣٣١٫٧١٨٢٢٥٫٥٤٩١٫٧٨٩٫٢٨٢١٫٧٢٤٫٧٥١١٤٥٫٢١٤٩٥٫١٢٥٢٦٫٤١٨٫٠٦٥التزامات ومطلوبات طارئة

==============================================================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩٠(

  )تابع( إدارة مخاطر االئتمان ٤١
)تابع(تركیز مخاطر االئتمان ٢-٤١

االقتصاديتركیزات مخاطر االئتمان حسب القطاع )ب(

:كما یلي بیانھ السلفیات محفظة القروض والذي یتألف من قطاع النشاط االقتصادي إن 

.تشمل الشركات االستثماریة(*)

الخط و االغرض من استخدامھعلى أساس معینة یاتقروض وسلفلالقطاع االقتصادي في تكوین النظر أعید ، السنةخالل 
لبیانات المالیة للسنة في ایاتھذه القروض والسلفلعلیھ، تم إعادة تصنیف القطاع االقتصادي وبناءً .لمقترضاالرئیسي لعمل 

ھما ، نظراً ألنالبناءولتنمیة توحید تمویل المقاول مع ادارة اإل، قررت عالوة على ذلك.سنة الحالیةالالسابقة لتتماشى مع عرض 
.نفسھاالمخاطر یحمالن درجة 

٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في ٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 

لة اإلمارات داخل دو
العربیة المتحدة

خارج دولة 
اإلمارات العربیة 

المجموعالمتحدة
داخل دولة اإلمارات 

العربیة المتحدة
خارج دولة اإلمارات 

المجموعالعربیة المتحدة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٢دیسمبر ٣١

القطاع االقتصادي

 ٩,٠٨٤ - ١٠,٨٠٣٩,٠٨٤-١٠,٨٠٣زراعةال

 ١١,٢٢٧,٠٧٤ ٣٦٢,٣١٦ ٩,٨٦٣,١٤١٤٢٣,٤٢٨١٠,٢٨٦,٥٦٩١٠,٨٦٤,٧٥٨طاقةال

 ٨٦٢,٠٥٣ ١٥,٠٨٠ ٩٨٣,٤١٤٣٩,٦٣٣١,٠٢٣,٠٤٧٨٤٦,٩٧٣تجارةال

 ٢٨,٨٠٥,٠٤٩ ٢٢٤,٢٤٥ ٢٠,٠٠٥,٧٩٠٢٦٧,٢٠٧٢٠,٢٧٢,٩٩٧٢٨,٥٨٠,٨٠٤التنمیة و البناء

 ٣٠,٥٨٧,٦٢٠١٩,٧١٦,٧٧٦١٩١,٠٤٥١٩,٩٠٧,٨٢١ ٦١,١٤٤  ٣٠,٥٢٦,٤٧٦لعقاريالستثمار اا

 ١,٧٥٥,٥١٣١,٣٦٥,٩٢٥٥١٢,٦٨٤١,٨٧٨,٦٠٩ ٤٧٩,٦٠٦ ١,٢٧٥,٩٠٧نقلال

١٧,٦٣٢,٣٧٢١٦,٩٣٩,٩١٤١٣,٣٦٢١٦,٩٥٣,٢٧٦ ١٠,٢٤٥ ١٧,٦٢٢,١٢٧قروض التجزئة –األفراد 

١٢,١٩٥,٥٥٩١٦,١٩٠,٣١٠٣٧٠,٧٤١١٦,٥٦١,٠٥١ ٢٨١,٠١٠ ١١,٩١٤,٥٤٩قروض مضمونة–األفراد 

٢,٨٥٥,٤٥٨-٣,١٤٩,٧٧٣٢,٨٥٥,٤٥٨ - ٣,١٤٩,٧٧٣حكومةال

٩,٦٩٦,٥٧٤٧,٦٨١,٣٤٨١,٣١٥,٧٨٣٨,٩٩٧,١٣١ ١,٥٨٣,٢٧٤ ٨,١١٣,٣٠٠(*)المؤسسات المالیة 

١,٥١٢,١٧١٢,١٢٤,٤٨٦١٢٣,٩٤٠٢,٢٤٨,٤٢٦ ١٠٣,٧١٧ ١,٤٠٨,٤٥٤تصنیعال

٢١,٥٣٦,٠١٧١٨,٠٠٩,٠٦٩٢,١٥٢,٥١٢٢٠,١٦١,٥٨١ ١,٧٠١,٨٥٠ ١٩,٨٣٤,١٦٧الخدمات

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١٢٤,٧٠٧,٩٠١٤,٩٥١,١١٤١٢٩,٦٥٩,٠١٥١٢٥٫١٨٤٫٩٠٥٥٫٢٨١٫٧٠٨١٣٠٫٤٦٦٫٦١٣

===============================================================

مخصص انخفاض :ناقصاً 
القیمة

)٦,٤٦٣,٧٢٠(
)٥٫٧١١٫٨٧٦(

---------------------

١٢٣,١٩٥,٢٩٥١٢٤٫٧٥٤٫٧٣٧مجموعال

===============================================================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩١(

  )تابع( إدارة مخاطر االئتمان ٤١
)تابع(تركیز مخاطر االئتمان ٢-٤١

االقتصاديتركیزات مخاطر االئتمان حسب القطاع )ب(

:إن تكوین القطاع االقتصادي لإلفصاحات األخرى بیانھ كما یلي

–٢٠١١دیسمبر ٣١(عمیالً ٢٠من صافي القروض والسفلیات لدى %٤٦٫٥٣بتاریخ التقریر، كانت ھناك نسبة تركیز تمثل 
٤٥(%.  

حكوميقطاع عام  شخصيتجاري وشركات
بنوك ومؤسسات 

المجموعمالیة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٢دیسمبر ٣١

الموجودات
١٦٫٥١٧٫١١٨١٦٫٥١٧٫١١٨----ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٢٫٣٨٣٫١٨٦٤٫٩٩٣٫٢٢٦-٢٫٥٥٩٫٣٤٦٥٠٫٦٩٤أدوات مالیة مشتقة

٥٫٠٨٢٫٩٩٢٤٫٠٨٧٫٣٤٩٧٫٩٤٤٫٤٥٨١٨٫٧١٢٫٩١٦-١٫٥٩٨٫١١٧قروض وسلفیات، صافي 

٤٫٧٣٣٫٣٦٧١٦٩٫٨٣٤٧٤٣٫٦٩٤١٨٫٣٢٨١٥٥٫٠٩٣٥٫٨٢٠٫٣١٦موجودات أخرى

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٨٫٨٩٠٫٨٣٠٢٢٠٫٥٢٨٥٫٨٢٦٫٦٨٦٤٫١٠٥٫٦٧٧٢٦٫٩٩٩٫٨٥٥٤٦٫٠٤٣٫٥٧٦مجموع الموجودات

============================================================
١٤٫٠٠٤٫٩٧٧٦٫٤٠٠٫٦١٦٢٫٣١٣٫٤٨٥١٫٦٩٧٫٤١٨٤٫٤٣٩٫٤٠٧٢٨٫٨٥٥٫٩٠٣التزامات ومطلوبات طارئة

============================================================

حكوميقطاع عامشخصيتجاري وشركات٢٠١١دیسمبر ٣١
بنوك ومؤسسات 

المجموعمالیة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

الموجودات
٢٠٫٨٣٩٫٩٣٢٢٠٫٨٣٩٫٩٣٢----ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٢٫١٢٩٫٩٠٢٤٫٨٤٤٫٧٦٤--٢٫٥٨٦٫٠٥٥١٢٨٫٨٠٧قروض وسلفیات، صافي 

٤٫٦٨٧٫٥٤٥٣٫٢٣١٫٠٣٠٥٫٩٦١٫١١٠١٥٫٠٥٢٫١٠٣-١٫١٧٢٫٤١٨أدوات مالیة مشتقة

٩٫٣٢٩٫٣٥٠٢١٧٫٤٥٩٢٤٥٫٧٧٧١٠٫٤٧٤٥٩٫٧٨٧٩٫٨٦٢٫٨٤٧موجودات أخرى

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١٣٫٠٨٧٫٨٢٣٣٤٦٫٢٦٦٤٫٩٣٣٫٣٢٢٣٫٢٤١٫٥٠٤٢٨٫٩٩٠٫٧٣١٥٠٫٥٩٩٫٦٤٦مجموع الموجودات

============================================================
١٤٫٤٢٤٫٨٥٥٧٫٠٩٠٫٨٦٣٣٥٠٫٧٤٤٤٠٢٫٥٩٦٤٫١٤٩٫٠٠٧٢٦٫٤١٨٫٠٦٥التزامات ومطلوبات طارئة

============================================================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)بعتا(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩٢(

  )تابع( إدارة مخاطر االئتمان ٤١
)تابع(ة مخاطر االئتمان مراجعة إدار٣-٤١

اإلطار التنظیمي

.٤٠إیضاح رقم محددة على النحو المبین في أدوار ومسؤولیاتولدیھ بوضوح محدد ھیكل المخاطر للبنك إن 

�ϥ·ϟ�ϥΎΟϠϟ�ϥΎϣΗϻ�έρΎΧϣ�ΓέΩ·�ϥϋ�Δϟϭ̈́ γϣ�ΔϧΟϟ�ϲϫ�έρΎΧϣϟ�ΓέΩ·ϥΎϣΗϻϭ�ˬϭ�ΔѧϧΟϟˬΩΩέΗѧγϻ.�ϥ·�ΕΎϳΟϳΗέΗѧγϭ�ΕΎѧγέΎϣϣ�έρΎѧΧϣϟ�ΓέΩ·
�ϥ·�ϥΎϣΗϻϭ�έρΎΧϣϟ�ΓέΩ·�ΕϻΎΟϣ�ϊ.التقدیریةال یتجزأ من عملیة تخطیط األعمال والمیزانیةتشكل جزءاً بنك أبوظبي التجاري لدى  ϳϣΟ�ί ѧϛέϣΗΗ

.فریق المخاطر واالئتمانفي إطار 

ϟ�˱ΎѧϘϓϭ�ϭѧϣϧϠاالئتمانسیاسات وإجراءات واعتماد القیم العالیة يذاالئتمانلموافقة على عن اھي المسؤولة واالئتمان لمخاطر مجلس اإلدارة لإن لجنة 
ϙѧϟΫ�ϰѧϟ·�ΔϓΎο.وإدارة المخاطر واألھداف اإلستراتیجیة ϹΎΑˬ�ΕΎѧο έόΗ�ΓέΩΈѧΑ�ϙѧϧΑϟ�ϡϭѧϘϳϥΎѧϣΗϻ�ΓέѧΗϓ�ΩѧϳΩΣΗϭ�ΔѧϟϭΑϘϣ�ΕΎϧΎϣѧο �ϰѧϠϋ�ϝϭѧλ ΣϟΎΑ

.ھي محددة فقط لتلك األدوات التي لھا قیم عادلة موجبةالمتعلقة باألدوات المالیة المشتقة االئتمانیةإن التعرضات .التعرض

.االلتزامللبنك من قبل قسم التدقیق الداخلي وقسم االئتمانیةیتم إجراء أعمال تدقیق منتظمة لألقسام واإلجراءات 

قیاس المخاطر االئتمانیة وسیاسات التخفیف  ٤-٤١

�ϰϟ·�έΩѧλالمقدمةالقروض والسلف إن  ϣϟ�ϲѧϫ�˯ϼѧϣόϟ�ϥΎѧϣΗϻ�έρΎѧΧϣϟ�ϲѧγϳέϟ�ϯ Ωѧϟ�ϥ�ϥѧϛϣϳ�ϱέΎѧΟΗϟ�ϲΑυϭѧΑ�ϙѧϧΑ�ϥ�ϥѧϣ�ϡϏέѧϟ�ϰѧϠϋ�ϙѧϧΑϟ
�νتعرض أیضاً ی ϭέѧϗ�ˬϝΎѧΛϣϟ�ϝϳΑѧγ�ϰϠϋ�ˬϝϼΧ�ϥϣ�ϥΎϣΗϻ�έρΎΧϣ�ϥϣ�ϯ έΧ�ϝΎϛη�ϰϟ·�ϰѧϟ·ϥϳΩѧϟ�ΕΩϧѧγϭ�ν ϭέѧϗ�ΕΎѧϣί Ηϟϭ�ˬϙϭѧϧΑ.�ϑ ΩѧϬΗ

�έρΎѧΧϣϟ�ΓέΩϹ�ϙѧϧΑϟ�ΕΎѧϳϠϣϋϭ�ΔγΎϳγ�ϰѧϟ·ϠϳϠΣΗϭ�έρΎѧΧϣϟ�ΩѧϳΩΣΗѧϬا �ϰѧϟ·�ΔΑѧγΎϧϣ�ΔѧϋϭϣΟϣ�ϥѧϣ�έρΎѧΧϣϟΔϬΑΎѧηϣϟϭ�ˬϟϭ�ΩϭΩѧΣϟ�Ωѧλ έϭ�ˬρΑϭѧο
�ΩΩѧγ�ϡΩϋϥΎѧϣΗ�ϙѧϟΫϭ�ΔѧϳΩέϓϻ�ΕΎѧϬΟϟاحتمالیقوم البنك بتقدیر .المناسبذات التوقیت موثوقة البیانات الالمخاطر وااللتزام بالحدود عن طریق 

  .)٦-٤١إیضاح رقم (راف المقابلة األطباستخدام أدوات تصنیف تم تطویرھا داخلیاً لمختلف فئات

�ΔѧϠΑΎϘϣϟ�ϥϳѧϠϣΗΣϣϟ�ϥϳѧοاالئتمانإن التعرض لمخاطر  έΗϘϣϟϭ�ϥϳѧο έΗϘϣϟ�ΓέΩѧϘϟ�ΔѧϣυΗϧϣ�ΕϼϳѧϠΣΗ�ϝϼΧ�ϥϣ�˱Ύο ϳ�ΎϬΗέΩ·�ϡΗϳϡί ѧΗϟ�ώϟΎѧΑϣϭ�Ωѧϭϔϟ
.وبتعدیل الحدود عندما یكون ذلك مناسباً االقتراض

الضمانات

ϭέϘϟ�ϝΑΎϘϣ�ΕΎϧΎϣο�ϑبیحتفظ البنك  Ϡγϟϭ�ν�ΔϣΩϘϣϟ�ϝϛѧη�ϲѧϓ�˯ϼѧϣόϠϟ�ϕϭѧϘΣ�ϥѧϫέ�ϰѧϠϋέΎѧϘϋΕ�ˬϭ�ΔѧϳϟΎϣ�ϕέϭ�ϯ έѧΧ�ϝϭѧλ Ϸ�ϰѧϠϋ�ΔϠΟѧγϣ
ΕΎϧΎϣѧο ϟϭ�ΔΗΑΎΛϟ�ϊ Ωϭϟϭ.�Ι ϳΩѧΣΗ�ϡΗѧϳ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ΕέϳΩѧϘΗ�ΕΎϧΎϣѧο Ϡϟ)ϡϬѧγϷ�ϙѧϟΫ�ϲѧϓ�ΎѧϣΑ(�Γέϭѧλ ΑѧϣυΗϧϣة. �υΎѧϔΗΣϻ�ϡΗѧϳ�ϻ�ˬϡΎѧϋ�˳ϝϛѧηΑϭ

.األوراق المالیةواقتراض شراء الإعادة نشاط أوراق مالیة كجزء من یتم االحتفاظ بلبنوك، إال عندما االمقدمة إلىلقروض والسلفیات بضمانات ل

:إن أنواع الضمانات الرئیسیة للقروض والسلفیات ھي كما یلي

النقد واألوراق المالیة القابلة للتداول
رھن الممتلكات السكنیة والممتلكات الجاریة؛
مال مثل العقارات والمخزون والذمم المدینة؛قیود على موجودات األع
واألسھمسندات الدین المالیة مثلاألدوات على قیود.
ضمانات

ألف  ٩٦٫١٨٨٫٤٦٦بلغت ٢٠١٢دیسمبر ٣١القروض والسلف للعمالء والبنوك لعام للضمان والضمانات اإلضافیة مقابلالقیمة العادلة المقدرة إن 
.)ألف درھم ٢٠١١:٨٣٫٧٣٩٫٨٠٢دیسمبر ٣١(درھم 

ΔѧϳϟΎϣ�ϕέϭϭ�Δϳϧϛѧγϭ�ΔѧϳέΎΟΗ�ΕέΎѧϘόΑ�˱ΎѧγΎγ�ϕѧϠόΗΗ�ΔѧϣϳϘϟ�Δѧο ϔΧϧϣ�ν ϭέѧϘϟ�ϝѧΑΎϘϣ�ΎѧϬΑ�υϔΗѧΣϣϟ�ΕΎϧΎϣο ϟ�˷ϥ·.�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�Εί ϭΎѧΟΗ�Ύѧϣ�ϰѧΗϣϭ
.مقاصة مقابل قروض أخرىغیر المسدد، فإنھ یتم إعادة  أیة زیادة إلى العمالء وال تكون متاحة للالقرضالمحتفظ بھا قیمة للضماناتالمقدرة 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩٣(

  )تابع( إدارة مخاطر االئتمان ٤١
)تابع(قیاس المخاطر االئتمانیة وسیاسات التخفیف  ٤-٤١

المشتقات

ϊ(لدى البنك رقابة صارمة على حدود صافي المشتقات القائمة  ѧϳΑϟϭ�˯έѧηϟ�ΩϭѧϘϋ�ϥϳѧΑ�ϕέѧϔϟ�ϱ(ρϭέѧηϟϭ�ώѧϠΑϣϟ�Ι ѧϳΣ�ϥѧϣ.
�ϙѧϧΑϟ�ΔΣϠѧλاالئتمانیةضع للمخاطر إن المبلغ الخاففي أي وقت و ϣ�ϲѧϓ�ϲѧΗϟ�ΕϭΩϸѧϟ�ΔѧϳϟΎΣϟ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϣϳϘϟΎΑ�ΩϭΩΣϣ)�ΔѧϣϳϘϟ�ϱ

�ϡϳѧϗ�ϭ�ΩѧϘόϟ�ϥѧϣ�έϳϐλ)العادلة الموجبة للموجودات �˯ί Ο�ϝΛϣΗ�ΕΎϘΗηϣϠϟ�ΔΑγϧϟΎΑ�ϲϫ�ϲΗϟϭΔϳϣѧγ�ΕϭΩϷ�ϡѧΟΣ�ϝѧΛϣΗΔѧϣΎϘϟ.
�έρΎѧѧΧϣ�ϥ·ϥΎѧѧϣΗϻΩѧѧΣ�ωϭѧѧϣΟϣ�ϥѧѧϣ�˯ί ѧѧΟϛ�ΎѧѧϬΗέΩ·�ϡΗѧѧΗ�ϩΫѧѧϫ�Ωϭν έѧѧΗϗϻ�˱ΔѧѧΟϳΗϧ�ΔѧѧϠϣΗΣϣϟ�ΕΎѧѧϛέΣΗϟ�ϰѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑ�˯ϼѧѧϣόϠϟ

.لتحركات سعر السوق

�ΔϳѧηϣΎϫ�ΕΎϋΩϳ·�ϙϧΑϟ�ΏϠρϳ�ΎϣΩϧϋ�ϻ·�ΕϭΩϷ�ϩΫϬϟاالئتمانيال یتم عادًة الحصول على رھن أو أدوات أخرى لمقابلة التعرض 
.من الجھات المتعاقد معھا

�ϊإن مخاطر التسدید تنشأ في أي وضع حین  ѧϗϭΗ�ϊ ѧϣ�ϡϬѧγ�ϭ�ΔѧϳϟΎϣ�ϕέϭ́ѧΑ�ϭ�˱ΩѧϘϧ�ΩϳΩѧγΗϟ�ϥϭѧϛϳϡϼΗѧγ�ϕέϭ�ϭ�ΔѧϳΩϘϧ�ώϟΎѧΑϣ
ϝѧѧΑΎϘϣϟΎΑ�ϡϬѧѧγ�ϭ�ΔѧѧϳϟΎϣ.�ϥѧѧϋ�ΔѧѧΟΗΎϧϟ�ΩϳΩѧѧγΗϟ�έρΎѧѧΧϣ�ωϭѧѧϣΟϣ�ΔѧѧϳρϐΗϟ�ΎѧѧϬόϣ�ΩѧѧϗΎόΗϣ�ΔѧѧϬΟ�ϝѧѧϛϟ�Δѧѧϳϣϭϳ�ΕΩϳΩѧѧγΗ�ΩϭΩѧѧΣ�˯Ύѧѧηϧ·�ϡΗѧѧϳ

.معامالت البنك السوقیة ألي یوم واحد

ترتیبات المقاصة الرئیسیة 

�έΎѧγΧϠϟ�Ϫѧοیقو έόΗ�ΩѧΣΑ�˱Ύѧο ϳ�ϙϧΑϟ�ϡΔѧϳϧΎϣΗϻ�ϙѧϧΑϟ�ϡϭѧϘϳ�ϲѧΗϟϭ�ΎѧϬόϣ�ΩѧϗΎόΗϣϟ�ΕΎѧϬΟϟ�ϊ ѧϣ�Δϳѧγϳέ�Δѧλ ΎϘϣ�ΕΎѧΑϳΗέΗ�ϡέΑΈѧΑ
�ί.بإجراء حجم معامالت مھم معھا ѧϛέϣϟ�ϥΎѧϳΑ�ϲѧϓ�ΕΎѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭΟϭϣϠϟ�Δλ ΎϘϣ�˱ΓΩΎϋ�Δϳγϳέϟ�Δλ ΎϘϣϟ�ΕΎΑϳΗέΗ�ϥϋ�ΞΗϧϳ�ϻ

.عامة بصورة إجمالیةالمالي حیث یتم تسدید المعامالت 

�ΩѧΣ�ϰѧϟ·�Δϳѧγϳέ�Δѧλھاخفیضتالمتعلقة بالعقود لصالح البنك یتم االئتمانمخاطر غیر أن ΎϘϣ�ΕΎΑϳΗέΗΑ�ϥϳѧόϣ�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓ�Ϫѧϧ�Ι ѧϳΣ
�έρΎѧΧϣϠϟ�ϲϟΎѧϣΟϹ�ϙϧΑϟ�ν.حصول تعثر یتم إنھاء وتسدید المبالغ مع الجھة المتعاقد معھا بالصافي έόΗ�ϥ·ΔѧϳϧΎϣΗϻ�ΕϭΩϸѧϟ

ϟΎϣϟ�έΛ́ѧΗΗϭ�Γέϳλ ϗ�ΓΩϣ�ϲϓ�ΓέϳΑϛ�Γέϭλ Α�έϳϐΗΗ�Ωϗ�Δϳγϳέ�Δλ ΎϘϣ�ΕΎΑϳΗέΗϟ�Δόο ΎΧϟϭ�ΔϘΗηϣϟ�Δϳϊ ѧϣ�ϝѧΛϣϟ�Δόѧο ΎΧ�ΔѧϠϣΎόϣ�ϝѧϛ
.ھذه الترتیبات

قروض محفظة الوتحدید مخاطر ائتمان مراقبة   ٥-٤١

�ΕΎѧϣϭϠόϣϟ�ϡΎυϧ�ϝϼΧ�ϥϣتراقب المحفظةو.في تحدید ورصد مخاطر ائتمان القروضبنشاط إدارة مخاطر االئتمان تشارك إن 
، وتقاریر وسائل السوقوتقییمات ، االتجاھات االقتصادیة العامة/للمجاالت ةالواجبالعنایة إبالءو،اإلداریة والمراجعات الدوریة

.اإلعالم

�ϥϣοϟ�υϓΎΣϣ�ϲΗϟΔѧγϧΎΟΗϣ�ϝϭѧλ،إحصائیةتقنیات یتم استخدام  �ϥϣ�ϑ ϟ́ΗΗˬ�ΔѧϠϣΗΣϣϟ�ϑ όѧο ϟ�ρΎѧϘϧ�ΔѧΑϗέϣϟلѧυϔΣϣة Δѧϧϳόϣ.
�ϕγΗϳ�ϊ ϣ�ΞϬϧϟ�Ϋϫ�ΔѧγΎϳγϟϙѧϧΑ�ι ѧλ Χϣ�Ωѧλ έΑ�ϕѧϠόΗϳ�Ύѧϣϳϓϥϳѧόϣ�ν ΎѧϔΧϧϼϟϲѧϓ�ΩѧΟϭϳ�ΎϣΩѧϧϋ�ΔѧϣϳϘϟ�ϰѧϠϋ�ϲϋϭѧο ϭϣ�ϝѧϳϟΩ

ˬ��ΓΩΩѧΣϣϟ�ΕΎѧϔϠϟ�ϲѧϓΕϻΎѧΣ�ΕέΧ́ѧΗϣϟ)ϡΎѧϳϷ�ΩΩѧγϟ�ΓέΧ́ѧΗϣ�ώϟΎѧΑϣ(�ϱΫѧϟ�έѧϣϷوفقاً األفراد تصنف حسابات .انخفاض القیمة
.على القرضالمتأخر سدادھایعكس مستوى المدفوعات التعاقدیة

�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓ.متطلبات انخفاض القیمة ذات الصلة، مما یرفع من مع عدد من المدفوعات التعاقدیةالتخلف عن السداد یةاحتمالتزید 
�Ϫϧ�έϳϏ�Ωѧϗ�Δѧϧϳόϣ�ΕϻΎѧΣ�ϲѧϓ·�ϡΗѧϳ�Δѧϟί.اتخاذ قرار بشطب دین من الدیون، فإنھ یتم نقل الحساب إلى وظیفة االسترداد القانوني

.في حالة اإلعسار أو الموتكما ھو األمر ، مباشرة من حالة األداءالحساب 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩٤(

)تابع(إدارة مخاطر االئتمان  ٤١

)تابع(قروض محفظة الوتحدید مخاطر ائتمان مراقبة   ٥-٤١

�ϰϟ·�ΔΑγϧϟΎΑ�υϓΎΣϣΕΎγγ΅ϣϠϟ�Δϳϓέλ ϣϟ�ΕΎϣΩΧϟ�ϥΈϓ�ˬϟ�ϙϧΑ�ϙέΎηϳγ�ϲϓ�έΛϛΕΎѧϳϗΎϔΗϳϫ�ΓΩΎѧϋ·�ΔѧϳϠϣϋ�ϥѧϣ�˯ί ѧΟϛ�ϥϭϳΩѧϟ�ΔѧϠϛ
�ϥ·ϗΎϔΗϳ�ϝϣηΗ�Ωϗ�ϥϭϳΩϟ�ΔϠϛϳϫ�ΓΩΎϋ·�ΕΎ�ΫΎΧΗ�ϥѧϛϣϳϭ�ΔϘΣΗѧγϣϟ�ΓΩѧΎϔϟϭ�ϥϳΩѧϟ�ϝλ.دعم األعمال التجاریة �ΩΩέΗγϻ�Ε˯έΟ·

.إلى آخره من إجراءات، السدادمواعید التفاوض على سعر الفائدة وتمدید أن تشمل 

ألیامتأخر في السداد الالبنك لمخاطر االئتمان من خالل تعرض 

�ϥ·�ΕΎϳϔϠѧѧγϟϭ�ν ϭέѧѧϘϟ�ϥѧѧϣ�ϙѧѧϧΑϟ�έρΎѧѧΧϣ�ϑ ϳϧѧѧλ Η�ϊ ѧѧϣ�˱ΎϳѧѧηΎϣΗ�ΕΎϳѧѧλ ϭΗ�ΕΎѧѧϬϳΟϭΗϭ�ΔѧѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧѧϣϹ�ΔѧѧϟϭΩϟ�ϱί ѧѧϛέϣϟ�ϙѧѧϧΑϟ
:على النحو التاليبیانھ ،المتحدة

فئة المخاطر

یوماً ٣٠متأخرة السداد حتى غیر متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة

یوماً ٩٠و٣١بین متأخرة السداد لفترة ةغیر منخفضة القیمكنمتأخرة السداد ل

یوماً ٩١كثر من متأخرة السداد ألةمنخفضة القیممتأخرة السداد أو

:بیانھ كما یليحسب أیام التأخر في السداد یاتلقروض والسلفاإن تصنیف مخاطر 

٢٠١٢٢٠١١

ألف درھمألف درھم

١١٨٫٧١٠٫٣٠٠١١٤٫٢٣٩٫٧٦١منخفضة القیمةغیر متأخرة السداد وغیر 

٤٫٠٠٩٫٧٧٠١٠٫٢٠١٫٥٦٦غیر منخفضة القیمةمتأخرة السداد لكن

منخفضة القیمةمتأخرة السداد أو

٦٫٩٣٨٫٩٤٥٦٫٠٢٥٫٢٨٦منخفضة القیمةمتأخرة السداد و-
------------------------------------------

١٢٩٫٦٥٩٫٠١٥١٣٠٫٤٦٦٫٦١٣

)٥٫٧١١٫٨٧٦()٦٫٤٦٣٫٧٢٠(مخصص انخفاض القیمة:قصاً نا
----------------------------------------------------------------------------------

١٢٣٫١٩٥٫٢٩٥١٢٤٫٧٥٤٫٧٣٧

================================

:فضة القیمة في نھایة فترة التقریر ھو كما یليمتأخرة السداد لكن غیر منخإعمار القروض والسلفیاتإّن تحلیل 
٢٠١٢٢٠١١

ألف درھمألف درھم

٣٫٠١٢٫١٩٥٣٫١٠٢٫١٤٢یوم٦٠-٣١

٩٩٧٫٥٧٥٧٫٠٩٩٫٤٢٤یوم٩٠-٦١

----------------------------------------------------------------------------------

٤٫٠٠٩٫٧٧٠١٠٫٢٠١٫٥٦٦ن غیر منخفضة القیمةمجموع القروض متأخرة السداد لك

================================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩٥(

)تابع(إدارة مخاطر االئتمان  ٤١

)تابع(قروض الستثمارات ومحفظة االوتحدید مخاطر ائتمان مراقبة   ٥-٤١

٤٤٩٫٥٦٩έΩ�ϑبما قیمتھ ")الحكومة("تشمل القروض والسلفیات قرض لحكومة أبو ظبي  ϟ�ϡѧϫ)٣١�έΑϣѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˺–٤٥٨٫٩٤٠�ϑ ѧϟ
�νاستحواذنشأ ھذا القرض نتیجة .)درھم ϭέϘϟ�ν όΑ�ϰϠϋ�ΔϣϭϛΣϟ�ΔѧϠϣΎόϟ�έѧϳϏ�ϲѧΗϟϭ�ΔϘΑΎѧγϟ�Εϭϧѧγϟ�ϲѧϓ�ΎϬΗϧϣѧο�ΔѧϣϭϛΣϟبϥΎϣѧο.

.)١٧إیضاح(القرض ھذا مقابل یوجد لدى البنك مبلغ مساو من ودائع طویلة األمد 

ب درجة المخاطر الداخلیةالتعرض لمخاطر االئتمان حس  ٦-٤١

�ϰѧϠϋ�˯˱ΎϧΑ�ΔϳϟΎόϟ�ΔϳϓΎλالبنك عمالء تصنیف درجات ل١٠یستخدمدرجات داخلي البنك نظام یستخدم ϟ�ΔϣϳϘϟ�ϱϭΫϭ�ΕΎγγ΅ϣϟ�ϥϣ�ϝѧϣϭϋ
�Δѧѧϳϣϛϭ�ΔѧѧϳϋϭϧѧѧϔϠΗΧϣة،ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ν έѧѧΗϘϣϟ�Γϭѧѧϗ�ϝѧѧΛϣ�ϝѧѧϣϭϋϭ�ˬΓΩϭѧѧΟϟ�ΓέΩ·�ϭ�ˬΔϋΎϧѧѧλ ϟϭ�έѧѧρΧϟΔϳϠϳϐѧѧηΗϟ�Γ˯Ύѧѧϔϛϟϭ�ˬˬ�ϊ ѧѧο ϭϭΔϛέѧѧηϟ�ˬ

�ν.، الخالمماثلةمن الشركات ، و تحلیل مجموعة وھیكل رأس المال،والسیولة όΑϟ�ϲϋέϓ�ϑ ϳϧλ ΗΑ�ϡΎϳϘϟ�ϡΗϳ�ΕΎΟέΩѧϟ�ϭ�Ωѧί �Δѧϣϼϋ�ϊ ѧϣ
٧�ϰѧϟ·�˯ϼѧϣόϟ�ϭϟ�ΕΎΑΎѧγΣ�ˬΔѧϠϣΎόϟ�ϲѧϓ-١االئتمان منیتم تعیین درجاتو.احتمال التخلف عن السدادتشیر الدرجات الدنیا إلى .ناقص

.تعیینھا إلى العمالء غیر العاملین أو المتخلفین عن السدادیتم ١٠-٨من الدرجات أن ن حی

ϟ�ϡΩΧΗγ�ϡΗϳ�ΕΎϔϳϧλ Ηϻ�ν έѧϗ·�ΔѧϋϭϣΟϣ�ϝѧϛϟ�ϰѧλ ϗϷ�ώѧϠΑϣϟ�ΩϳΩΣΗϟ�ϙϧΑϟ�ϝΑϗ�ϥϣ�ΔϳϧΎϣΗ�ϥѧϣ˯ϼѧϣόϟ�ϥϳѧϳόΗϟ�ϙϟΫѧϛϭ�ˬϰѧϧΩϷ�ΩѧΣϟ�ϥѧϣ
ϼѧϣόϟ�ϑ˯�.تسعیرفئات ال ϳϧѧλ Η�ϡΗѧϳ�ϻϭ�ϭ�ΩέѧϓϷل�ϥϳѧο έΗϘϣι ΎΧѧηϷϝѧϛϳϬϟ�Ϋѧϫ�έΎѧρ·�ϲѧϓ.�Δϳϓέѧλ ϣϟ�ΕΎϣΩѧΧϟ�ϡΩΧΗѧγΗ�ˬϙѧϟΫ�ϊ ѧϣϭ

.لألشخاص العالمات السلوكیة لعمالئھا

�ϥ·�ϥΎѧѧϣΗϻ�ΔѧѧΟέΩ�ϲϠΧΩѧѧϟ�ΎϧϳΩѧѧϟ�Ωϭѧѧλ Ϙϣϟ�α ϳѧѧϟ�ΎѧѧϬϧϣت�έέѧѧϛΕΎѧѧΟέΩϲΟέΎѧѧΧϟ�ϥΎѧѧϣΗϻˬ�ϥѧѧϛϟϭ�ϥϷ�ϝѧѧϣϭόϟϲѧѧΗϟ�ΔѧѧΟέΩ�ϊ ѧѧο ϭϟ�ϡΩΧΗѧѧγΗ
درجة عادة ما یتم تصنیفھ في سیئة من قبل وكالة التصنیف الخارجي ترض الذي تم تصنیفھ في درجة فإن المق، شابھةتلمقترض قد تكون مل

.أشد سوءاً ائتمان داخلي

:دیسمبر٣١یعرض الجدول التالي تصنیف جودة اإلئتمان للقروض والسلفیات الغیر متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة كما في 

٢٠١٢٢٠١١

رھمألف دألف درھم

درجات المخاطر الداخلیة

٤٢٧٫٠٣٢٫١١٨٢٦٫٤٨٤٫٠٣٩إلى ١الدرجة من 

٦٦٢٫٠٩٥٫٠٠٩٤٨٫١٨٠٫٥٣٦إلى ٥الدرجة من 

٧١٠٫٧٩٧٫٠٩٥٢٣٫٣٠٤٫٢٨٨الدرجة 

١٨٫٧٨٦٫٠٧٨١٦٫٢٧٠٫٨٩٨قروض األفراد–غیر مصنفة

----------------------------------------------------------------------------------

١١٨٫٧١٠٫٣٠٠١١٤٫٢٣٩٫٧٦١

================================

:دیسمبر٣١كما في للموجودات المالیة المشتقة یعرض الجدول التالي تصنیف جودة اإلئتمان 

٢٠١٢٢٠١١

ألف درھمألف درھم

درجات المخاطر الداخلیة

٤٤٫٢٩٠٫١٣٨٣٫٨٣٥٫٥٥٤إلى ١الدرجة من 

٦٤٩٥٫٠٨٣٥٦٦٫٧٧٦إلى ٥الدرجة من 

٧١٢٥٫٢٤٥٢٢٨٫٢٥٦الدرجة 

٨٢٫٧٦٠٢١٤٫١٧٨غیر مصنفة

--------------------------------------------------------------------------

٤٫٩٩٣٫٢٢٦٤٫٨٤٤٫٧٦٤

============================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩٦(

)تابع(االئتمان  إدارة مخاطر ٤١

التصنیف االئتماني الخارجي لألوراق المالیة االستثماریة٧-٤١

�νت έѧѧό�ϩΎѧѧϧΩ�ϝϭΩѧѧΟϟϟ�ΕΎϔϳϧѧѧλ Ηϻ�ΔѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧϳϧΎϣΗϭ�ϙѧѧϧΑϟ�ϥѧѧϣ�ΔϘΣΗѧѧγϣϟ�ΓΩѧѧλ έϷϭ�ϊ ѧѧΩϭϠϟ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷ�ΔϳέΎϣΛΗѧѧγϻ
�ΎϬΑ�υϔΗΣϣϟ�ν έϐΑ�ΓέΟΎΗϣϟ�ϭ�ϯ Ωϟ�ϊ ϳΑϠϟ�ΔΣΎΗϣϟϳϘϣ�α Ύγ�ϰϠϋ�ϙϧΑϟ�ˬί ϳΩϭϣ�ΔϟΎϛϭ�ϑ ϳϧλ Η�α Ύ�ΕΎϔϳϧѧλ Η�ΕѧϧΎϛ�ϰѧΗϣϭ�ί ϳΩϭѧϣ

:المماثلةستاندرد اند بورزاستخدام تصنیفات ، فإنھ یتممتاحةغیر 

٢٠١٢٢٠١١
�ΓΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧλالتصنیف έϭ�ϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧΩϭ

مستحقة من بنوك
�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϟΎϣ�ϕέϭ
�ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬΑ�υϔΗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣϣ

للمتاجرة

�ΕέΎϣΛΗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ
متاحة للبیع

�ΓΩѧѧѧѧλ έϭ�ϊ ѧѧѧѧΩϭ
�ϥѧѧѧѧѧѧѧϣ�ΔϘΣΗѧѧѧѧѧѧѧγϣ

بنوك

�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϟΎϣ�ϕέϭ
ΗѧѧѧѧѧѧѧΣϣ�ΎѧѧѧѧѧѧѧϬΑ�υϔ

للمتاجرة

�ΔѧѧѧΣΎΗϣ�ΕέΎϣΛΗѧѧѧγ
للبیع

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

Aaa to Aa ٦٫٢٤٩٫٦٢٨١٫٩١١٫٨٦٠٨٫٢٣٦٦٫٥١٣٫١٣٠-٣١٫٤٢١٫٠٦٣
A ١ to A ٣٥٫٨٦١٫٩٣٤٣٦٫٢٧٦٥٫٤٣٠٫١١٨٩٫٤٩٩٫٢١٢٧٫٥١٩٥٫٠٥٩٫٤٧٨
Baa١ to Ba ١٫٦٧٩٫٩٠٣-٣٢٫٦١٩٫٣٦٣٦٨٫١٤٢٣٫٧٢١٫١٣٠٢٫٦٥٣٫٠٣٢
B١ to B ٧٠٦٫٨٢٩-١٫١٤٣٫٩٠٧٣٫٩٣٣٫٧٥١-٣٢٫٦٧٥٫٠٩٣

١٫٠٩٢٫٧٦٣-٣٫٩٣٩٫٦٦٥١٢٫٦٥٢٢٫١٦٨٫١٣٣٢٫٨٤٢٫٠٧٧غیر مصنف
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١٦٫٥١٧٫١١٨١١٧٫٠٧٠١٨٫٧١٢٫٩١٦٢٠٫٨٣٩٫٩٣٢١٥٫٧٥٥١٥٫٠٥٢٫١٠٣
==============================================================

تحدید انخفاض القیمة٨-٤١

�ϙϧΑϟ�ϡϳϳϘΗΑ�ϰϠϋ�ϲϋϭο، یقومریخ كل تقریرفي تا ϭϣ�ϝϳϟΩ�ϙΎϧϫ�ϥΎϛ�Ϋ·�Ύϣ�ΕΩϭΟϭϣϟ�Δϣϳϗ�ν ΎϔΧϧ�ΔϳϟΎϣϟ��ΔΟέΩϣϟ�ΔѧϔϠϛΗϟΎΑ
�Δϣϳϗ�ν.المطفأة ϔΧϧΗ�ΔϋϭϣΟϣ�ϭ�ϲϟΎϣϟ�ϝλ Ϸ�ΕΩϭΟϭϣϟ�ΎϣΩϧϋ�ΔϳϟΎϣϟ�ΩΟϭϳ�ϰѧϠϋ�ϝΩϳ�ϲϋϭο ϭϣ�ϝϳϟΩ�ωϭѧϗϭ�ΓέΎѧγΧ�Ι ΩѧΣ

.صحیحبشكلٍ  اتقدیرھیمكن وتأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة لألصل  اة لھخسارالوأنالمبدئي لألصل، لتسجیلابعد 

ϟ�ϥ·�ϲϋϭο ϭϣ�ϝϳϟΩ�Δѧϣϳϗ�ν ΎѧϔΧϧ�ϰѧϠϋ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ϝϭѧλ Ϸϳ�ϥ�ϥѧϛϣϳ�ΓέѧϳΑϛ�ΔѧϳϟΎϣ�ΕΎΑϭόѧλ �ϝϣѧη�ϪѧΟϭΗ�έΩѧλ ϣϟ�ϭ�ν έѧΗϘϣϟ
ΎѧϘϓϭ�ϙϧΑϟ�ϝΑϗ�ϥϣ�ρϭέѧηϟ�Ύѧϣ˱�السلفة قرض أو الإعادة ھیكلةوأمن قبل المقترض، التخلف أو التأخر في السداد أو لألداة المالیة 

ϭ�ˬΔϳΩΎόϟ�ϑ ϭέυϟ�ϲϓ�ΎϬϳϠϋ�ϕϓϭϳ�ϥ�ϙϧΑϠϟ�ϥΎϛ�Εέη΅ϣ�ϝΩΗγ�έΩλ ϣϟ�ϭ�ν έΗϘϣϟ�ϥ�ϰϠϋϳ�ϝΧΩ�ϲѧϓ�ˬα ϼѧϓ·�ΩϭѧΟϭ�ϡΩѧϋϭ
�Δρηϧ�ϕϭγϥΎϣο Ϡϟ�ϭ�ˬ�ϥ�ΔϘϠόΗϣϟ�ϯ έΧϷ�ΕΎϧΎϳΑϟ�ΔυΣϼϣϠϟ�ΔϠΑΎϗ�ϙϧΑϟ�ΕΩϭΟϭϣΑΎΣ�ϲѧϓ�ΔϳΑϠγϟ�ΕέϳϐΗϟ�ϝΛϣ�ϥѧϣ�ϊ ϓΩѧϟ�Δѧϟ

.في البنك، أو الظروف االقتصادیة التي ترتبط مع العجز عن السداد في البنكینالمقترضین أو المصدر

ϟ�ΔѧϣϳϘϟ�νیأخذ بعین االعتبارالبنك إن  ΎѧϔΧϧ�ϝѧϳϟΩ�ΔϳέΎϣΛΗѧγϻ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷϭ�ΕΎϳϔϠѧγϟϭ�ν ϭέѧϘϠΔѧΟέΩϣϟ تكالبϪѧϔϠ�Γ́ѧϔρϣϟ
.سواءلى حدٍ ع المستوى الجماعيعلى وألصل محدد 

قیاس انخفاض القیمة٩-٤١

فرديبشكلٍ المقیمة القروض والسلف 

ϝѧϛΑ�ϕѧϠόΗϣϟ�ϲϋϭѧοة بشكل فردي عن طریق إجراء تقییمقیمیتم تحدید خسائر انخفاض القیمة للقروض الم ϭϣϟ�ϝϳϟΩѧϠϟ�ν έѧόΗ
�ϊ.كل حالة على حدةل ѧϳϣΟ�ϰϠϋ�˯έΟϹ�Ϋϫ�ϕϳΑρΗ�ϡΗϳέѧϗϭ�ΔѧϳέΎΟΗ�Δϔϧѧλ ϣϟ�ν ϭέѧϘϟ�ΕΫ�ΔѧϳΩέϔϟ�ν ϭέѧϘϟϭ�ΕΎϛέѧηϟ�ν ϭ

�ΔϣϳϘϟ�ΔϳϓΎλ ϟ�Δόѧο ΎΧϟ�έѧϳϏ�ϭ�ˬΓέϳΑϛ�ΔϳΩέϓ�ΕΎΑΎγΣ�ϲϫ�ϲΗϟ�ΕΎϳϠϔγϟϭ�ϙϭϧΑϟ�ν ϭέϗϭ�ΔϳϟΎόϟ�ϰѧϠϋ�ϡΎѧϘϟ�ΞϬϧѧϠϟυϓΎѧΣϣϟ.
�ϙΎѧѧϧϫ�ΓΩΩѧѧΣϣ�ΔϳϓΎѧѧο ·�ϝѧѧϣϭϋ�ΎϫΫѧѧΧ́Η�ΓέΩϹ�έΎѧѧΑΗϋϻ�ϥϳѧѧόΑ�ϑ Ϡѧѧγϟϭ�ΔѧѧϳΩέϔϟ�ν ϭέѧѧϘϟ�Δѧѧϣϳϗ�ν ΎѧѧϔΧϧ�ΕΎѧѧλ λ Χϣ�ΩѧѧϳΩΣΗ�Ωѧѧϧϋ
έѧѧϳΑϛϟϭ�Γ�ν έѧѧόΗϟ�ϝϣѧѧηΗϠϟ�ϲѧѧϠϛϟ�ϙѧѧϧΑ�ϩΎѧѧΟΗϬΗέΩѧѧϗϭ�˯ϼѧѧϣόϟ�ϝΎѧѧϣϋ�ΝΫϭѧѧϣϧ�ΔϳέέϣΗѧѧγϭ�ˬ˯ ϼѧѧϣόϟϡ�ΡΎѧѧΟϧΑ�ΓέΎѧѧΟΗϟ�ϰѧѧϠϋ�ϡѧѧϏέ

ϟ�ΕΎΑϭόλϟ�ΔϳϟΎϣ�ΏγϛϭΔѧόϗϭΗϣϟ�ΕΩέѧϳϹ�ΕѧϳϗϭΗϭ�έΩѧϘϣϭ�ˬϥϭϳΩѧϟ�ΕΎѧϣί Ηϟ�ΔѧϣΩΧϟ�ΔϳϓΎϛ�ΔϳΩϘϧ�ΔϟϭϳγˬΓΩέΗѧγϣϟ�ώϟΎѧΑϣϟϭˬ
ϭϷ�ΕΎόϳί ϭΗ�Οέϣϟ�ΡΎΑέ�Ωϧϋ�ΎϫέϓϭΗΗϟ�ˬϥϳέѧΧϵ�ϥϳϧΩѧϟ�ΕΎѧϣί Ηϟ�ϯ Ωѧϣϭ�ˬα ϼѧϓϹ�ϭ�Δϳϔλ�ϝѧΑϗ�ϭب�ϝΎѧϣΗΣ�ϊ ѧϣ�ϱϭΎѧγΗϟΎ

�ϡϋΩϝϳϣόϟ�ΔѧϳόϳΑϟ�ΔѧϣϳϘϟϭ�ˬ�ϥΎϣѧοفي استمرار الدائنین اآلخرین  Ϡϟ)�ϭ�ΕΎѧο ϔΧϣ�έρΎѧΧϣϯ έѧΧϷ�ϥΎѧϣΗϻ(،�ϙѧϠϣΗϟ�ϝΎѧϣΗΣϭ
  .ةفي استرداد المبالغ المستحقمتكبدة الناجحة والخصم المحتمل ألیة تكالیف 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩٧(

)تابع(إدارة مخاطر االئتمان  ٤١
  )تابع(قیاس انخفاض القیمة٩-٤١

  )تابع(يفردبشكلٍ المقیمة القروض والسلف 

�ΓέΎγΧϟ�ώϠΑϣ�α Ύϳϗ�ϡΗϳ�ϩέΎΑΗϋΎΑ�ϥϳΑ�ϕέϔϟϟ�ΔѧϳέΗϓΩϟ�ΔϣϳϘϟΔϳϠΑϘΗѧγϣϟ�ΔѧϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩѧΗϠϟ�ΔѧϳϟΎΣϟ�ΔѧϣϳϘϟϭ�ν έѧϘϠˬ�έΎѧγΧ�˯ΎϧΛΗѧγΎΑ
ϲϠѧλلمعدل الفائدة الفعلي وفقاً لالمبالغ القابلة لالسترداد من الضمانات، مخصومة ع تضمین م ،االئتمان في المستقبل Ϸ�ν έϘϠ�ˬ

�ϡΗϳ�ϝϳΟγΗ�ι.عندما أصبحت متأخرة بموجب العقد ѧλ Χϣ�ΏΎγΣ�ϡΩΧΗγΎΑ�ΓέΎγΧϟ�ώϠΑϣ�ΩѧϧΑ�ϥϣѧο �ϪѧΟέΩ·�ϡΗѧϳϭ�ΕΎѧλ λ Χϣ
.بیان الدخل الموحدفي انخفاض القیمة 

�˷ϥ·�ΏѧѧϠρΗΗ�ϙѧѧϧΑϟ�ΔѧѧγΎϳγ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϣϳϘϟ�ν ΎѧѧϔΧϧ�ΕΎѧѧλ λ Χϣ�ϯ ϭΗѧѧγϣϟ�ΔѧѧϳέϭΩϟ�ΔѧѧόΟέϣϟ�ΕϼϳϭѧѧϣΗϟ�ϱέϭΩѧѧϟ�ϡϳѧѧϳϘΗϟϭ�ΔѧѧϳΩέϔϟ
ϟ�ϑ.للضمانات والنظر في إمكانیة تنفیذھا ϳϧλ Η�ϲϓ�έέϣΗγϻ�ϡΗϳϭ�ν ϭέϘ�ΔϣϳϘϟ�Δο ϔΧϧϣϛ�ΔϣϳϘϟ�Δο ϔΧϧϣ�ϥѧϛΗ�ϡѧϟ�Ύϣ�ΔѧϟϭΩΗϣ

.الرئیسيوالمبلغ الفائدة والتي یحتمل فیھا تحصیل كامل بشكلٍ 

:حالتینیتم تقییم االنخفاض على أساس جماعي في 

 وي؛لتقییم الفردالخاضعة لالقروض تحدیدھا في تكبدھا ولكن لم یتم بعد یتم لتغطیة الخسائر التي قد
 فرديمتجانسة التي ال تعتبر ھامة بشكلٍ اللمجموعات القروض

:االنخفاض في قیمة ھذه القروضمخصص عند تحدید بعین االعتبار اإلدارة التي تأخذھا العوامل ایضاحفیما یلي 

�Δϳѧλ Χηϟ�ν ϭέϘϟ–�ϊ ѧϳϣΟ�ϥ·�ΓέΧ́ѧΗϣ�Δѧϓ�ϥϣѧο �ΝέΩѧϧΗ�ϲѧΗϟ�Δϧϭϣѧο ϣϟ�έѧϳϏ�ν ϭέѧϘϟѧγϟ�ΎѧϬϧ�ν έѧΗϔϳ�ΩΩ�έρΎѧΧϣ�ϝѧϣΣΗ
ϲϟΎѧϣΟϹ�αقیمتھاویتم رصد مخصص لالنخفاض في ائتمان مشابھة  Ύѧγ�ϰѧϠϋ.�Δϧϭϣѧο ϣϟ�ν ϭέѧϘϟ�ΕϻΎѧΣ�ϲѧϓϳ�ϲѧΗϟϭ�ϙѧϠΗϣ

ΕέΎϳѧγϟ�ν/الرھن العقاري(علیھا مانات ضالبنك  ϭέѧϗ(�ι ѧλ Χϣ�ϡϳѧϳϘΗ�ϲѧϓ�έΎѧΑΗϋϻ�ϥϳѧόΑ�ΕΎϧΎϣѧο Ϡϟ�ΔѧϳόϳΑϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ΫѧΧ�ϡΗѧϳ
.القیمةفي النخفاض ا

القروض والسلفیات المقیمة بصورة جماعیة

�ϡϭϘΗ�ϙѧϧΑϟ�ΓέΩ·�ϡϳϳϘΗϟΎѧΑΔѧϳΧϳέΎΗϟ�ΓέѧΑΧϟ�ϰѧϟ·�ΩΎϧΗѧγˬѧλ–العاملة األخرى القروض  Ηϗϻ�ϑ ϭέѧυϟϭΓΩΎѧγϟ�ΔϳΩΎˬ�ˬϥΎѧϣΗϻϭ
.بتاریخ التقریرالتي لم یتم تحدیدھا بعدلكن قیمتھا وحجم القروض التي قد تنخفض 

ϟΎϣΗΣϻ�ΔѧϳΧϳέΎΗϟ�ΕΎϫΎΟΗϼΩΩѧγϟ�ϥѧϋ�ϑلج اإلحصائیة ذاالنمباستخدام ، یقوم البنكالجماعياالنخفاض تقییم من أجل  ѧϠΧΗϟ�Δѧϳ�ˬ
إذا كانت الظروف الحالیة االقتصادیة لتحدید ما اإلدارة لتقدیر معدلة والتكبدھا، تم ئر التي المبالغ المستردة، ومبلغ الخساوتوقیت 

�ΎϬ�ΔϘϳέρϣϧϟΫΎΔѧϳΧϳέΎΗϟ�Ν.�ϡΗѧϳتالخسائر الفعلیة أكبر أو أقل من التي اقترحالنوع الذي یحتمل معھ أن تكون واالئتمانیة ھي من 
�˳ϝϛѧηΑ�ΩΩѧγϟ�ϥѧϋ�ϑ ѧϠΧΗϟ�ΕϻΩόϣ�α ΎϳϗϡυΗѧϧϣϻΩѧόϣϭ�ϝΑϘΗѧγϣϟ�ΩΩέΗѧγϻ�ϊ ѧϗϭΗϣϟ�ΕѧϳϗϭΗϟϭ�ΓέΎѧγΧϟ�Ε�ϝѧΑΎϘϣ�ΔѧϳϠόϔϟ�ΞΎѧΗϧϟ

.للتأكد من أنھا ال تزال مناسبة

�ϝѧϣϭϋ�έΎѧΑΗϋϻ�ϲѧϓ�ΫѧѧΧϷ�ΩѧόΑ�ϲϋΎѧϣΟϟ�ν ΎѧѧϔΧϧϻ�ι ѧλ Χϣ�ΩѧϳΩΣΗ�ϡΗѧϳ�Δѧѧϧϳόϣ�ϝѧΛϣϟ�ΔѧΑέΟΗ�ΓέѧѧΑΧϟϭ�ΔѧϳΧϳέΎΗϟل�ϲѧѧϓ�ΓέΎѧγΧϠ
حدوث االنخفاض في القیمة وتحدید الخسارة، وإثبات ذلك المقدرة بین خصائص مخاطر االئتمان المماثلة، والفترةذات محافظ ال

�ι ѧѧλ Χϣ�Ωѧѧλ έ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ΏѧѧγΎϧϣ�ϝѧѧΑΎϘϣϭ�ˬΔѧѧϳΩέϔϟ�ν ϭέѧѧϘϟ�έϳΩѧѧϘΗ�ΓέΩϹ�Ύѧѧϣ�ΩѧѧϳΩΣΗ�ϰѧѧϠϋ�ϡΎѧѧϘϟ�ΔѧѧϳϟΎΣϟ�ϑ ϭέѧѧυϟ�ΕѧѧϧΎϛ�Ϋ·
�ϥϣ�ϲϫ�ΔϳϧΎϣΗϻϭ�ΔϳΩΎλ Ηϗϻ�ϥϭѧϛΗ�ϥ�Ϫόϣ�ϝϣΗΣϳ�ϱΫϟ�ωϭϧϟϥѧϣ�ϝѧϗ�ϭ�έѧΑϛ�ΔѧϳϠόϔϟ�έΎѧγΧϟΣέΗϗ�ϲѧΗϟت�ΎѧϬ�ΓέѧΑΧϟ�ΔѧϘϳέρ

.التاریخیة

.على حدةتقدر الفترة بین حدوث الخسارة وتحدیدھا من قبل اإلدارة لكل محفظة محددة

بعد على القروض الفردیةتحدیدھا متكبدة لكن لم یتم خسائر 

ϰѧϠϋ�ΩѧϳΩΣΗϟ�ϪѧΟϭ�ϰѧϠϋ�ΓέΎγΧ�ϱΩέѧϓ�αللدلیل ال یوجد علیھا بشكل فردي التيالمقدرة تصنف القروض  Ύѧγ�ΎѧϬόϳϣΟΗ�ϡΗѧϳ�˱Ύѧόϣ
�ϭ�ΞΗϧϣϟϭ�ΕϻΩόϣ�νبناًء على المجال وفقا لخصائص مخاطر االئتمان  έϐϟ�ν ϭέϘϟ�ΏΎγΣΕΎѧλ λ ΧϣΔѧϳϋΎϣΟ.�Ϋѧϫ�έѧϣϷ

�έΎγΧ�α ϛόϳ�ΔϣϳϘϟ�ν ΎϔΧϧ�ϥϭѧϛϳ�Ωϗ�ϲΗϟ�ΎϫΩѧΑϛΗ�ΦϳέΎѧΗ�ϝѧΑϗ�Εѧόϗϭ�Ι ΩѧΣϷ�ΔѧΟϳΗϧ�ϙѧϧΑϟέѧϳέϘΗϟ�ϲѧΗϟϭ�ˬ�ϥϛϣΗѧϳ�ϻ�ϥѧϣ�ϙѧϧΑϟ
ΩѧѧϳΩΣΗΎϫ�ϰѧѧϠϋ�ϥ�ϥѧѧϛϣϳϭ�ˬΔѧѧϳΩέϔϟ�ν ϭέѧѧϘϟ�α Ύѧѧγت�˳ϝϛѧѧηΑ�έΩѧѧϘϳΣѧѧλ.�ϥ�ΩέѧѧΟϣΑϭ�ΔѧѧΣΎΗϣ�ΕΎѧѧϣϭϠόϣϟ�Αѧѧλ Ηϭ�έΎѧѧγΧ�ΩΩѧѧΣΗ

�ˬ˯ ϼϣόϟ�ϥϣ�ΔϋϭϣΟϣ�ϥϣο �ΔϳΩέϔϟ�ν ϭέϘϟ�ϪϧΈϓ�ν έϐϟ�ν ϭέϘϟ�ϙϠΗ�Δϟί ·�ϡΗΗ�ΔϣϳϘϟ�ν ΎϔΧϧ�α Ύѧγ�ϰϠϋ�ΎϬϣϳϳϘΗϭ�ϲϋΎϣΟϟ
.فرديانخفاض قیمة 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩٨(

)تابع(إدارة مخاطر االئتمان  ٤١

)تابع(قیاس انخفاض القیمة ٩-٤١

مجموعات متجانسة من القروض والسلف

�ϡΩΧΗγ�ϡΗϳ�ΔѧϣΎϫ�έѧΑΗόΗ�ϻ�ϲѧΗϟ�ν ϭέѧϘϟ�ϥѧϣ�ΔѧγϧΎΟΗϣ�ΕΎϋϭϣΟϣϟ�ϲϋΎϣΟ�α Ύγ�ϰϠϋ�ΔϣϳϘϟ�ν ΎϔΧϧ�έΎγΧ�ΩϳΩΣΗϟ�ΔϳΎλ ΣϹ�ΏϳϟΎγϷ
έϘϟ�ϩΫϫ�ΕΎϋϭϣΟϣ�έΎγΧ�ϝΟγΗ�ν.غیر عمليیةفردي، ألن تقییم القروض الفردبشكلٍ  ϭέѧϘϟ�Ώρѧη�ϡΗѧϳ�ΎϣΩѧϧϋ�ϱΩέѧϓ�α Ύγ�ϰϠϋ�ν ϭ

.الفردیة، وعند ھذه النقطة تتم إزالتھا من المجموعة

ΔѧϟΩΎόϣϟϭϳ�ϱΫѧϟϭ�ΕϻΩѧόϣ�ιمن خالل تطبیق نھج الصیغةالفردیة یتم احتساب انخفاض القیمة للقروض  ѧλ Χϟ�ΎѧϳϠϋ�˱ΎϳΟϳέΩѧΗ�έΎѧγΧϠ�ΎѧϣΑ
.مع تاریخ الدفعة المتأخرةیتماشى 

سلفشطب القروض وال

ϟ�Ώρѧѧη�ϡΗѧѧϳ�ν έѧѧϘϔϠѧѧγϟϭΕΎϳ)ΎѧѧϬΑ�ϕѧѧϠόΗϣϟ�ΔѧѧϣϳϘϟ�ν ΎѧѧϔΧϧ�ι ѧѧλ Χϣϭ(ΓΩΎѧѧϋ�˱Ύѧѧϳί Ο�Ύѧѧϣ·�ˬ�˱ΎѧѧϳϠϛ�ϭ�ϲѧѧόϗϭ�ϝΎѧѧϣΗΣ�ϙΎѧѧϧϫ�ϥϭѧѧϛϳ�ϻ�ΎϣΩѧѧϧϋ�ˬ
.عندما یتم استالم متحصالت الضمان بالنسبة إلى القرض المضمونالسترداد المبلغ األصلي، و

یاتة القروض والسلفمخصص الفردي والجماعي لالنخفاض في قیمالالحركة على 

٢٠١٢٢٠١١

االنخفاض 
الفردي في القیمة

االنخفاض 
الجماعي في 

القیمة

االنخفاض الفردي المجموع
في القیمة

االنخفاض 
الجماعي في القیمة

المجموع

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٫٦٥٢٫٨٠٤٢٫٠٥٩٫٠٧٢٥٫٧١١٫٨٧٦٤٫٦٥٣٫١٤٦١٫٦٤٣٫٢٩١٦٫٢٩٦٫٤٣٧ینایر١في 

١٫٦٧٦٫٥١٠١٩٧٫٦١٣١٫٨٧٤٫١٢٣١٫٨٨٦٫٩٣٩٤١٦٫١٦٧٢٫٣٠٣٫١٠٦لسنةالمحمل ل

)٢٢٠٫٧٤٦(-)٢٢٠٫٧٤٦()١٨٣٫٠١٥(-)١٨٣٫٠١٥(المستردة خالل السنة
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٤٫٢٠٧٫١٣٧٢٫٢٥٦٫٥٨٣٦٫٤٦٣٫٧٢٠٣٫٦٥٢٫٨٠٤٢٫٠٥٩٫٠٧٢٥٫٧١١٫٨٧٦دیسمبر٣١ في الرصید 

====================================================================================================================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩٩(

)تابع(إدارة مخاطر االئتمان  ٤١
)تابع(قیاس انخفاض القیمة ٩-٤١

مةعكس االنخفاض في القی

�ν ΎϔΧϧϻ�ΓέΎγΧ�ώϠΑϣ�ϥΎϛ�Ϋ·�ΔϣϳϘϟ�ϲϓ�ν ѧϔΧϧ�Ωѧϗ�˳ΓέѧΗϓ�ϲѧϓ�ϥѧϛϣϳϭ�ˬΔѧϘΣϻ�Ϋѧϫ�ϕѧϠόΗϳ�ϥ�˱Ύϳϋϭѧο ϭϣ�ν ΎѧϔΧϧϻ�ΕΎѧΑΛ·�ΩѧόΑ�ϊ ѧϗϭ�Ι ΩѧΣΑ
ϟ�ϝϳΟѧγΗέΎѧγΧϟ�ωΎΟέΗѧγ�ϝΧΩѧϟ�ϥΎѧϳΑ�ϲѧϓیتم.القروضانخفاضیتم عكس الزیادة بتخفیض حساب مخصص فإنھ ، االنخفاض في القیمة
.ھابحدث تلتي الموحد في الفترة ا

بالمشتقاتالمتعلقة مخاطر االئتمان 

�ϝΑΎϘϣϟ�ϑیة تخلفنشأ من إمكانتاألدوات المالیة المشتقة التي تتعلق بمخاطر االئتمان إن  έρϟ�ΩΩγ�ϥϋϪѧΗΎϣί ΗϟΔѧϳΩϗΎόΗϟϭ�ˬت�ϰѧϠϋ�έѧλ ΗϘ
�ϡέΑϳϭϣ�ΩϭϘϋ�ϙϧΑϟ�ΕΎϛέηϭ�ΕΎγγ΅ϣ�ϊ.البنك صالحتكون في التي  لألدوات القیمة العادلة اإلیجابیة  ϣ�ΔϳϟΎϣ�ΕΎϘΗη�ϑ ѧϗϭϣΑ�ϊ ΗϣΗΗϧΎѧϣΗي 

�ϥ·�ΕΎϘΗѧηϣϟ�ϲϓ�ϥΎϣΗϻ�έρΎΧϣ�ΎϬѧο.لبنكلاالئتماني المستقل تقییم المرضي حسب  ϳϔΧΗ�ϡΗѧϳ�ΎѧϬϳϠϋ�Γέρϳѧγϟϭ�ϑ Ϙѧγϟ�ρΑϭѧο �ϝϼѧΧ�ϥѧϣ
  .٤-٤١في إیضاح كما ھو موضح  ةالمعاوضة الرئیسیالمسموح بھ واتفاقیة 

ةخارج المیزانیة العمومی

�˷ϥ·�ΔΑѧγϧϟΎΑ�ϝΎѧΣϟ�ϭѧϫ�Ύѧϣϛ�Δѧϳϣϭϣόϟ�Δѧϳϧί ϳϣϟ�ΝέΎѧΧ�έρΎѧΧϣϟ�ΔϬΟϭϣϟ�έρΎΧϣϟ�ΓέΩ·�ΕΎγΎϳγ�α ϔϧ�ϕΑρϳ�ϙϧΑϟ�ΔѧϘϠόΗϣϟ�έρΎѧΧϣϠϟ�ΩϭѧϧΑϠϟ
�ΩϭΟϭΕΎѧϣίفي حالة  .في المیزانیةالمدرجة  Ηϟν έϗϹΎѧΑ�ˬ�ϊ ѧο Χϳγѧγϔϧ�ϥΎѧϣΗϻ�ΓέΩ·�ΕΎѧγΎϳγϟ�ΔѧϠΑΎϘϣϟ�ϑ έѧρϷϭ�˯ϼѧϣόϟ�ϭѧϫ�Ύѧϣϛ�ΎϬ

.على قوة الطرف المقابل وطبیعة المعاملةویمكن طلب ضمانات اعتماداً .القروض والسلف معالحال 

مخاطر أسعار الفوائد وقیاسھا ومراقبتھاعمل إطار ٤٢

Ύόγ�ϲϓ�ΕέϳϐΗϟ�έϳΛ́Η�ϝΎϣΗΣΎΑ�έρΎΧϣϟ�ϩΫϫ�ϝΛϣΗΗϭ�ˬΓΩΎϔϟ�έΎόγ Ά�ΔρΑΗέϣϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷ�ϥϣ�ΓΩΎϔϟ�έΎόγ�έρΎΧϣ�́ηϧΗ�ϰѧϠϋ�ΓΩѧΎϔϟ�έ
�ϕѧϳέρ�ϥѧϋϭ�ΓΩΎϔϟ�έΎόγ�ΕϻΩόϣ�ΕϭΟϓ�ΔΑϗέϣ�ϕϳέρ�ϥϋ�έρΎΧϣϟ�ϩΫϫ�ΓέΩΈΑ�ϙϧΑϟ�ϡϭϘϳ.قیمة ھذه األدوات المالیة والدخل المتعلق بھا

.مطابقة عملیة إعادة تسعیر الموجودات والمطلوبات

ϳ�ϱΫϟϭ�Δϧϳί Χϟ�ϡγϗ�ϝϼΧ�ϥϣ�ϝϛϛ�ΓΩΎϔϟ�ΕϻΩόϣ�έΎόγ�έρΎΧϣ�ΓέΩ·�ϡΗϳ�έρΎѧΧϣϟ�ϩΫѧϫ�ΓέΩϹ�ΔѧϳρΧ�έѧϳϏϭ�ΔѧϳρΧ�ΔѧϳϟΎϣ�ΕΎϘΗηϣ�ϡΩΧΗγ
.الناشئة عن األدوات المالیة التي تخضع ألسعار الفائدة

�ΔϳϟΎϣ�ΕΎΑϭϠρϣϭ�ΕΩϭΟϭϣ�ϲϫ�ΔϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩΗϟ�ΓΩѧΎϓ�ΕϻΩѧόϣΑأسعار الفائدة علىإن الموجودات والمطلوبات المالیة التي تتعرض لمخاطر
والمطلوب  ءوودائع العمالفي أوراق مالیة واستثماراتھم من أرصدة القروض والسلفیات والمطلوب من البنوك جزء مإن  .عائمةأو ثابتة 

ϝѧϳϭΣΗϟ�Δϳϣίاألجل والقروض الطویلة األجلمتوسطة الالقصیرة وللبنوك والقروض  ϟϹ�ΔϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷϭ�Ϋѧϫ�ϥϣѧο �ϥѧϣ�ϲѧϫ�ϙѧϧΑϟ�ϯ Ωѧϟ
.البند

�έρΎѧѧΧϣ�ΓΩѧѧΎϔϟ�έΎόѧγϷ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�έρΎѧΧϣ�ϭϷ�ϱΩѧϘϧϟ�ϕϓΩѧΗϟ�ΓΩѧΎϔϟ�έΎόѧѧγ�ϲѧγϳέ�ϝϛѧηΑϲѧѧϫل �ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΩϭѧΟϭϣϟ�έѧϳϏϟέόϣΔѧοإن
.في أدوات الملكیةاستثمارات

Ϫѧϧϋ�ΞΗѧϧϳ�ˬΔѧϳϟΎΣϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ΏΎѧγΣ�ϲϓ�ϡΩΧΗγϳ�ΎϣΩϧϋ�ϱΫϟ�ϝΩόϣϟ�ϭϫ�ΔϳΩϘϧϟ�ΔόϳΑρϟ�ΕΫ�ΔϳϟΎϣϟلألداة)العائد الفعلي(إن سعر الفائدة الفعلي 
�ϲѧΗϟ�ΕѧΑΎΛϟ�ϝΩόϣϟ�ΕΫ�ΕϭΩϷ�έϳόγΗϟ�ΔϳΧϳέΎΗϟ�ΕϻΩόϣϟ�ϡΩΧΗγ�ϡΗϳ.تساوي التدفقات النقدیة المستقبلیةالقیمة المدرجة لألداةن تكونأ

  .ةاألدوات التي تظھر بالقیمة العادلأوتظھر بالتكلفة المطفأة وباستخدام معدالت السوق الحالیة لتسعیر األدوات ذات معدل فائدة عائم 

�ώϟΎѧΑϣ�ϲϓΎѧλ �Δѧϳϣϭϣόϟ�Δѧϳϧί ϳϣϟ�ΝέΎѧΧ�ΩϭϧΑϟ�ϝΛϣΗΔϳϣѧγΔѧϳϣϭϣόϟ�Δѧϳϧί ϳϣϟ�ΝέΎѧΧ�ΔѧϳϟΎϣ�ΕϭΩϷˬ�ϡΗѧϳ�ϲѧΗϟ�ΓΩѧΎϔϟ�έόѧγ�ΕΎѧο ϳΎϘϣ�ϝѧΛϣ
.إلدارة مخاطر تقلبات سعر الفائدةاستخدامھا

�ϙѧϧΑϟ�ϡΩΧΗѧγϳϭ�Ωѧϭϔϟ�ΕϻΩѧόϣ�ΔϳѧγΎγΣ�ϝѧѧϳϠΣΗϭ�ΔѧΑϗέϣϟ�ΓΩ�ΝΫϭѧϣϧѧѧϳέϣϭ�ϝѧϳϠΣΗ�ϡΗѧόΟϧϟ�Δ�ΕΎѧѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭѧΟϭϣϟ�ΔѧϧΟϟ�ϝѧΑϗ�ϥѧѧϣ�ΞΎѧΗ
)ALCO(.�ϥ�Ι ϳΣ�ΕΩϭѧΟϭϣ�ϡѧυόϣΕΎѧΑϭϠρϣϭ�ϙѧϧΑϟ�ΓέѧϳϐΗϣ�ΕϻΩѧόϣΑ�ΔѧρΑΗέϣ�ϲѧϫ�ΔѧϳϟΎϣϟ)ΔѧϣΎϋ(�ΕΎϋΩѧϳ·ϭ�ν ϭέѧϘϟ�ϥΈѧϓ�ϲϟΎѧΗϟΎΑ�ˬ

إضافة إلى ذلك.فائدةالأسعار مخاطر معدالت طبیعي وبالتالي یتم تقلیلتحوط ویتم الحصول على بشكل متزامن ھایتم إعادة تسعیرالعمالء 
.أسعار الفائدةمعدالت مخاطر وبالتالي یتم الحد من سنویاً المالیةالبنك ومطلوباتموجودات یتم إعادة تسعیرھفإن



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٠٠(

    )تابع( مخاطر أسعار الفوائد وقیاسھا ومراقبتھاعمل إطار ٤٢

:كما یليكانت٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في الفائدة على أساس ترتیبات إعادة تسعیربناءً حساسیة أسعار الفائدة للبنك إّن 

اإلجمالي
بنود غیر  

خاضعة للفائدة
أكثر من 

سنوات٣
من سنة إلى أقل 

سنوات٣من 
أشھر إلى أقل من ٦من 
  سنة

أشھر إلى أقل من ٣من 
أشھر ٦

أقل من 
أشھر٣

٢٠١٢دیسمبر ٣١

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم
الموجودات

٩٫٣٣٧٫٨٧٤ ٦٫٨٣٧٫٨٧٤ - - ١٫٩٠٠٫٠٠٠ ٦٠٠٫٠٠٠ - نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
١٦٫٥١٧٫١١٨ ٢٤٢٫٩٦٤ - - ١٠٠٫٤٢٩ ٧٢٦٫٣٢٨ ١٥٫٤٤٧٫٣٩٧ ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٦٤١٫٨٧٧ ٥٢٤٫٨٠٧ ١٠٤٫٤١٨ ١٢٫٦٥٢ - - - اجرةمتبغرض الاستثمارات 
٤٫٩٩٣٫٢٢٦ ٣١٣٫٢٣٩ ٣٫١٠٥ ٨٤٫٥٦٤ ٢٨٫٥٧٣ ٥٧٩٫٨٦١ ٣٫٩٨٣٫٨٨٤ أدوات مالیة مشتقة

١٨٫٧١٢٫٩١٦ ٢٧٦٫٨٠٤ ٥٫٩٢٥٫١٠٥ ١٠٫٤٦٧٫٢٣٦ ٢٥٤٫٤٢١ ٧٠٤٫٢٠١ ١٫٠٨٥٫١٤٩ استثمارات في أوراق مالیة
١٢٣٫١٩٥٫٢٩٥ )٨٫٥٧١٫١٨٤( ٢٠٫٢٦٧٫٧٠١ ٥٫٤٥٤٫٦٩٦ ١٫٣٦١٫٤٢٢ ١٦٫٣٥٩٫٥١٧ ٨٨٫٣٢٣٫١٤٣ ض وسلفیات، صافيقرو

- - - - - - - استثمارات في شركات زمیلة
٥٢٩٫٣٩٥ ٥٢٩٫٣٩٥ - - - - - استثمارات عقاریة

٥٫٩٢٥٫٩٦٢ ٥٫٩٢٥٫٩٦٢ - - - - - موجودات أخرى
٨٤٩٫٩٣٤ ٨٤٩٫٩٣٤ - - - - - ممتلكات ومعدات، صافي

٩٢٫١٢٦ ٩٢٫١٢٦ - - - - - موجودات غیر ملموسة
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------

١٨٠٫٧٩٥٫٧٢٣ ٧٫٠٢١٫٩٢١ ٢٦٫٣٠٠٫٣٢٩ ١٦٫٠١٩٫١٤٨ ٣٫٦٤٤٫٨٤٥ ١٨٫٩٦٩٫٩٠٧ ١٠٨٫٨٣٩٫٥٧٣ إجمالي الموجودات
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------

المطلوبات
٤٫٤١١٫٢٧١ - - - - ٢٤١٫٥٢٩ ٤٫١٦٩٫٧٤٢ أرصدة مستحقة للبنوك
٤٫٧٦٨٫٣٣٨ ١٩٠٫٠٤٠ ٣٫١٠٥ ٦٤٫٣١٥ ٢٫٣٧٨ ٣٣٠٫٠٩٧ ٤٫١٧٨٫٤٠٣ أدوات مالیة مشتقة

١٠٩٫٢١٦٫٩٢٥ ١٫٤٨٨٫٥١٧ ١٫١٥١٫٥٩٧ ١١٤٫٨٥٧ ٦٫٠٧٥٫٠٩٢ ١٧٫٤٩٠٫٩٢٩ ٨٢٫٨٩٥٫٩٣٣ ودائع العمالء
٤٫٥٥٧٫١٠٨ - - - ١٫٠٩٤٫٦٤٤ ١٫٦٦١٫٣٤٤ ١٫٨٠١٫١٢٠ أوراق تجاریة بالیورو

٢٦٫١٣٩٫٦٤٧ - ١٠٫٣٢٥٫٥٦٦ ٥٫٧٤٠٫٤٦٩ ٣٫٧١٢٫٢٣٧ ١٫٦٠٢٫٧٢٦ ٤٫٧٥٨٫٦٤٩ قروض 
٦٫٩٩٤٫٨٤٥ ٦٫٩٩٤٫٨٤٥ - - - - - مطلوبات أخرى

٢٤٫٧٠٧٫٥٨٩ ٢٤٫٧٠٧٫٥٨٩ - - - - - حقوق الملكیة
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------

١٨٠٫٧٩٥٫٧٢٣ ٣٣٫٣٨٠٫٩٩١ ١١٫٤٨٠٫٢٦٨ ٥٫٩١٩٫٦٤١ ١٠٫٨٨٤٫٣٥١ ٢١٫٣٢٦٫٦٢٥ ٩٧٫٨٠٣٫٨٤٧ حقوق الملكیةإجمالي المطلوبات و
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------

- )٢٦٫٣٥٩٫٠٧٠( ١٤٫٨٢٠٫٠٦١ ١٠٫٠٩٩٫٥٠٧ )٧٫٢٣٩٫٥٠٦( )٢٫٣٥٦٫٧١٨( ١١٫٠٣٥٫٧٢٦ فرق البنود المدرجة في المیزانیة العمومیة
- ٦٫٩٨٨٫٧٩٨ )١٫٢١٨٫٠٨٤( )١٫١١٠٫١٢٧( )٤٫٠٩٥٫٨٢٠( )٥٦٤٫٧٦٧( فرق البنود خارج المیزانیة العمومیة

------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------
- )٢٦٫٣٥٩٫٠٧٠( ٢١٫٨٠٨٫٨٥٩ ٨٫٨٨١٫٤٢٣ )٨٫٣٤٩٫٦٣٣( )٦٫٤٥٢٫٥٣٨( ١٠٫٤٧٠٫٩٥٩ مجموع سعر الفائدة وفجوة الحساسیة

------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------
- - ٢٦٫٣٥٩٫٠٧٠ ٤٫٥٥٠٫٢١١ )٤٫٣٣١٫٢١٢( ٤٫٠١٨٫٤٢١ ١٠٫٤٧٠٫٩٥٩ فروقات حساسیة أسعار الفائدة المتراكمة
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ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٠١(

)تابع(مخاطر أسعار الفوائد وقیاسھا ومراقبتھا عمل إطار ٤٢
:كانت كما یلي٢٠١١دیسمبر ٣١إن حساسیة أسعار الفائدة للبنك بناًء على أساس ترتیبات إعادة تسعیر الفائدة كما في 

بنود غیر  
خاضعة للفائدة

أكثر من 
سنوات٣

من سنة إلى أقل 
سنوات٣من 

ر إلى أقل من أشھ٦من 
سنة

٦أشھر إلى أقل من ٣من 
أشھر

أقل من 
أشھر٣ ٢٠١١دیسمبر ٣١

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

الموجودات
٦٫٦٢٩٫٩٤٥ ٥٫٦٢٩٫٩٤٥ - - ٩٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ - نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

٢٠٫٨٣٩٫٩٣٢ ٢٦٥٫٩٣٩ - - ٢٣٩٫٢٠٤ ١١٧٫٩٦٧ ٢٠٫٢١٦٫٨٢٢ ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
١٥٫٧٥٥ - - - - - ١٥٫٧٥٥ استثمارات بغرض المتاجرة

٤٫٨٤٤٫٧٦٤ ١١٠٫٠١٥ ٢٩٫٦٥٦ ٢٥٫٧٠٣ ٨٫٠٦٤ ٦٣٢٫٦١٠ ٤٫٠٣٨٫٧١٦ أدوات مالیة مشتقة
١٥٫٠٥٢٫١٠٣ ٣٤٩٫٣١١ ٨٫٦٤٠٫٧٢٢ ٣٫٧٧٨٫٩٧٨ ٣٨٠٫٠٧٢ ٦٩٣٫٦٦٥ ١٫٢٠٩٫٣٥٥ استثمارات في أوراق مالیة

١٢٤٫٧٥٤٫٧٣٧ )٥٫٧١١٫٨٧٥( ٢٢٫٢٢٢٫٥٥٥ ٣٫٥٩٥٫٥٦٦ ٨٫٣٦٨٫٣٨٣ ٤٫٠٨٨٫٢٤١ ٩٢٫١٩١٫٨٦٧ قروض وسلفیات، صافي
٨١٫٨١٧ ٨١٫٨١٧ - - - - - استثمارات في شركات زمیلة

٣٩٦٫٩١٢ ٣٩٦٫٩١٢ - - - - - استثمارات عقاریة
١٠٫٠٢١٫٤٩٤ ١٠٫٠٢١٫٤٩٤ وجودات أخرىم  -  -  -  -  -

٩٦٤٫٥١٨ ٩٦٤٫٥١٨ - - - - - ومعدات، صافيممتلكات
١٢٣٫٦٥٣ ١٢٣٫٦٥٣ - - - - - موجودات غیر ملموسة
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------

١٨٣٫٧٢٥٫٦٣٠ ١٢٫٢٣١٫٧٢٩ ٣٠٫٨٩٢٫٩٣٣ ٧٫٤٠٠٫٢٤٧ ٩٫٨٩٥٫٧٢٣ ٥٫٦٣٢٫٤٨٣ ١١٧٫٦٧٢٫٥١٥ إجمالي الموجودات
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------

المطلوبات 
٤٨٫١٠٠ ٣٤٫٢٦٠ - - - - ١٣٫٨٤٠ المركزیةأرصدة مستحقة للبنوك

٣٫٠٩٠٫٣٨٦ ١٥٠٫٥٩٦ - - ٣٫١٧٨ ٢٩٥٫٤٢١ ٢٫٦٤١٫١٩١ أرصدة مستحقة للبنوك
٤٫٨٢١٫٥٦٨ ١٢٢٫٣٧٤ ٢٩٫٦٥٧ ٢٨٥ ٧٢٨ ٣٥١٫٥٣٢ ٤٫٣١٦٫٩٩٢ أدوات مالیة مشتقة

١٠٩٫١٧٠٫٨٢٥ ٣٤٥٫٠٥٩ ٤٫٣٦١ ٢٫٣٠٨٫٨٧٢ ٩٫٥٥٣٫٥١٩ ٢٠٫٤٣٠٫٩٥٨ ٧٦٫٥٢٨٫٠٥٦ ودائع العمالء
٧١٦٫٦٥٢ - - - - ٩٥٫٨٦٥ ٦٢٠٫٧٨٧ أوراق تجاریة بالیورو

٣١٫٨٩٧٫٠٠٩ ٤٤٢٫٧٨٥ ١١٫٠٤١٫٨٥٧ ٥٫٢٤١٫٥١١ ١٠٢٫٨٤٤ ٣٣٧٫٩١٦ ١٤٫٧٣٠٫٠٩٦ قروض طویلة األجل
١١٫٩٠٣٫٥٦٧ ١١٫٩٠٣٫٥٦٧ - - - - - مطلوبات أخرى
٢٢٫٠٧٧٫٥٢٣ ١٨٫٠٧٧٫٥٢٣ - ٤٠٠٠٫٠٠٠ - - - حقوق الملكیة

-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------

١٨٣٫٧٢٥٫٦٣٠ ٣١٫٠٧٦٫١٦٤ ١١٫٠٧٥٫٨٧٥ ١١٫٥٥٠٫٦٦٨ ٩٫٦٦٠٫٢٦٩ ٢١٫٥١١٫٦٩٢ ٩٨٫٨٥٠٫٩٦٢ حقوق الملكیةإجمالي المطلوبات و
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------

- )١٨٫٨٤٤٫٤٣٥( ١٩٫٨١٧٫٠٥٨ )٤٫١٥٠٫٤٢١( ٢٣٥٫٤٥٤ )١٥٫٨٧٩٫٢٠٩( ١٨٫٨٢١٫٥٥٣ فرق البنود المدرجة في المیزانیة العمومیة
- - - - )٣٦٫٧٣٠( )٣٫٢٣٣٫٦٠٨( ٣٫٢٧٠٫٣٣٨ یةفرق البنود خارج المیزانیة العموم

-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------
- )١٨٫٨٤٤٫٤٣٥( ١٩٫٨١٧٫٠٥٨ )٤٫١٥٠٫٤٢١( ١٩٨٫٧٢٤ )١٩٫١١٢٫٨١٧( ٢٢٫٠٩١٫٨٩١ مجموع سعر الفائدة وفجوة الحساسیة

-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------
- - ١٨٫٨٤٤٫٤٣٥ )٩٧٢٫٦٢٣( ٣٫١٧٧٫٧٩٨ ٢٫٩٧٩٫٠٧٤ ٢١٫١٦٨٫٧٩١ فروقات حساسیة أسعار الفائدة المتراكمة
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ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٠٢(

مخاطر السیولة وقیاسھا ومراقبتھاعمل إطار ٤٣

Ηϟ�έρΎΧϣϟ�ϲϫ�Δϟϭϳγϟ�έρΎΧϣ�ϥ·�˯Ύѧϓϭϟ�ϰѧϠϋ�ϙѧϧΑϟ�ΓέΩѧϘϣ�ϡΩѧϋ�ϲѧϓ�ϥϣϛΗ�ϲϪѧΗΎϣί ΗϟΎΑ�Ωѧϧϋ�ΔѧϳϠϳϭϣΗϟΎϬϗΎϘΣΗѧγ�ΓέΩѧϘϣ�ϡΩѧϋϭ
.سحبھاعند على إعادة األموالالبنك 

�˯ΎѧѧϓϭϠϟ�ΔѧϳϓΎϛ�Δϟϭϳѧγ�˱ΎѧϣΩ�ϪѧѧϳΩϟ�ϥϭϛϳѧγ�Ϫѧϧ�ˬϥѧϛϣϣ�ΩѧΣ�ϰѧѧλ ϗ�ϰѧϟ·�ˬϥΎϣѧο ϟ�ϭѧϫ�Δϟϭϳѧγϟ�ΓέΩϹ�ϙѧѧϧΑϟ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣ�ϊ ѧΑΗϣϟ�ΞϬϧѧϟ�ϥ·
�ΩϧϋΎϬϗΎϘΣΗγέρΎѧΧϣϟ�ϭ�ΔѧϟϭΑϘϣ�έϳϏ�έΎγΧ�ΩΑϛΗ�ϥϭΩ�ϥϣ�ˬΓΩη�έΛϛϷ�ϑبالتزاماتھ ϭέυϟϭ�ΔϳΩΎόϟ�ϑ ϭέυϟ�ΕΣΗ�ˬ��Γ�ϕΎѧΣϟΈΑ

.الضرر بسمعة البنك

إدارة مخاطر السیولة

�ΔѧѧΑϗέϣ�ϡΗѧѧϳέρΎѧѧΧϣ�Δϟϭϳѧѧγϟ�ΕΎѧѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭѧѧΟϭϣϟ�ΔѧѧϧΟϟ�ϕѧѧϳέρ�ϥѧѧϋ)ALCO(�ΩΩѧѧϋΈΑ�ϡϭѧѧϘΗ�ϲѧѧΗϟϭ�Δϟϭϳѧѧγϟ�ΔΑѧѧγϧ�ΔѧѧΑϗέϣϭ
.استحقاقھاعند بااللتزاماتدارة سیولة مناسبة إلدارة متطلبات البنك النقدیة للوفاء سیاسة إبانتظاموتراجع 

:یتم إدارة مخاطر السیولة عن طریق البنك ویتم مراقبة العملیة عن طریق قسم الخزینة حیث تشمل ھذه العملیة

Δѧϳϣϭϳ�Γέϭѧλ Α�Δϟϭϳѧγϟ�ϊ ο ϭ�ΔΑϗέϣ/ΔϳϋϭΑѧγ/ϳέϬѧηة. ϭϳΫѧϫ�ϡί ѧϠϘϓΩѧΗϟΎΑ�̈́ѧΑϧΗϟΔѧϳΩϘϧϟ�ΕΎΔϳϠΑϘΗѧγϣϟΓΩέϭѧϟ/έΎΧϟѧΟة 
.بمتطلبات التدفقات النقدیة الخارجیةالوفاء البنكللتأكد من إمكانیة

اختبار�ϥϣ�ΔϋϭϧΗϣ�ΔϋϭϣΟϣ�ΕΣΗ�ϱέΟΗ�ϲΗϟ�ΔϳΩΎόϟ�Δϟϭϳγϟ�ρϐοϟ�ΕΎϫϭϳέΎϧϳγ�ϲΗϟ�ϲρϐΗϝѧϛ�ΔѧϳΩΎόϟ�ϕϭѧγϟ�ϑ ϭέѧυ
.ء المقترحمع مشغالت محددة تحدیداً جیدا واإلجراوأكثر شدة

 نسبة "المنتظم مع نسب السیولة مثل االمتثالضمانΓέϘΗѧγϣϟ�Ωέϭϣϟ�ϰϟ·�ΕΎϳϔϠγϟ"�ΔѧϟϭΩϟ�ϱί ѧϛέϣϟ�ϙѧϧΑϟ�ϥѧϋ�ΓέΩΎѧλ ϟ
�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧϣϹ�ΔѧϟϭΩϟ�ϱί.اإلمارات العربیة المتحدة ѧϛέϣϟ�ϙѧϧΑϟ�ϣγϳ�ΎϣϧϳΑ�ΔΑѧγϧΑΎϫΎѧλ ϗ١:١�ϙѧϧΑϟ�ϡΎѧϗ�ΩѧϘϟ

.رامةأكثر صبتحدید سقف داخلي

قیمة القروض والسلفیات باإلضافة إلى اإلیداعات مع البنوك األخرى لفترة تزید عن ثالثة شھور و-

�ϝϭϣ�ΔѧϳϛϠϣϟΓέѧΣϟ"،�ΔѧΗΑΎΛϟ�˯ϼѧϣόϟ�ΕΎϋΩѧϳ·ϭ�έϭϬѧη�ΔΗѧγ�ϥѧϋ�ΩѧϳίأѧΑ"قیمة مصادر األموال الثابتة المتمثلة - Η�ΓέѧΗϔϟϭ
.والتسھیالت القائمة

.مصطلحات البنك المركزي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة لنسب السلفیات والودائعإن المصطلحات أعاله متفقة مع 

ϙѧѧϧΑϟ�ϡϭѧѧϘϳ�Ύѧѧϣϛ�ΔѧѧΑϗέϣΑϝѧѧϳϭϣΗϟ�ϯ ϭΗѧѧγϣ�έΩΎѧѧλ ϣ�ϥϳϭѧѧϛΗϯ ϭΗѧѧγϣ�ϰѧѧϠϋϥϳѧѧόϣϟ�Εϼϐѧѧηϣ�ϊ ѧѧο ϭϭ�ΏѧѧϧΟΗϟ�ί ѧѧϳϛέΗ�ϰѧѧϠϋ�έΩΎѧѧλ ϣ
:یلي كما ھيالمراقبةنسب ن بعض إ.مركز المطلوباتیتم مراقبة تركیز مصادر التمویل كنسبة مئویة من مجموع .التمویل

 إلى إجمالي المطلوباتتجاریة بالیوروأوراق
إلى إجمالي المطلوباتتمویل الشركات
المال إلى إجمالي المطلوباتفي سوقودائعال
 األساسیة إلى إجمالي المطلوباتاألموال
إلى إجمالي المطلوباتساسیة األغیر األموال



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢سمبر دی٣١للسنة المنتھیة في 

)١٠٣(

)تابع(یاسھا ومراقبتھا إطار مخاطر السیولة وق٤٣

أدوات إدارة السیولة

�Δϧϳί Χϟ�ϡγϗ�ϝϼΧ�ϥϣ�ϙϧΑϟ�ϡϭϘϳΩϭѧΟϭ�Ωϳϛ́ΗΑέΩΎѧλ ϣ�ϥϳѧϳϠΣϣϟ�˯ϼѧϣόϟ�ϊ ѧΩϭ�ϥѧϣ�ϑ ѧϠΗΧΗ�ϲѧΗϟϭ�ϝѧϳϭϣΗϟ�ϥѧϣ�ΔѧϋϭϧΗϣل�˯ϼѧϣό
.الثانویةوالمطلوباتالتجزئة والشركات إلى التمویل طویل األجل كسندات الدین 

�ΓέѧΗϓ�ϝϼѧΧ�ϕΣΗѧγΗما ودائع البنوك والعمالء عادةَ أسنة واحدة، لفترات ال تتجاوزن الثانوي عادة یصدر البنك سندات دین والدی
:أقصر، مما یزید مخاطر سیولة البنك، یقوم قسم الخزینة بإدارة ھذه المخاطر عن طریق ما یلي

بینتنویع مصادر التمویل ، والموازنة�ϙϟΫϭ�ϝΟϷ�Γέϳλ ϗϭ�ΔϠϳϭρ�ϝϳϭϣΗϟ�έΩΎλ ϣρ�ϥϋ�ν έΗϗϻ�ϕϳέ�ΏΟϭϣΑ�ΕΩϧѧγ
.غیر مضمونة

 من خالل عملیة تسعیر التمویل الودائعمراقبة تالزم محفظة المطلوبات وعائدات.

 االستثمارتنویع�ΕΫ��ργϭΗϣϟ�ϯ Ωϣϟ�ϰϠϋ�ϭ�έϳλ Ϙϟ�ϯ Ωϣϟ�ϰϠϋ�ϝϭλ Ϸ�ϥϳΑϟ�ΔϣϳϘϟ�Δϳϗϭγϟ�ˬϙϭѧϧΑϟ�ϥϳΑ�ϊ ΩϭϟΎϛ�ΔϳϟΎό
.شرائھا ضمن فترة قصیرة األجلإعادةزي وسندات من الدرجة االستثماریة التي یمكن شھادات اإلیداع لدى البنك المرك

�ϊ ϣ�ΔϳϟΎΗϟ�ΕϼϳϬγΗϟ�ϙϧΑϟ�ϯ Ωϟ�ˬϙϟΫ�ϰϟ·�ΔϓΎο ϹΎΑΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧϣϻ�ϑ έλ ϣ�ϝϼѧΧ�Δϟϭϳѧγϟ�έρΎѧΧϣ�ΓέΩϹ�ϱί ѧϛέϣϟ
:األوقات الحرجة

 نقطة أساسیة١٥٠باإلضافة إلىللیلة فائدةبضمان احتیاطي نقدي للبنك بنسبةمكشوفحساب تسھیالت.

 نقطة أساسیة٣٠٠النقدي للبنك بنسبة فائدة للیلة باإلضافة إلىاالحتیاطيتسھیل حساب مكشوف فوق رصید.

 إعادة الشراءتسھیل)Repo( استثماراتمقابل�ΔѧϠϳϠϟ�ΓΩѧΎϓ�ϝΩѧόϣΑ�ΩѧϳΩΟΗϠϟ�ΔѧϠΑΎϗ�ϰѧλ ϗ�ΩΣϛ�ϡΎϳ�ΔόΑγ�ΓέΗϔϟ�ΕΩϧγϟ�ΓΩΩΣϣ
.نقطة أساسیة للسندات المؤھلة األخرى١٥٠لشھادات اإلیداع ونقطة أساسیة١٠٠افة إلى باإلض

.موّحدبیان المركز المالي الإعدادالبنك باستخدام أیة من تسھیالت البنك المركزي كما في تاریخ ملم یق

ϙѧѧϧΑϟ�ΕΎѧѧΑϭϠρϣϭ�ΕΩϭѧѧΟϭϣ�ϕΎϘΣΗѧѧγ�ϝϳѧѧλ ΎϔΗ�ϩΎѧѧϧΩ�ϝϭΩѧѧΟϟ�ι ѧѧΧϠϳ.ϻ�ΩΩѧѧϣ�ΩѧѧϳΩΣΗ�ϡѧѧΗ�ΩѧѧϘϟ�ϕΎϘΣΗѧѧγΔѧѧϳΩϗΎόΗϟ�ΕΩϭѧѧΟϭϣϠϟ
إلى تاریخ االستحقاق التعاقدي، ولم یتم األخذ موّحدبیان المركز المالیة الإعدادوالمطلوبات على أساس الفترة المتبقیة من تاریخ 

ϧϟ�Δϟϭϳѧγϟ�έϓϭѧΗ�ϯ Ωѧϣϭ�ϪѧόΩϭΑ�υΎѧϔΗΣϻ�ϲѧϓ�ΔϘΑΎγϟ�ϙϧΑϟ�ΓέΑΧ�ΎϬγϛόΗ�Ύϣϛ�ΔϳϠόϔϟ�ΕΎϗΎϘΣΗγϻ�έΎΑΗϋϻ�ϥϳόΑϪѧϳΩϟ�ΔѧϳΩϘ.�ϡϭѧϘΗ
.من االحتفاظ بالسیولة الكافیةللتأكداالستحقاقتواریخبمراقبة اإلدارة



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٠٤(

)تابع(مخاطر السیولة وقیاسھا ومراقبتھا عمل إطار ٤٣

:٢٠١٢دیسمبر ٣١فیما یلي بیان استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 

اإلجمالي
أكثر من 

ثالث سنوات
من سنة إلى أقل 

سنوات٣من 
أشھر إلى أقل  ٦من 

من سنة
أشھر إلى أقل٣من 

أشھر ٦من 
أقل من 

أشھر٣
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

الموجودات
٩٫٣٣٧٫٨٧٤ - - ١٫٩٠٠٫٠٠٠ ٦٠٠٫٠٠٠ ٦٫٨٣٧٫٨٧٤ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

١٦٫٥١٧٫١١٨ - - ١٠٠٫٤٢٩ ٧٢٦٫٣٢٨ ١٥٫٦٩٠٫٣٦١ ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
٦٤١٫٨٧٧ - - - - ٦٤١٫٨٧٧ استثمارات بغرض المتاجرة

٤٫٩٩٣٫٢٢٦ ٣٫٨٧٣٫٤٥٩ ٦٧٧٫٩٦٨ ١١٥٫٩٦٢ ٦٠٫٥٨٥ ٢٦٥٫٢٥٢ األدوات المالیة المشتقة
١٨٫٧١٢٫٩١٦ ٥٫٩٢٥٫١٣٦ ١١٫١٢٠٫٦٦٩ ٢٥٤٫٤٢٢ ٧٨٩٫٢٩٥ ٦٢٣٫٣٩٤ استثمارات في أوراق مالیة

١٢٣٫١٩٥٫٢٩٥ ٨١٫٩١٦٫٨٧٨ ١٥٫٣٦٧٫٣٤٢ ٨٫٩٤٥٫٩٢٣ ٥٫٦١٥٫١٣١ ١١٫٣٥٠٫٠٢١ قروض وسلفیات، صافي
- - - - - - استثمارات في شركات زمیلة

٥٢٩٫٣٩٥ ٥٢٩٫٣٩٥ - - - - استثمارات عقاریة
٥٫٩٢٥٫٩٦٢ ١٧٫٠١٣ - ٨٩٫٢٠١ ١٫٥٥٠٫٩٤٧ ٤٫٢٦٨٫٨٠١ أخرىموجودات 

٨٤٩٫٩٣٤ ٨٤٩٫٩٣٤ - - - - ، صافيممتلكات ومعدات
٩٢٫١٢٦ ٩٢٫١٢٦ - - - - موجودات غیر ملموسة

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

١٨٠٫٧٩٥٫٧٢٣ ٩٣٫٢٠٣٫٩٤١ ٢٧٫١٦٥٫٩٧٩ ١١٫٤٠٥٫٩٣٧ ٩٫٣٤٢٫٢٨٦ ٣٩٫٦٧٧٫٥٨٠ إجمالي الموجودات
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

حقوق الملكیةالمطلوبات و
٤٫٤١١٫٢٧١ - - - ٢٤١٫٥٢٩ ٤٫١٦٩٫٧٤٢ أرصدة مستحقة للبنوك
٤٫٧٦٨٫٣٣٨ ٣٫٤٦٧٫٦٨٠ ٩١٥٫٣٤٧ ٨٧٫١٦٨ ٥٢٫٧١٣ ٢٤٥٫٤٣٠ األدوات المالیة المشتقة

١٠٩٫٢١٦٫٩٢٥ ١٫١٥١٫٥٩٧ ١١٤٫٨٥٧ ٦٫٠٧٥٫٠٩٢ ١٧٫٤٩٠٫٩٢٩ ٨٤٫٣٨٤٫٤٥٠ ودائع العمالء
٤٫٥٥٧٫١٠٨ - - ١٫٨٠١٫١٢٠ ١٫٠٩٤٫٦٤٤ ١٫٦٦١٫٣٤٤ أوراق تجاریة بالیورو

٢٦٫١٣٩٫٦٤٧ ١٢٫٤١٢٫٥١٣ ٥٫٩٣٣٫٦٦٠ ٣٫٧١٢٫٢٣٧ ١٫٦٠٢٫٧٢٦ ٢٫٤٧٨٫٥١١ قروض 
٦٫٩٩٤٫٨٤٥ ٥٧٩٫٠١٩ ١٫٣٦٣ ٩١٫٧٢٢ ١٫٥٤٩٫٧٠٤ ٤٫٧٧٣٫٠٣٧ مطلوبات أخرى

٢٤٫٧٠٧٫٥٨٩ ٢٤٫٧٠٧٫٥٨٩ - - - - حقوق الملكیة
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

١٨٠٫٧٩٥٫٧٢٣ ٤٢٫٣١٨٫٣٩٨ ٦٫٩٦٥٫٢٢٧ ١١٫٧٦٧٫٣٣٩ ٢٢٫٠٣٢٫٢٤٥ ٩٧٫٧١٢٫٥١٤ حقوق الملكیةإجمالي المطلوبات و
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

- ٥٠٫٨٨٥٫٥٤٣ ٢٠٫٢٠٠٫٧٥٢ )٣٦١٫٤٠٢( )١٢٫٦٨٩٫٩٥٩( )٥٨٫٠٣٤٫٩٣٤( فجوة السیولة
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

- - )٥٠٫٨٨٥٫٥٤٣( )٧١٫٠٨٦٫٢٩٥( )٧٠٫٧٢٤٫٨٩٣( )٥٨٫٠٣٤٫٩٣٤( فجوة السیولة المتراكمة
============ ============ ============ ============ ============ ============



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

دة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحّ 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٠٥(

)تابع(إطار مخاطر السیولة وقیاسھا ومراقبتھا ٤٣

:٢٠١١دیسمبر ٣١كما في فیما یلي بیان استحقاق الموجودات والمطلوبات 

اإلجمالي
أكثر من 

ثالث سنوات
من سنة إلى أقل 

سنوات٣من 
أشھر إلى أقل  ٦من 

من سنة
أشھر إلى أقل٣من 

أشھر ٦من 
أقل من 

أشھر٣
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

الموجودات
٦٫٦٢٩٫٩٤٥ - - ٩٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ ٥٫٦٢٩٫٩٤٥ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

٢٠٫٨٣٩٫٩٣٢ - - ٢٣٩٫٢٠٤ ١١٧٫٩٦٧ ٢٠٫٤٨٢٫٧٦١ ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
١٥٫٧٥٥ - - - - ١٥٫٧٥٥ رات بغرض المتاجرةاستثما

٤٫٨٤٤٫٧٦٤ ٣٫٨٣٧٫٥٢٢ ٧٣٠٫٨٧١ ٥٠٫٣٥٦ ٦٢٫٢٧٨ ١٦٣٫٧٣٧ األدوات المالیة المشتقة
١٥٫٠٥٢٫١٠٣ ٨٫٧١١٫٢٧٣ ٥٫١٨٩٫٠٦٨ ٦٧٨٫٨٠٠ ٣٦٫٩٤٦ ٤٣٦٫٠١٦ استثمارات في أوراق مالیة

١٢٤٫٧٥٤٫٧٣٧ ٦٩٫٣٢٧٫٩٤٠ ١٥٫٨٧٤٫٤٨٥ ١٦٫٤٣٩٫٥٩٢ ٤٫١١١٫٦٨٠ ١٩٫٠٠١٫٠٤٠ مالء، صافيقروض وسلفیات الع
٨١٫٨١٧ ٨١٫٨١٧ - - - - استثمارات في شركات زمیلة

٣٩٦٫٩١٢ ٣٩٦٫٩١٢ - - - - استثمارات عقاریة
١٠٫٠٢١٫٤٩٤ ١٠١٫١٨٠ ٦٢٩٫٥٤٧ ٧٫٢٣٨٫٤٥٣ ٧٦٤٫٤٩٦ ١٫٢٨٧٫٨١٨ أخرىموجودات 

٩٦٤٫٥١٨ ٩٦٤٫٥١٨ - - - - ممتلكات ومعدات، صافي
١٢٣٫٦٥٣ ١٠٣٫٣٢٥ ٢٠٫٣٢٨ - - - ر ملموسةموجودات غی

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
١٨٣٫٧٢٥٫٦٣٠ ٨٣٫٥٢٤٫٤٨٧ ٢٢٫٤٤٤٫٢٩٩ ٢٥٫٥٤٦٫٤٠٥ ٥٫١٩٣٫٣٦٧ ٤٧٫٠١٧٫٠٧٢ إجمالي الموجودات

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
حقوق الملكیةالمطلوبات و

٤٨٫١٠٠ - - - - ٤٨٫١٠٠ بنوك مركزیةأرصدة مستحقة ل
٣٫٠٩٠٫٣٨٦ ١٫٨٠١٫٢٤١ ١٢٧٫٠٨٢ ٢ ٣٢٥٫٠٦١ ٨٣٧٫٠٠٠ أرصدة مستحقة للبنوك
٤٫٨٢١٫٥٦٨ ٣٫٦٨٨٫٠٤٥ ٧٩٦٫٧٥٩ ٦٦٫٩٧١ ٧٠٫٥٩١ ١٩٩٫٢٠٢ األدوات المالیة المشتقة

١٠٩٫١٧٠٫٨٢٥ ٢٥٣٫٩٨٢ ٢٫٣٦٤٫٤٣٥ ٩٫٥٦٢٫٠٤٤ ٢٠٫٤٤٤٫٢٩٠ ٧٦٫٥٤٦٫٠٧٤ ودائع العمالء
٧١٦٫٦٥٢ - - - ٩٥٫٨٦٥ ٦٢٠٫٧٨٧ أوراق تجاریة بالیورو

٣١٫٨٩٧٫٠٠٩ ١٢٫٤٧٣٫٢٤٤ ٩٫٨٦٨٫١٥٠ ٣٫٣٨٠٫٩٨٩ - ٦٫١٧٤٫٦٢٦ قروض طویلة األجل
١١٫٩٠٣٫٥٦٧ ٧٨٣٫٦٨٥ ٦٣٢٫١٦٢ ٧٫٢٢٣٫٧٩٩ ٤٥٨٫٥٣٦ ٢٫٨٠٥٫٣٨٥ مطلوبات أخرى
٢٢٫٠٧٧٫٥٢٣ ١٨٫٠٧٧٫٥٢٣ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ - - - حقوق الملكیة

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
١٨٣٫٧٢٥٫٦٣٠ ٣٧٫٠٧٧٫٧٢٠ ١٧٫٧٨٨٫٥٨٨ ٢٠٫٢٣٣٫٨٠٥ ٢١٫٣٩٤٫٣٤٣ ٨٧٫٢٣١٫١٧٤ حقوق الملكیةإجمالي المطلوبات و

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
- ٤٦٫٤٤٦٫٧٦٧ ٤٫٦٥٥٫٧١١ ٥٫٣١٢٫٦٠٠ )١٦٫٢٠٠٫٩٧٦( )٤٠٫٢١٤٫١٠٢( فجوة السیولة

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
- - )٤٦٫٤٤٦٫٧٦٧( )٥١٫١٠٢٫٤٧٨( )٥٦٫٤١٥٫٠٧٨( )٤٠٫٢١٤٫١٠٢( فجوة السیولة المتراكمة

========== ============ ============= ============ =========== ===========



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٠٦(

وقیاسھا ومراقبتھامخاطر العمالت األجنبیةعمل إطار  ٤٤

ΔѧϳΩϘϧϟ�ϪѧΗΎϘϓΩΗϭ�ϲϟΎѧϣϟ�ϩί ϛέϣ�ϰϠϋ�ΓΩΎγϟ�ΔϳΑϧΟϷ�Εϼϣόϟ�έΎόγ�ϲϓ�ΕΎΑϠϘΗϟ�έρΎΧϣ�ΓέΩΈΑ�ϙϧΑϟ�ϡϭϘϳ.ϊ ѧο ϳ�ΓέΩϹ�α ѧϠΟϣ
ΩϭΩѧѧΣ ل�ΓΩѧѧΣ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϠϣϋ�ϝѧѧϛϟ�έρΎѧѧΧϣϟ�ΕΎϳϭΗѧѧγϣϭ�Γέϭѧѧλ Αϭ�ϲϣϭѧѧϳϟ�ί ѧѧϛέϣϟ�ϥѧѧϣ�˳ϝѧѧϛϟ�ΔѧѧόϣΗΟϣϲϟΎѧѧΗϟ�ϡϭѧѧϳϟ�ί ѧѧϛέϣ�ϡΗѧѧϳ�ϲѧѧΗϟϭ�ˬ

.إّن تحلیل تركیزات العمالت لبیان المركز المالي الموحد للبنك مبینة أدناه.مراقبتھا بشكل یومي

:٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في العمالت تركیزات مخاطر 

المجموع أخرى
رینغیت 
مالیزي

جنیھ 
إسترلیني ريفرنك سویس یورو

دوالر 
أمریكي إماراتيدرھم

آالف آالف آالف آالف آالف آالف آالف آالف
الموجودات

٩٫٣٣٧٫٨٧٤ ٥٩٫٤٢٩ - ٢ - - ٨٢٠٫٢٤٥ ٨٫٤٥٨٫١٩٨
نقد وأرصدة لدى البنوك 

المركزیة

١٦٫٥١٧٫١١٨ ٣٫٧٠٢٫١٠٠ ١٩ ٣٨٠٫٥٣٥ ٢٤٫٤٢٣ ٢٫٢٤٠٫١٩٦ ٣٫٦٧٨٫٤٥١ ٦٫٤٩١٫٣٩٤
ستحقة من ودائع وأرصدة م

البنوك
٦٤١٫٨٧٧ ١٧٣٫٠٧٨ - - - - ١٦٥٫٢٢٥ ٣٠٣٫٥٧٤ لمتاجرةبغرض اأوراق مالیة 

٤٫٩٩٣٫٢٢٦ ٨٫٨٧٥ - - - - ٣٫٢٩٦٫٧٠١ ١٫٦٨٧٫٦٥٠ األدوات المالیة المشتقة
١٨٫٧١٢٫٩١٦ ٢٩٠٫١١٢ - - - ٥٣٦٫٦٦٥ ١٦٫٨٧٤٫٢٩٢ ١٫٠١١٫٨٤٧ استثمارات في أوراق مالیة

١٢٣٫١٩٥٫٢٩٥ ٢٫٢١٤٫٥٤٧ - ٤٢٥ - ٤١٫٣٠٢ ١٢٫٤٣١٫٩٤٥ ١٠٨٫٥٠٧٫٠٧٦ قروض وسلفیات، صافي
٥٢٩٫٣٩٥ - - - - - - ٥٢٩٫٣٩٥ استثمارات عقاریة

٥٫٩٢٥٫٩٦٢ ٢١٣٫٨٧٠ ١٧٫٠٤٤ ١٫٤٦١ ١٫٧٢٨ ٧٢٫١٩٥ ٥٫٠٥٧٫٦٣٥ ٥٦٢٫٠٢٩ موجودات أخرى
٨٤٩٫٩٣٤ ٥٫٦٧٨ - - - - - ٨٤٤٫٢٥٦ ممتلكات ومعدات، صافي

٩٢٫١٢٦ - - - - - - ٩٢٫١٢٦ موجودات غیر ملموسة
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

١٨٠٫٧٩٥٫٧٢٣ ٦٫٦٦٧٫٦٨٩ ١٧٫٠٦٣ ٣٨٢٫٤٢٣ ٢٦٫١٥١ ٢٫٨٩٠٫٣٥٨ ٤٢٫٣٢٤٫٤٩٤ ١٢٨٫٤٨٧٫٥٤٥ مجموع الموجودات
====================== ====================== ====================== ====================== ====================== ====================== ====================== =======================

المطلوبات وحقوق الملكیة

٤٫٤١١٫٢٧١ ٩٤٫٤٠٣ - ٥٨٥٫٨١٣  ٦٤٤  -  ٦٩٫٥٤٣ ٣٫٦٦٠٫٨٦٨ أرصدة مستحقة للبنك المركزي

٤٫٧٦٨٫٣٣٨ ١٣٫٣٩٠ - - - - ٣٫٠٨١٫٥٨٥ ١٫٦٧٣٫٣٦٣ أرصدة مستحقة للبنوك

١٠٩٫٢١٦٫٩٢٥ ٥٫٩٨٠٢٨٦ ١٤ ١٫٦١٧٫٥٠٢ ٢٤٫٣٢٧ ١٫٠٠٨٫٠٠٠ ٢٣٫٦٨٢٫٧٦٨ ٧٦٫٩٠٤٫٠٢٨ األدوات المالیة المشتقة

٤٫٥٥٧٫١٠٨ ٥١٫١٦٥ - ٢٩٫٦٨٤ ٤٨١٫٣٨٩ ١٫٧٧٧٫٦٦٣ ٢٫٢١٧٫٢٠٧ - ودائع العمالء

٢٦٫١٣٩٫٦٤٧ ٦٠٫١٥٩ - - - ٤٨٢٫٠٥٢ ١٥٫٤٣٣٫٣٥٠ ١٠٫١٦٤٫٠٨٦ أوراق تجاریة بالیورو

٦٫٩٩٤٫٨٤٥ ٢٣٧٫٤٠٥ - ١٫٧٣٠ ١٫٠٣٢ ٤٫٦٤٠٫٧٢١  ٣٦٫٥٧٠ ٢٫٠٧٧٫٣٨٧ قروض

٢٤٫٧٠٧٫٥٨٩ ٢٤٫٠٦٤ - - - ٥٤٫١٢٧ ٧٣٣٫٢٢١ ٢٣٫٨٩٦٫١٧٧ مطلوبات أخرى

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- حقوق الملكیة

١٨٠٫٧٩٥٫٧٢٣ ٦٫٤٦٠٫٨٧٢ ١٤ ١٫٧١٨٫٤٥٩ ٥٠٦٫٧٤٨ ٣٫٣٥٩٫٠٥٦ ٥٠٫٣٧٤٫٦٦٥ ١١٨٫٣٧٥٫٩٠٩
ωϭѧѧѧѧѧϣΟϣ�ϕϭѧѧѧѧѧѧϘΣϭ�ΕΎѧѧѧѧѧΑϭϠρϣϟ

الملكیة
====================== ==================== ================== ===================== ===================== ====================== ======================= =======================

- ٢٠٦٫٨١٧ ١٧٫٠٤٩ )١٫٣٣٦٫٠٣٦( )٤٨٠٫٥٩٧( )٤٦٨٫٦٩٨( )٨٫٠٥٠٫١٧١( ١٠٫١١١٫٦٣٦ صافي مركز المیزانیة العمومیة
====================== ===================== ====================== ======================= ===================== ====================== ======================= =======================

- ٢٫٤٩٦٫٧٥٦ - ١٫٣٣٥٫٧٤٧ ٤٣٨٫٣٧٢(  ٤٦٥٫٦٤٥  ٤٨١٫٣٧٣( )٤٫٣٤١٫١٤٩(

صافي مركز الصرف األجنبي 
على حساب عقود الصرف 

األجنبي
======================= ====================== ======================= ======================= ====================== ====================== ======================= =======================

- ٢٫٧٠٣٫٥٧٣ ١٧٫٠٤٩ )٢٨٩( ٧٧٦ )٣٫٠٥٣( )٨٫٤٨٨٫٥٤٣( ٥٫٧٧٠٫٤٨٧
�ϑ έѧѧλ Ϡϟ�ΡϭѧѧΗϔϣϟ�ίѧѧϛέϣϟ�ϲϓΎѧѧλ

األجنبي
======================= ====================== ====================== ====================== ====================== ====================== ===================== ======================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٠٧(

)تابع(مخاطر العمالت األجنبیة وقیاسھا ومراقبتھا عمل إطار   ٤٤

:٢٠١١دیسمبر ٣١كما في تركیزات مخاطر العمالت 

المجموع أخرى
رینغیت 
مالیزي

جنیھ 
إسترلیني فرنك سویسري یورو

دوالر 
أمریكي درھم إماراتي

فآال آالف آالف آالف آالف آالف آالف آالف
الموجودات

٦٫٦٢٩٫٩٤٥ ٢٩٫٠٨٣ - - - - ٧٧٧٫٠٠٤ ٥٫٨٢٣٫٨٥٨
نقد وأرصدة لدى البنوك 

المركزیة

٢٠٫٨٣٩٫٩٣٢ ٦٨٧٫٧٦٧ ٢٫٤٠٧ ٣٩٢٫٣٤٤ ٢٠٫٢٠٧ ١٫٢٣٧٫٦٣٧ ٨٫١٥٣٫٨٤٨ ١٠٫٣٤٥٫٧٢٢
ودائع وأرصدة مستحقة من 

البنوك
١٥٫٧٥٥ - - - - - ١٥٫٧٥٥ - أوراق مالیة بغرض المتاجرة

٤٫٨٤٤٫٧٦٤ ٨٣٫٦٤١ - ٧٦١ - ٣٫٣٦٣ ٣٫٥٦٧٫٦٢١ ١٫١٨٩٫٣٧٨ األدوات المالیة المشتقة
١٥٫٠٥٢٫١٠٣ ٢٢٣٫٢٦٢ - - - ٤٨٦٫٧٩٢ ١٣٫٧٣٦٫٤٧٥ ٦٠٥٫٥٧٤ استثمارات في أوراق مالیة

١٢٤٫٧٥٤٫٧٣٧ ٢٫٨١٩٫٥٠٥ - ٢١٫٠٦٧ - ٩٫٥٣٠ ١٤٫٣٠٥٫٤٩٤ ١٠٧٫٥٩٩٫١٤١ لفیات، صافيقروض وس
٨١٫٨١٧ - - - - - - ٨١٫٨١٧ زمیلةاستثمارات في شركات 

٣٩٦٫٩١٢ - - - - - - ٣٩٦٫٩١٢ استثمارات عقاریة
١٠٫٠٢١٫٤٩٤ ٢٦٥٫١٦٨ ١٤٫٤٢٤ ٢٫٢٦٠ ٣٣٦ ٩٢٫١٧١ ٨٫٧٩٢٫٨٦٠ ٨٥٤٫٢٧٥ موجودات أخرى

٩٦٤٫٥١٨ ٦٫٠٢٧ - - - - - ٩٥٨٫٤٩١ ممتلكات ومعدات، صافي
١٢٣٫٦٥٣ - - - - - - ١٢٣٫٦٥٣ موجودات غیر ملموسة

١٨٣٫٧٢٥٫٦٣٠ ٤٫١١٤٫٤٥٣ ١٦٫٨٣١ ٤١٦٫٤٣٢ ٢٠٫٥٤٣ ١٫٨٢٩٫٤٩٣ ٤٩٫٣٤٩٫٠٥٧ ١٢٧٫٩٧٨٫٨٢١ مجموع الموجودات

المطلوبات

٤٨٫١٠٠ ١٣٫٨٤٠ - - - - - ٣٤٫٢٦٠
أرصدة مستحقة للبنك 

المركزي
٣٫٠٩٠٫٣٨٦ ١١٫٦٥٧ - ٧٤ - ٨٫٣٨٦ ١٫٢٦٢٫١٧١ ١٫٨٠٨٫٠٩٨ أرصدة مستحقة للبنوك
٤٫٨٢١٫٥٦٨ ٨٨٫٣٥٦ - ٥٩٤ - ٤٫٢٣٥ ٣٫٧٢٦٫٠٨٣ ١٫٠٠٢٫٣٠٠ األدوات المالیة المشتقة

١٠٩٫١٧٠٫٨٢٥ ٧٫٢٢٢٫٥١٠ ١٣ ٤١٩٫١٩٢ ١٩٫٧٥٤ ١٫٥٣٩٫٧٩٢ ١٩٫٤٤٧٫٧٦٦ ٨٠٫٥٢١٫٧٩٨ ودائع العمالء
٧١٦٫٦٥٢ - - - - ٤٠٫٤٥٢ ٦٧٦٫٢٠٠ - وراق تجاریة بالیوروأ

٣١٫٨٩٧٫٠٠٩ ١٫٨٦٨٫٨٦٧ - - ٥٧٥٫٧٠٦ ٣٣١٫١٣٠ ١٨٫٠٢٧٫٣٥٢ ١١٫٠٩٣٫٩٥٤ قروض
١١٫٩٠٣٫٥٦٧ ٢٤١٫٣٢٩ - - ٨٢٧ ٢٥٫٧١١ ٨٫٥٢١٫٢٥٩ ٣٫١١٤٫٤٤١ مطلوبات أخرى
٢٢٫٠٧٧٫٥٢٣ )١١٫٤٨٥( - - - ١٢٫٦٤٩ ٣٣٠٫٨٠٤ ٢١٫٧٤٥٫٥٥٥ حقوق الملكیة

١٨٣٫٧٢٥٫٦٣٠ ٩٫٤٣٥٫٠٧٤ ١٣ ٤١٩٫٨٦٠ ٥٩٦٫٢٨٧ ١٫٩٦٢٫٣٥٥ ٥١٫٩٩١٫٦٣٥ ١١٩٫٣٢٠٫٤٠٦
�ϕϭѧѧѧϘΣϭ�ΕΎѧѧѧΑϭϠρϣϟ�ωϭѧѧѧϣΟϣ

الملكیة

- )٥٫٣٢٠٫٦٢١( ١٦٫٨١٨ )٣٫٤٢٨( )٥٧٥٫٧٤٤( )١٣٢٫٨٦٢( )٢٫٦٤٢٫٥٧٨( ٨٫٦٥٨٫٤١٥
صافي مركز المیزانیة 

العمومیة

- ١٫٧٥٨٫٩٦٤ )٢١( ٩٫٦٢٥ ٥٧٥٫٧٤٦ ١٧٥٫٩٩٩ )٣٫٢٣٨٫٦٢٠( ٧١٨٫٣٠٧

صافي مركز الصرف 
األجنبي على حساب عقود 

الصرف األجنبي

- )٣٫٥٦١٫٦٥٧( ١٦٫٧٩٧ ٦٫١٩٧ ٢ ٤٣٫١٣٧ )٥٫٨٨١٫١٩٨( ٩٫٣٧٦٫٧٢٢
�ΡϭѧѧѧѧѧѧΗϔϣϟ�ί ѧѧѧѧѧѧϛέϣϟ�ϲϓΎѧѧѧѧѧѧλ

للصرف األجنبي



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٠٨(

وقیاسھا ومراقبتھامخاطر السوقعمل إطار  ٤٥

ϟ�έρΎΧϣ�ϲΗϟ�έρΎΧϣϟ�ϙϠΗ�ϲϫ�ϕϭγΔѧϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷ�ϡϳϗ�ϲϓ�ϭ�ϙϧΑϟ�ΕΩέϳ·�ϲϓ�ΕΎΑϠϘΗ�ΎϬϧϋ�ΞΗϧϳ�˱έѧυϧ�ϕϭѧγϟ�ϲѧϓ�ΕέѧϳϐΗϠϟ
.وأسعار السلع األساسیة والخیاراتوأسعار األسھمجنبیةاألالعمالتأسعاروائد والفمعدالت مثل 

مخاطر سعر السوق

�έρΎѧΧϣ�ϕϭѧγϟ�έρΎΧϣ�ϝΛϣΗΏѧϠϘΗ�ΕϭΩϷ�ϡϳѧϗ�ϝѧϣϭϋ�ΔѧΟϳΗϧ�ΕέѧϳϐΗϟ�ϩΫѧϫ�ΕѧϧΎϛ�˯ϭѧγ�ˬϕϭѧγϟ�έΎόѧγ�έѧϳϐΗϟ�ΔѧΟϳΗϧϛ�ΔѧϳϟΎϣϟ
ϕϭѧγϟ�ϲѧϓ�ΔѧϟϭΩΗϣϟ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷ�ϊ ѧϳϣΟ�ϰѧϠϋ�έΛ̈́ѧΗ�ϝѧϣϭϋ�ϭ�ΎϫέΩѧλ ΈΑ�ϡΎѧϗ�ϱΫѧϟ�ϑ έρϟΎѧΑ�ϭ�Δϧϳόϣ�ΔϳϟΎϣ�ϕέϭ́Α�Δλ ΎΧ.

�ϕϭγϟ�έρΎΧϣϟ�ϙϧΑϟ�ν έόΗϳ�ΔΟϳΗϧ�Δϳγϳέ�Γέϭλ ΑΕέΎϣΛΗѧγϼϟ�ΔѧϳϟΎϣ�ϕέϭ�ϲѧϓϭΩϭ�ΔѧϳϟΎϣ�ΕϘΗѧηϣϟ�ϝѧΛϣ�ϯ έѧΧΕΎΔѧϳϟΎϣϟ
.وأدوات الصرف األجنبي

إدارة مخاطر السوق

Value-at(القیمة في المخاطر تحلیل على لمخاطر لحدود بوضع دارة اإلمجلس قام  Risk (الضغط وحدود للموقف /لحساسیةل
إلى اإلدارة العلیا بذلك تقاریر منتظمة م رفع ویت، إدارة المخاطر قسماألجنبي ویتم مراقبتھا عن كثب من قبل المفتوح للصرف 

.وتناقشھا لجنة الموجودات والمطلوبات

�ΕέѧѧϳϐΗϟ�ϥѧϋ�ΔѧΟΗΎϧϟ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�έρΎѧΧϣϟ�ϰѧѧϟ·�Δϳѧγϳέ�Γέϭѧλ Α�Ϫѧѧο έόΗ�ϙѧϧΑϟ�ΕΎѧϳϠϣϋ�ϥ·�ϲѧϓ�ΔѧѧϳΑϧΟϷ�Εϼѧϣόϟ�ϑ έѧѧλ �ΕϻΩѧόϣ
.مخاطر سعر الفائدة والعمالت األجنبیةلتعرضھ عقود أدوات مالیة مشتقة متعددة إلدارة فيالبنك یدخلو.ومعدالت الفوائد

�ϕϭѧγϟ�έρΎѧΧϣ�ϥ·�ΓέΩ·�ϝѧΑϗ�ϥѧϣ�έΩѧΗϭ�ΏѧѧϗέΗϭ�α ΎѧϘΗϭ�ΩΩѧΣΗΔϠѧλ ϔϧϣέρΎѧΧϣϠϟ�ΔϠϘΗѧѧγϣϭ.�ϭѧѧϫ�ϕϭѧγϟ�έρΎѧΧϣ�ΓέΩ·�ϑ Ωѧϫ�ϥ·
�ΕΎѧѧΑϠϘΗϟ�ν ϳѧѧϔΧΗ�ϲϠϳϐѧѧηΗϟ�˯ΩϷ�ϲѧѧϓ�ΓΩΎѧѧΣϟϥϳѧѧΑΗ�ϥϭ�ΔϳϓΎϔѧѧηΑ�ϕϭѧѧγϟ�έρΎѧѧΧϣΎΑ�ΔѧѧϘϠόΗϣϟϙѧѧϧΑϟα ѧѧϠΟϣϭ�ΎѧѧϳϠόϟ�ΓέΩϺѧѧϟ اإلدارة
.والجھات الرقابیة

:التي تقوم بالوظائف التالیةواالئتمان تدار إدارة مخاطر السوق من قبل لجنة إدارة المخاطر 

؛وضع إطار شامل لسیاسة تقییم السوق مقابل السوق
 ؛سیاسة مخاطر السوقلوضع إطار شامل لسیاسیة  
 ؛ة مستقلةقیاس ومراقبة وإدارة مخاطر السوق بصوربإجراءات القیام  
 والمراقبةوضع حدود للموافقة.



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٠٩(

 )تابع( مخاطر السوق وقیاسھا ومراقبتھاعمل إطار   ٤٥

المخاطروتصنیف تحدید 

έρΎѧΧϣϟ�ΓέΩ·�ΕΎѧγΎϳγϭ�Ε˯έΟ·�ϊ ο ϭΑ�ϡϭϘΗ�ϙϟΫϛϭ�ϙϧΑϠϟ�ϕϭγϟ�έρΎΧϣ�ϑ ϳϧλ Ηϭ�ϑ ϳέόΗΑ�έρΎΧϣϟ�ΓέΩ·�ΔϧΟϟ�ϡϭϘΗ.�ϊ ѧϳϣΟ
�ΩϘϋ�ϡΗϳΕΎѧϋΎϣΗΟ�ϡυϧѧϣ�ϝϛѧηΑ.العاملةشامل وتوضیح مخاطر السوق حسب وحداتھاقطاعات األعمال مسؤولة عن التعریف ال

.بین إدارة مخاطر السوق ورؤساء أعمال المخاطر لمناقشة وأخذ قرارات حول التعرض للمخاطرة في نفس سیاق بیئة السوق

·�ϝѧΑϗ�ϥѧϣ�ΓέΩѧϣ�ΔѧϳέΎΟΗϟ�ΔѧυϔΣϣϟ�ϥ .ةیقوم البنك بفصل تعرضھ لمخاطر السوق إلى المحفظة التجاریة والمحفظة غیر التجاری
�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΎΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭΟϭϣϟ�ϰϟ·�ΔϓΎοوتضمقسم الخزینة والمشتقات  ϹΎΑ�ΔϳΩΎϳέ�ί ϛέϣ�ΫΧϭ�ϕϭγϟ�ΓέΩ·�ϥϋ�ΔΟΗΎϧ�ί ϛέϣ

.التي تدار على أساس القیمة العادلة

.یتم تقسیم مخاطر السوق بوجھ عام إلى تجاریة وغیر تجاریة

مخاطر تجاریة

�ˬΔϳΑϧΟϷ�Εϼϣόϟ�ˬΓΩΎϔϟ�ΕϻΩόϣ�έρΎΧϣ�ϥϣο ΗΗ�ϲΗϟϭ�ϕϭγϟ�έρΎΧϣ�ϥ·ϡϬѧγϷ�ϯ έѧΧϷ�ΔѧϳέΎΟΗϟ�έρΎѧΧϣϟϭ�ϊ Ϡѧγϟϭ�ϝϣѧηΗ
.المالي نتیجة التغیرات العكسیة في معدالت السوقالوضعصافي الدخل أو انخفاضاحتمال

�ί ϛέϣϟ�ΔϳέΎΟΗϟ�έρΎΧϣϟ�ϝϣηΗ�ΔϳϟΎϣϟΟΗϟ�ΓΩΣϭ�ΔργϭΑ�ΔϛϭϠϣϣϟ�ϭѧϫ�ϲΟϳΗέΗѧγϹ�ϲѧγϳέϟ�ΎѧϬϠϣϋ�ϥϭϛϳ�ϲΗϟϭ�ϙϧΑϟ�ϲϓ�ΓέΎ
�ϲѧϓ�Δϳѧγϳέϟ�ΕΎѧϳϠϣόϟ�ϥϣѧο.التجارة أو صناعة األسواق �ΎϬϠϳΟγΗ�ϡΗϳ�ί ϛέϣϟ�ϩΫϬϟ�ΔϘϘΣϣ�έϳϏ�ΓέΎγΧ�ϭ�Αέ�ϱ�ϥΎѧϳΑϝΧΩѧϟ

.موّحدال

مخاطر غیر تجاریة

ΞΗѧѧѧϧΗ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϳέΎΟΗϟ�έѧѧѧϳϏ�έρΎѧѧѧΧϣϟΫѧѧѧϳϔϧΗˬΔѧѧѧϳέϫϭΟϟ�ϙѧѧѧϧΑϟ�ΕΎϳΟϳΗέΗѧѧѧγ·�ˬ˯ ϼѧѧѧϣόϠϟ�ΔѧѧѧϣΩϘϣϟ�ΕΎϣΩѧѧѧΧϟϭ�ΕΎѧѧѧΟΗϧϣϟί ѧѧѧϛέϣϟϭ
.البنك إلدارة التعرض للمخاطریأخذھااإلستراتیجیة التي 

�ϝϣϭϋ�ΓΩϋ�ϥϣ�ΞΗϧΗΕѧγϳϟϭ�ϝϣѧηΗ�ϲѧΗϟϭΓΩϭΩѧΣϣ�ΕΎѧΑϭϠρϣϟ�ˬΕΩϭѧΟϭϣϟ�ΕϭѧΟϓ�έϳόѧγΗ�ΓΩΎѧϋΈΑأنإن ھذه التعرضات یمكن 
.السوقفي فائدة الغیرات في مستوى وشكل منحنى معدل وأدوات البنود المدرجة خارج المیزانیة العمومیة والت

�ΕΎϘΗѧηϣϟϭ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷ�ϲѧϓ�ϝѧΟϷ�ΔѧϠϳϭρالستثماراتتشمل المخاطر غیر التجاریة أوراق مالیة وموجودات أخرى مملوكة 
ϻ�ωΎѧο.والتي تستخدم إلدارة التعرضات لموجودات ومطلوبات البنك ϭϷ�ϩΫϬϟ�ΔϘϘΣϣ�έϳϏ�ΓέΎγΧ�ϭ�Αέ�ϱ�ϲѧϓ�ΎϬϠϳΟѧγΗ�ϡΗѧϳ

.ضمن إیرادات األعمال الرئیسیة

قیاس المخاطر

�ˬϕϭѧγϟ�έρΎΧϣ�α ΎϳϘϟ�ΔϣΩΧΗγϣϟ�ΕϭΩϷ�ϲϠϳ�ΎϣϳϓϪѧϧ�ΎѧϣΑϭ�ϥΈѧϓ�ˬϕϭѧγϟ�έρΎѧΧϣ�ΕΎѧόϗϭΗ�ϊ ѧϳϣΟ�α ѧϛόϳ�Ωέѧϔϧϣ�α Ύѧϳϗ�ΩѧΟϭϳ�ϻ
:مختلفة إحصائیة وغیر إحصائیة، تتضمنقیاساتالبنك یستخدم 

قیاسات المخاطر اإلحصائیة
ت مخاطر غیر إحصائیةقیاسا
 حساسیةالتحلیل



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١١٠(

 )تابع(مخاطر السوق وقیاسھا ومراقبتھا عمل إطار   ٤٥

مخاطر غیر إحصائیةمقاییس

�ιفیما عداالمخاطر غیر اإلحصائیة، ییسقامإن  ΣϓϟϲϟΎϣϟ�ρϐο�ϥϣѧο ΗΗ�ˬϭ�ˬΔϠϘΗѧγϣϟ�ϕϭѧγϟ�ϡΎѧϳϳϘΗΎѧλف�ί ѧϛέϣϟ�ϲ�ΔѧϳϟΎϣϟ
�ϥ·�ΕΎѧϣϭϠόϣ�έϓϭΗ�ΕΎγΎϳϘϟ�ϩΫϫΔϠѧλ.ودورانھاالمراكزتركیزات وحساسیة الخیارات، و،الھوامش األساسیةقیم و، المفتوحة ϔϣ

.عن تعرض البنك لمخاطر السوق

�ϙѧѧϧΑϟ�ϡΩΧΗѧѧγϳ�ϭϳέΎϧϳѧѧγ�ϰѧѧϟ·�ΩϧѧѧγΗ�έρΎѧѧΧϣϠϟ�ΩϭΩѧѧΣ�ϲΎѧѧλ Σ·�έѧѧϳϏ�ΓΩϋΎѧѧγϣϟ�έρΎѧѧΧϣϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϣϳϘϟ)Value-at-Risk(�ϲѧѧϓ�Ωѧѧλ έ
.ومراقبة مخاطر السوق بشكل یومي

ر إحصائیةمقاییس مخاط

.)Back-Testing(واالختبار الخلفي)Value-at-Risk(تتضمن القیمة في المخاطر حصائیةاإلمخاطر المقاییس إن 

إّن ھذه المنھجیة .لمراقبة والسیطرة على مخاطر السوق بشكٍل یوميیستخدم البنك بشكٍل رئیسي أسلوب القیمة في المخاطر
ز التاریخي لمستوى الثقة، أي إعادة التقییم من السوق إلى السوق والسوق إلى النموذج التحفیمن %٩٩المطبقة تمثل نسبة 

.لدفتر المتاجرة خالل فترة العامین السابقین لحركات السوق العادیة

المحافظ التجاریة–مخاطر السوق 

ΔѧϟΩΎόϟ�ΕΎѧϣϳϳϘΗϟ�ΓέΟΎѧΗϣϟ�έѧΗϓΩ�ϲѧϓΔϳѧοحساسیةتحلیلیبین الجدول التالي έΗϓϻ�ΓΩѧΎϔϟ�έΎόѧγ�ϯ ϭΗѧγϣ�ϲѧϓ�ΕέѧϳϐΗϠϟ–�ϊ ѧϣ
:للبنكموّحدالتي سوف یكون لھا تأثیر على بیان الدخل ال–مخاطر السوق األخرى ثابتة  علىاإلبقاء 

مخاطر معدالت الفوائد

:االتجاھاتلجمیعسعر الفائدةلمعدالت الموازیة في النسبیة لتحركات ال

المجموع بالدوالر األمریكي بالدرھم
-٢٥% +٢٥% -٢٥% +٢٥% -٢٥% +٢٥%

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

٨٫٩٨٩ )٢٫٢٠٣( )٤٢٫٤٠١( ٣٥٫٨٥٩ ٥١٫٣٩٠ )٣٨٫٠٦٢( ٢٠١٢دیسمبر ٣١
======================= ======================= ======================= ======================= ======================= =======================

٨٫٤٧٥ ٢٫٤٢٠ )٢٦٫٥١٥( ١٩٫٧٣١ ٣٤٫٩٩٠ )١٧٫٣١١( ٢٠١١دیسمبر ٣١
======================= ======================= ======================= ======================= ======================= =======================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١١١(

 )تابع(مخاطر السوق وقیاسھا ومراقبتھا عمل إطار   ٤٥

المحافظ غیر التجاریة –مخاطر السوق 

�ϝѧλ)صدمة المعدالت الموازیة(المحفظة لعمالت مخاطر معدالت الفائدة الرئیسیة حساسیة  ϔϧϣ�ϝϛηΑ�ΎϬϠϳϠΣΗ�ϡΗϳϪѧυϔΣϣϟ�ϙѧϧΑϟ
:ر تجاریة كما یليالغی

مخاطر سعر الفائدة 

Λ́Ηϭ�ΔѧΗΑΎΛ�ϯ έѧΧϷ�ΓέϳϐΗϣϟ�ϝϣϭόϟ�˯ΎϘΑ�ϊ ϣ�ΓΩΎϔϟ�έΎόγ�ϲϓ�ϝϣΗΣϣ�έϳϐΗϟ�ΔϳγΎγΣϟ�ϲϟΎΗϟ�ϝϭΩΟϟ�ϥϳΑϳϳ�ϝΧΩѧϟ�ϥΎѧϳΑ�ϰѧϠϋ�Ύѧϫέ
.الناتجة من المحفظة غیر التجاریةموّحدال

�ΔϳγΎγΣ�ϥ·�ϥΎϳΑϻΩόϣ�ϲϓ�Δο έΗϔϣϟ�ΕέϳϐΗϟ�έϳΛ́Η�ϭϫ�ϝΧΩϟ�ϰѧϠϋ�ΔѧϳϧΑϣ�ϲѧϫϭ�Δϧѧγϟ�Ωѧϭϔϟ�ϝΧΩ�ϲϓΎλ �ϰϠϋ�Ωϭϔϟ�Ε�α Ύѧγ
ΔϘΗѧηϣϟ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷ�ΕέϳΛ́ѧΗ�ϡο Ηϭ�ΔϣΎϋ�Ωϭϓ�ΕϻΩόϣΑ�ΔϳέΎΟΗϟ�έϳϏ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭΟϭϣϟ.�ΔϳѧγΎγΣ�ϥ·�ϕϭѧϘΣ

.قد تم تحلیلھا بافتراض أنھ ھنالك تغیرات موازیة في منحنى العائدالملكیة

في حساسیة التغیر 
حقوق الملكیة

حساسیة التغیر في 
دخل الفوائد 

التغیر 
األساسیةفي النقاط

ألف درھم ألف درھم

)٣٢٫٤٢٣( ٢٧٫٩١٨ +٢٥ ٢٠١٢دیسمبر ٣١
٣٢٫٤٢٣ )٢٧٫٤٩٤( -٢٥

)٤٦٫٣٠٥( ٣٧٫٥٨٣ +٢٥ ٢٠١١دیسمبر ٣١
٤٦٫٣٠٥ )٣٧٫٥٨٣( -٢٥



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١١٢(

) تابع( مخاطر السوق وقیاسھا ومراقبتھاعمل إطار   ٤٥

مخاطر العملة

التقییمات العادلة في دفتر المتاجرة االفتراضیة للتغیرات في مستوى سعر صرف العمالت حساسیة تحلیل یوضح الجدول التالي 
:لتي سیكون لھا تأثیر على بیان الدخل الموّحد للبنكوا–األجنبیة مع عوامل مخاطر السوق األخرى المحتفظ بھا 

)آالف الدراھم(األسعار بالنسبة المئویة تغیر
٢٠١٢دیسمبر ٣١

-١٠% -٥% +٥% +١٠%

٢٫٢٣٨ ١٫١١٩ )٩١٥( )١٫٨٣١( دوالر أسترالي
)١٫٧٦٠( )٨٨٠( ٨٨٠ ١٫٧٦٠ یورو
)٢٫٩٣١( )١٫٤٦٥( ١٫٤٦٥ ٢٫٩٣١ جنیھ إسترلیني
)٢٦٨٫٠٤٥( )١٣٤٫٠٢٢( ١٣٤٫٠٢٢ ٢٦٨٫٠٤٥ لایر سعودي

١٨٩ ٩٥ )٧٨( )١٥٥( ین یاباني
٨٤٨٫٨٣٢ ٤٢٤٫٤١٦ )٤٢٤٫٤١٦( )٨٤٨٫٨٣٢( دوالر أمریكي

٢٠١١دیسمبر ٣١
-١٠+    %٥+    %٥-    %١٠%

١٧٣ ٨٧ )٧١( )١٤٢( دوالر أسترالي
)٤٫٩١٨( )٢٫٤٥٩( ٢٫٤٥٩ ٤٫٩١٧ یورو
)٢٠( )١٠( ١٠ ٢٠ جنیھ إسترلیني
)٤٣٦٫٠٤٨( )٢١٨٫٠٢٤( ١٧٨٫٣٨٤ ٣٥٦٫٧٦٧ لایر سعودي
)١٫٠١٠( )٥٠٥( ٤١٤ ٨٢٧ ین یاباني

٥٦٧٫٩١٢ ٢٨٣٫٩٥٦ )٢٨٣٫٩٥٦( )٥٦٧٫٩١٢( دوالر أمریكي

إدارة المخاطر التشغیلیة  ٤٦
�ΔѧϳΎϔϛ�ϡΩѧϋ�ϥѧϋ�ΔϣΟΎϧϟ�ΓέΎγΧϟ�έρΎΧϣΔѧϳϠΧΩϟ�ΕΎѧϳϠϣόϟ�ϝѧηϓ�ϭ�ι"باعتبارھا یةشغیلمخاطر التیعرف الالبنك إن  ΎΧѧηϷϭ�ˬ

�ϭ�ˬΔѧѧϣυϧϷϭ�ϥѧѧϋΔѧѧϳΟέΎΧ�Ι ΩѧѧΣ".�ϥѧѧϛϣϳϭ�ΔϳϠϳϐѧѧηΗϟ�έρΎѧѧΧϣϠϟ�ϥϙѧѧϧΑϟΓέѧѧϳΑϛ�ΔѧѧϠϣΗΣϣ�έΎѧѧγΧϟ.ѧѧϧϛϣϳ�ϻ�ϙѧѧϧΑϟ�ϥ�ϥϳѧѧΣ�ϲѧѧϓϪ
ΔѧѧϓΎϛ�ϥѧѧϣ�ι ϠΧΗѧѧϟϣϋ�ϊ ѧѧο ϭ�ΩѧѧϘϓ�ˬΔϳϠϳϐѧѧηΗϟ�έρΎѧѧΧϣϟΩΣΗϟ�ΔϠϣΎѧѧη�ΔѧѧϳϠΑϗέϣϭ�ΔϳϠϳϐѧѧηΗϟ�έρΎѧѧΧϣϟ�ϡϳѧѧϳϘΗϭ�ΩѧѧϳΎѧѧϬΗ/ϑ ѧѧϳϔΧΗϟΎѧѧϬϧϣ�ˬ

.ھاواإلبالغ عنھاورصد

�ϝѧѧϣΣΗϳ�ΓέΩϹ�α ѧϠΟϣ�ϥ·�ϥѧѧϋ�ΔѧѧϳΎϬϧϟ�Δϳϟϭ̈́ ѧѧγϣϟ�ϊ ѧѧϳϣΟ�ΔϳϠϳϐѧηΗϟ�έρΎѧѧΧϣϟ�ϰѧѧϠϋϟϙѧѧϧΑϝѧѧϛϛ�ˬ�ϰѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑ�ϝΎѧѧΛΗϣϻΎѧѧΑ�ϥϳϧϭϘϟ
ϭϠϟϭΎѧϳϠόϟ�ΓέΩϹ�ϰϟ·�Δϳϟϭ̈́ γϣϟ�ϩΫϫ�ν ϳϭϔΗ�ϡΗ�ϭϟϭ�ϰΗΣ�ˬ.Η�ϡΗѧϳϭ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣ�ΓέϣΗѧγϣϟ�ΔϳϠϳϐѧηΗϟ�έρΎѧΧϣϟ�ΓέΩ·�ϕϳѧγϧ�ΓέѧΩ

ΔϳϠϳϐηΗϟ�έρΎΧϣϟ�ΓέΩ·ΎѧϬΗόΟέϣ�ϡΗѧϳϭ�ˬ/�Γέρϳѧγϟ�ΎѧϬϳϠϋ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣΔѧϳΫϳϔϧΗϟ�ΓέΩϹ�ΔѧϧΟϟ�ˬ�ΔѧϧΟϟϭ�ϥΎѧϣΗϻϭ�έρΎѧΧϣϟ�ΓέΩ·�˱ΎѧϘϓϭ
.غراض السیاسةأل

�έΎѧρ·�ϥ·�ϝѧϣϋ�ΓέΩ·�ΔϳϠϳϐѧѧηΗϟ�έρΎѧΧϣϟ�ϰѧϠϋ�ΩϧΗѧγϳѧγΗ�ϲѧΗϟ�έѧλ Ύϧόϟ�ϥѧѧϣ�ΩΩѧϋ�ϙѧѧϧΑϠϟ�ϣبέΩ·�ϕѧϳϘΣΗ�έρΎѧѧΧϣϟ�α Ύѧϳϗϭ�ΔѧϟΎόϓ�Γ
.محتملة خسائرحتواء أیةالاالحتفاظ بھ یتعین على البنك الذي وحساب مقدار رأس مال المخاطر التشغیلیة ،التشغیلیة

�έϳέΎϘΗϭ�ρΑϭοستقلة لالمالمراجعة من اً وفر مزیدتوظیفة التدقیق الداخلي إن  ϭ�ϡυϧϭ�ΕΎϳϠϣόϠѧΑ�ϕѧϠόΗϳ�Ύϣϳϓ�ϙϧΑϟ�έρΎѧΧϣϟ�ΓέΩΈ
.التشغیلیة المقدمة إلى مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١١٣(

جنبیةاألعمالت الأرصدة ٤٧

٢٠١١:١٩٩٫٧٣١دیسمبر ٣١(درھم ألف٢٠٢٫٥٧٧والتي تبلغ ةروبیة الھندیالبالموجودات المحتفظ بھا في الھند صافي إن 
.الھندفي مراقبة الّنقد وقوانینم النظتخضع ) درھمألف

االئتمانیةنشطة األ٤٨

˻٣١�έΑϣγϳΩكما في  ˹ ˺ ˻ϐϠΑ�ˬϟ�ΕΩϭѧΟϭϣϟ�ϲϓΎλ �Δϣϳϗ�Ε�ϕϭΩϧѧλ ϠϲϧΎѧϣΗϻϝѧΑϗ�ϥѧϣ�έΩѧϣϟϟϙѧϧΑώѧϠΑϣ١٫٨٩٣٫٩٧٢�ϑ ѧϟ
.)ألف درھم٢٫٣٥٧٫١٥٦–٢٠١١دیسمبر ٣١(درھم 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١١٤(

الشركات التابعةقائمة    ٤٩

�ϥ·ϟΕΎϛέѧѧη�ϲѧѧΗϟѧѧϬΗϠϣΎόϣ�ϡѧѧΗ�ΩѧѧϳΣϭΗ�ν έѧѧϐϟ�ΔѧѧόΑΎΗ�ΕΎϛέѧѧηϛ�Ύ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧѧϧΎϳΑϟ�ϡѧѧΗ�ϲѧѧΗϟϭ�ϙѧѧϧΑϠϟ�ΔϳΑѧѧγΎΣϣϟ�ΔѧѧγΎϳγϟ�ΏѧѧγΣΑ�ϲѧѧϫ
:إن حصة البنك المباشرة أو غیر المباشرة في الشركات التابعة ھي كما یلي .٥-٣اإلفصاح عنھا في إیضاح رقم 

یةاألنشطة الرئیسبلد التأسیسسنة التأسیساالمتالكنسبةالشركة التابعةاسم

في تجارة األدوات الوساطةاإلمارات العربیة المتحدة٢٠٠٥%١٠٠.م.م.الظبي لخدمات الوساطة ذ
.األسھموالمالیة 

حاسوب البرامج توفیراإلمارات العربیة المتحدة٢٠٠٥%٥١(**)(*).م.م.ذخزینةحلول المخاطرة وللظبي وأب
مخاطرة البعالقة  التي لھاو

.خزینةالوحلول 

إدارة العقارات اإلمارات العربیة المتحدة  ٢٠٠٥%١٠٠.م.م.ذللعقارات التجاريظبيوأب
.العقاریةارات شستاالو

.خدمات ھندسیةاإلمارات العربیة المتحدة٢٠٠٧%١٠٠.م.م.أبوظبي التجاري للخدمات الھندسیة ذ

.شركة قابضةكایمانجزر٢٠٠٨%١٠٠محدودةال)كایمان(بنك أبوظبي التجاري ھولدنغ 

.شركة قابضةمالیزیا٢٠٠٨%١٠٠المحدودة)البوان(بنك أبوظبي التجاري ھولدنغ 

اس دي ان )مالیزیا(بنك أبوظبي التجاري ھولدنغ 
برھاد

  .قابضة استثمارشركةمالیزیا٢٠٠٨%١٠٠

.مالیة خدمات كایمانجزر٢٠٠٨%١٠٠المحدودة)انكایم(بنك أبوظبي التجاري فایننس 

.خدمات مصرفیة إسالمیةاإلمارات العربیة المتحدة٢٠٠٩%١٠٠.خ.م.أبوظبي التجاري للتمویل اإلسالمي ش

.م.م.شركة أبوظبي التجاري لتطویر األمالك  ذ
(*)

.تطویر األمالكاإلمارات العربیة المتحدة٢٠٠٦%١٠٠



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١١٥(

  )تابع(الشركات التابعة٤٩

االمتالك نسبةالشركة الزمیلةاسم
سنة 

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیسالتأسیس

العقاریة لالستشاراتأبوظبي التجاري 
(*).م.م.ذ

.العقاریةاالستشاراتاإلمارات العربیة المتحدة٢٠٠٨%١٠٠

.مالیةاستثماراتاإلمارات العربیة المتحدة٢٠٠٥%١٠٠(*).م.م.للحلول المالیة ذشركة أبوظبي التجاري 

االستثماریةشركة أبوظبي التجاري للخدمات 
(*).م.م.ذ

.مالیةاستثماراتاإلمارات العربیة المتحدة٢٠٠٥%١٠٠

المحدودة )المملكة المتحدة(بنك أبوظبي التجاري 
(*)

.وكیل تشغیللمملكة المتحدةا٢٠٠٨%١٠٠

في  لالستثمارشركة قابضة اإلمارات العربیة المتحدة٢٠٠٦%١٠٠(**)(*)بنك أبوظبي التجاري لخدمات المشاریع
.البنیة التحتیة

المشاریع تطویر البنیة التحتیة واإلمارات العربیة المتحدة٢٠٠٦%١٠٠(*).م.م.كینتك لتطویر البنیة التحتیة ذ
.العقاریة

سابقاً التوسع (.م.م.الریم لتطویر البنیة التحتیة ذ
(*)).م.م.للمقاوالت ذ

في المشاریع االستثماراإلمارات العربیة المتحدة٢٠٠٦%١٠٠
.التجاریة

.تمویلإدارة لوكسمبورج٢٠٠٩%١٠٠بنك أبوظبي التجاري إلدارة الصنادیق

.صنادیق االستثمارلوكسمبورج٢٠٠٩%٩٩٫١٠ذیة النوخذة اإلستثماريصندوق تغ

صندوق تغذیة مؤشر أم اس سي أي ألسواق 
.صنادیق االستثمارلوكسمبورج٢٠٠٩%١٠٠اإلمارات

.صنادیق االستثمارلوكسمبورج٢٠٠٩%٩٧٫٩١صندوق مؤشر أم أس سي آي لألسواق العربیة 

.ائتمانأنشطة جزیرة مان٢٠٠٨حق السیطرة المحدودة  )أي أو أم(أي ب أس ب أل ت

سرفیسیز اف زد ال ال سيبنك أبوظبي التجاري
اإلمارات العربیة المتحدة٢٠١٠%١٠٠

ودعمالمعامالت  معالجة
.الداخلیةاألعمال

)كایمان(بنك أبوظبي التجاري للتمویل اإلسالمي 
.أنشطة التمویل اإلسالميجزر كایمان٢٠١١%١٠٠المحدودة

.صنادیق االستثماراإلمارات العربیة المتحدة٢٠٠٨%١٨٫٣٥مؤشر العربيللصندوق بنك أبوظبي التجاري 

أبوظبي التجاري لمؤشرصندوق بنك
MSCIتثمارصنادیق االساإلمارات العربیة المتحدة٢٠٠٧%٣٧٫٩٠اإلمارات العربیة المتحدة.

.صنادیق االستثماراإلمارات العربیة المتحدة٢٠٠٥%٢٢٫٧٢صندوق النوخذة

.)ورقیة(تمثل شركات تابعة ألغراض تسجیالت قانونیة (*)
.ھذه الشركات التابعة تحت التصفیة(**)

ϥ�ϥѧϣ�ϡϏέѧϟ�ϰϠϋϙѧϧΑϟϙѧϠΗϣϳϑ ѧλ ϧ�ϥѧϣ�ϝѧϗϭ�ˬΓΫѧΧϭϧϟ�ϕϭΩϧѧλϙѧϧΑ�ϕϭΩϧѧλϭѧΑέѧη΅ϣϟ�ϱέΎѧΟΗϟ�ϲΑυMSCI�ΕέΎѧϣϹ
ΔѧϳϠόϓ�Γέρϳγ�ϙϠΗϣϳالبنكبأن ، فقد قررت اإلدارة")الصنادیق("مؤشر العربيللصندوق بنك أبوظبي التجاري والعربیة المتحدة

ϝѧΑϗ�ϥѧϣ�ΔѧΣϭϧϣϣ�ϕϭѧϘΣϭ�ΔρϠѧγ�Ϫѧϟϭ�ϕϳΩΎϧѧλمشاركتھكبیرة منلعوائد متغیرةألنھ یتعرض ϟ�ϲѧϓΓέѧηϧϟ�ϕϳΩΎϧѧλ Ϡϟ�ΔѧϳΩϳϬϣΗϟ
Ύѧϣ·�ϕϳΩΎϧѧλولیس ھناك ما یشیر إلى أنللتأثیر على مبالغ العائدات ϟ�ϲѧϓ�ϥϳέѧΧϵ�ΕΩѧΣϭϟ�ϲϠϣΎΣΔѧϳϋΎϣΟ�ϭ�ΔѧϳΩέϓ�Γέϭѧλ Α

.)١-٣إیضاح (سیمارسون سلطتھم



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١١٦(

  )تابع(الشركات التابعة٤٩

الحقوق غیر المسطیرة في الشركات التابعة

ة قبل أیجوهریة غیر المسیطرة والتي تمتلك حقوق من الشركات التابعة للبنك ة شركلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بكل یُ 

:داخل المجموعةاستبعادات

٢٠١٢٢٠١١
ألف درھمألف درھم

١٣٫٤٧١٦٫٠٦٠أرصدة مصرفیة 
٥٩٨٫٠٨١٥٤٩٫٦٠٣بغرض المتاجرةأوراق مالیة 

١٣٨٨٧موجودات أخرى
)٨٫٤٦٩(-سحب على المكشوف من البنك

)٢٫٢٤٤()٢٫٤٢٩(مطلوبات أخرى
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٦٠٩٫١٣٦٥٤٥٫٨٣٧صافي الموجودات
٤٦٣٫٠٠٩٤٢٢٫٦٢٢الجوھریةطرة غیر المسیللحقوق القیمة الدفتریة 

)١٫٣٤٢()١٢١(صافي إیرادات الفوائد
)١٠٠٫٥٤٧(١٠٢٫٥٠٩إیرادات تشغیلیة أخرى

)١٠٫٠٥٣()٩٫٤٥٠(مصاریف تشغیلیة
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)١١١٫٩٤٢(٩٢٫٩٣٨صافي الربحمجموع 
)٨٦٫٠٠١(٦٨٫٧٧٢الجوھریةغیر المسیطرة للحقوق صافي الربح المخصص 

كفایة وإدارة رأس المال٥٠

إدارة رأس المال

�ϥ·�ϝΎϣϟ�α έ�έρΎΧϣ�ϥѧϋ�ΓέΎѧΑϋ�ϲѧϫ�έρΎѧΧϣ�ϙϼΗѧϣ�ϡΩѧϋΎϛ�ΔϳϟΎϣѧγέ�Ωέϭѧϣϟ�ϙѧϧΑϟΔѧϳϓ :ل�ϲѧΗϟ�ϝΎѧϣϟ�α έ�ΕΎѧΑϠρΗϣ�ϥΎϣѧο
�ˬΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧϣϹ�ΔѧϟϭΩϟ�ϱί ϛέϣϟ�ϙϧΑϟ�ΎϫΩΩΣϭ�Γ́ѧηϧϣϛ�έέϣΗѧγϻ�ϰѧϠϋ�ϙѧϧΑϟ�ΓέΩѧϗ�ϥΎϣѧο ϟˬΔѧϠϣΎϋلو�Ωѧϭόϟ�ΓΩΎѧϳί

.للمساھمین، والحفاظ على قاعدة رأسمالیة قویة لدعم تطویر أعمالھ

:ھي،بیان المركز الماليفي " حقوق الملكیة"مما ھو ظاھر في شملأوھو مفھوم،إن أھداف البنك عند إدارة رأس المال

؛سب التعلیمات والتوجیھات الصادرة عن البنك المركزي لدولة اإلمارات العربیة المتحدةح بمتطلبات رأس المالااللتزام

 و ؛وزیادة العائدات للمساھمینفي العمل االستمرارالمحافظة على مقدرة البنك على

بقاعدة رأس مال قویة بھدف مواصلة تطور أعمال البنكفاظاالحت.

έϣ�ϡΗ�Ϫѧϟ�ϡυϧѧϣϟ�ϡΩΧΗѧγϻϭ�ϝΎϣϟ�αت έ�ΔϳΎϔϛ�ΔΑϗέϣΗѧγϣ�ϝϛѧηΑ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣϙѧϧΑϟ�ΓέΩ·�ˬϡΩΧΗѧγϭ�ΕΎѧϳϧϘΗϟΩΎϧΗѧγ�ϰѧϟ·ΉΩΎѧΑϣϟ
على أساس لوبة إلى لجنة الرقابة ویتم تقدیم المعلومات المط.في الدولةالتي وضعتھا لجنة بازل والمصرف المركزي التطویریة 

.١بازل منتظم وفقاً لمتطلبات 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١١٧(

)تابع(كفایة وإدارة رأس المال٥٠

)تابع(إدارة رأس المال

٢٠٠٩�ώϠΑΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧϣϻ�ϑنوفمبر ١٧الصادر بتاریخ ٢٧/٢٠٠٩في تعمیمھ رقم  έλ ϣϱί ѧϛέϣϟ�ϙϭѧϧΑϟ�ϊ ѧϳϣΟ
όϟ�ΕέΎѧѧϣϹ�ΔѧѧϟϭΩ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϠϣΎόϟϟ�ΔѧѧΑέΎϘϣϟ�ϕѧѧϳΑρΗ�ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΔѧѧϳΑέΩѧѧ˷Σϭϣ�ϝί ΎѧѧΑϟ�Γ"٢"έΎѧѧΑΗϋϡϳѧѧϣόΗϟ�ΦϳέΎѧѧΗ�ϥѧѧϣ.�έΩѧѧλ �ϑ έѧѧλ ϣ

ϟ�ΔѧΑέΎϘϣϟ�ϕѧϳΑρΗϟ�ΕΎϬϳΟϭΗ�ΓΩϭγϣΩѧ˷Σϭϣ�έρΎѧΧϣ�ιالمركزياالمارات العربیة المتحدة ϭѧλ ΧΑ�ΓϥΎѧϣΗϻ�ϥѧϣ�ϲѧΗϟϭ�ϕϭѧγϟϭ
ϘΗ�ΔѧϳϠϣϋΔѧϳϠΧΩϟ�ϝΎѧϣϟ�α-٢المتوقع أن تمتثل البنوك للتقریر بموجب متطلبات بیالر  έ�ΔѧϳΎϔϛ�ϡϳѧϳ�α έΎѧϣ�ϝϭѧϠΣΑ˻ ˹ ˺ ˺.�Ύѧϣ

�ϰѧѧρϋ�ΩѧѧϘϓ�ˬΔϳϠϳϐѧѧηΗϟ�έρΎѧѧΧϣϠϟ�ΔΑѧѧγϧϟΎΑΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΔѧѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧѧϣϻ�ϑ έѧѧλ ϣϱί ѧѧϛέϣϟ�ϝϻΩѧѧϟ�ΔѧѧΑέΎϘϣ�ϡΩΧΗѧѧγΎΑ�ϙϭѧѧϧΑϠϟ�έΎѧѧϳΧϟ
.ةموّحدالمقاربة الباختیاروقد قام البنك .ةموّحداألساسیة أو المقاربة ال

ϥ�ϥѧϣ�ϡϏέѧϟ�ϰϠϋѧϧΑϟϙϙѧϠΗϣϳϑ ѧλ ϧ�ϥѧϣ�ϝѧϗϭ�ˬΓΫѧΧϭϧϟ�ϕϭΩϧѧλϙѧϧΑ�ϕϭΩϧѧλέѧη΅ϣϟ�ϱέΎѧΟΗϟ�ϲΑυϭѧΑMSCI�ΕέΎѧϣϹ
ϲѧΑέόϟ�έη΅ϣ")ϕϳΩΎϧѧλللصندوق بنك أبوظبي التجاري و،العربیة المتحدة ϟ(" ،اإلدارةإال أنϙѧϧΑϟ�Γέρϳѧγ�ΕέέѧϗϰѧϠϋ�ϩΫѧϫ

ϕϳΩΎϧѧλیسیطرالبنك.الثالثةالصنادیق ϟ�ϩΫѧϫ�ϰϠϋΏѧΟϭϣΑϠѧγϟϭ�ϕϭѧϘΣϟέΩѧλ Ϲ�ΔѧϳΩϳϬϣΗϟ�Γέѧηϧϟ�ϲѧϓ�Ϫѧϟ�ΔѧΣϭϧϣϣϟ�Δρ�ϩΫѧϫ
.الصنادیق

νسیطرة فعلیةیمتلك البنك έѧόΗϳ�ϪѧϧϷΓέѧϳϐΗϣ�ΓέѧϳΑϛ�ΩѧϭόϟϥѧϣϪΗϛέΎѧηϣϝѧΑϗ�ϥѧϣ�ΔѧΣϭϧϣϣ�ϕϭѧϘΣϭ�ΔρϠѧγ�Ϫѧϟϭ�ϕϳΩΎϧѧλ ϟ�ϲѧϓ
ΕΩѧΎόϟ�ώϟΎѧΑϣ�ϰϠϋ�έϳΛ́ΗϠϟ�ϕϳΩΎϧλالنشرة Ϡϟ�ΔϳΩϳϬϣΗϟϥ�ϰѧϟ·�έϳѧηϳ�Ύѧϣ�ϙΎѧϧϫ�α ϳѧϟϭ�ΕΩѧΣϭϟ�ϲϠϣΎѧΣϕϳΩΎϧѧλ ϟ�ϲѧϓ�ϥϳέѧΧϵˬ

.سیمارسون سلطتھم،فردیة أو جماعیةبصورةٍ 

Pillar(١بیلر لتقاریر أدناه مبینة محددة منھجیة حالیاً یستخدمبنك أبوظبي التجاري ١(

�ϩΫѧϫ�ΔѧϳΟϬϧϣϟ.مخاطر االئتمانل متطلبات رأس المالحتسابال من قبل البنكةموحداستخدم منھجیة یتم حالیا-مخاطر االئتمان
ϡΩΧΗѧѧγΎΑ�ϣѧѧγΔѧѧϳΟέΎΧϟ�ΕΎϔϳϧѧѧλت ΗϟΔѧѧϧϳόϣϟϥѧѧϣϲϧΎѧѧϣΗϻ�ϑ ϳϧѧѧλ Ηϟ�ΕϻΎѧѧϛϭ�ˬΔѧѧΣΎΗϣ�ΕѧѧϧΎϛ�ϰѧѧΗϣˬ لΩѧѧϳΩΣΗΕΎѧѧΟέΩέρΎѧѧΧϣϟ

ν صافيإّن .طرف المقابلالخارجي للتصنیف الوالموجودات فئة  المخاطر من خاللدرجة یتم تحدید.المناسبة έѧόΗϟϥϣѧο Ηϳ
).CRM(االئتمانیةتخفیف المخاطر و)CCF( ياالئتمانالتحویلعواملبعد تطبیقمیةالمیزانیة العموخارج من تعرضات ال

.ةموحدمنھجیة باستخدامیقوم البنكالسوق،الخاصة بمخاطر رأس المال التنظیمیةمتطلبات ل - مخاطر السوق

.یةر التشغیللمخاطلمتطلبات رأس المال لحساب ةموحدمنھجیة حالیاً ستخدم البنكی-مخاطر تشغیلیة

ICAAP)ΔѧϳΎϔϛ�ϡϳѧϳϘΗ�ΔѧϳϠϣϋѧϳϠΧΩ�ϝΎѧϣϟ�αة ϠϣΎѧηϟ ة�ΔѧϘϳΛϭϟ�ΩΩϋΈΑϳϭϧѧγϟأیضاً یقوم بنك أبوظبي التجاري έ ًا.(�ΔѧϘϳΛϭϟ�ϩΫѧϫ
έρΎѧΧϣϠ�ΔѧϳΟϬϧϣϭϡϳѧϳϘΗϟαل من قبل البنكتقییم مفصلعبارة عن ΎѧϳϗϭέρΎѧΧϣϟΔѧϳέϫϭΟϟΔѧϔϠΗΧϣϟ�ρϳѧρΧΗϭ�ˬ�ϝΎѧϣϟ�α έ�ϲѧϓ

.والطارئةالعادیةھاتسیناریوالإطار 

مع مراعاة البیئة التنظیمیة ،والمتطلبات التنظیمیةاألجل ةقصیر/ ةبنك في إدارة رأس المال من خالل استراتیجیات طویلاللتزم ی
.یعمل البنك فیھاواالقتصادیة والتجاریة التي 

�˱ΎѧϣΩ�ϑ ΩѧϬϟ�ϭ�ϝΎѧϣϟ�α έ�ϰϠϋ�ΩΎόϟ�ϥϳγΣΗ�ϰϟ·�ϙϧΑϟ�ϰόγϳ�ΔѧυϓΎΣϣϟ�ϭѧϫ�ϝΎѧϣϋϷ�έϳϭѧρΗ�ϡϋΩѧϟ�Δѧϳϭϗ�ΔϳϟΎϣѧγέ�ΓΩѧϋΎϗ�ϰѧϠϋ
.وتلبیة متطلبات رأس المال التنظیمي في جمیع األوقات



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري
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رأس المالمكونات

:ما یليمتكون رأس المال ی، ینبغي أن ٢لمتطلبات بازل وفقاً 

�ΡΎΑέϷ�Γί،بما في ذلك(المدرجةاالحتیاطیات یشمل رأس المال المدفوع و-الشق االولمن مالالرأس ΟΗΣϣϟ�Ύѧϣ�ΔѧϠΣέϣ�ϲѧϓ
�ΔϘΑѧγϣ�ΔѧϘϓϭϣΑ(ΔѧϳϧϭϧΎϘϟ�ΕΎϳρΎϳΗΣϻϭ�ˬϭϡΎѧόϟ�ϲρΎѧϳΗΣϻ�ˬϭΩϭΕ�ΩέΑϳΎѧϫ�ϥѧϣϝϭϻ�ϕѧηϟ،وعالوة اإلصدار،)بعد الضریبة

.المملوكة كلیااألقل من التابعة األقلیة في حقوق مساھمي الشركاتوحقوق ، )المركزيمصرف االمارات العربیة المتحدةمن 

�ϥϭϛΗ�ϥ�ΏΟϳϻ�ΕΎϋΎρΗϗ�ϥϣϝϭϻ�ϕѧηϟ�ϥѧϣ�ϝΎѧϣϟ�α έ�ΩѧϋϭϘϟ�˱ΎѧϘϓϭϝί ΎѧΑ/ΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧϣϻ�ϑ έѧλ ϣϱί ѧϛέϣϟ�ˬ
�ΔѧγϭϣϠϣϟ�έѧϳϏΔϳϓΎѧλتوالموجوداالشھرة ویتضمن  ϟ�ΔѧϳέΗϓΩϟ�ΔѧϣϳϘϟΎΑ�ϯ έѧΧϷ�ˬ�έϳΛ́ѧΗϟ�ΕϼϳΩѧόΗϭ�ϲѧϣϛέΗϟ�ϝѧϳϭΣΗϟ�Εϼѧϣόϟ

Ϸ�Δλ ΎΧϟ�ϡϬγϷϭ�ΔϳΑϧΟΑ�ΎѧϬΑ�υϔΗѧΣϣϟ�ϊ ѧϣ�ΔϳϓΎѧλ ϟ�ΔѧϳέΗϓΩϟ�ΔѧϣϳϘϟΎ�έΎѧΑΗϋϻ�ϲѧϓ�ΫѧΧϷΔѧϳ�ϝѧΑΎϘϣ�ΓΩϭѧλ έϣ�ΕΎѧλ λ Χϣ�Δѧϣϳϗ
ΫϭΣΗѧѧγϻ�ˬ�ΓέΎѧѧγΧϭΔѧѧϳϟΎΣϟ�Δϧѧѧγϟ/�έΎѧѧγΧϟΔѧѧϣϛέΗϣϟΎѧѧϬΑ�ϲѧѧϓ�ι Ϙϧѧѧϟ�ˬ�ˬΕΎѧѧλ λ ΧϣϟΕΎѧѧϋΎρΗϗϻϭ�ΎϫΩΩѧѧΣϳ�ϲѧѧΗϟ�ϯ έѧѧΧϷ

.تحدةالمصرف المركزي لدولة اإلمارات العربیة الم

ϟϝΎѧѧϣ�ϥѧѧϣϲϧΎѧѧΛϟ�ϕѧѧηϟ-�ϥϣѧѧοرأس Ηϳ�ΕΎѧѧλ λ ΧϣϟέѧѧϳϏ�ΕΎѧѧϳρΎϳΗΣϻϭ�ΔѧѧϣΎόϟϝϭѧѧλ Ϸ�ϡϳѧѧϳϘΗ�ΓΩΎѧѧϋ·�ΕΎѧѧϳρΎϳΗΣϭ�ˬΔѧѧϧϠόϣϟ/
.ثانوي ألجلقرضو، )حقوق الملكیة/الدین(ھایبردرأس مال وأدوات ، رات المتراكمة في القیمة العادلةالتغی

έϟ�ϝϛηϟ�ϥϣο-الشق الثالثمن مالالرأس Ηϳ�ϕϭѧγϟ�έρΎѧΧϣ�ΔѧϳρϐΗϟ�ϝѧϫ̈́ ϣϟ�ϝΎѧϣϟ�α έϟ�ϲγϳϭ�ϥѧϣ�ϥϭѧϛΗϳΔѧϳϛϠϣϟ�ϕϭѧϘΣ
�ΡΎѧΑέϷϭΓΎϘΑΗѧѧγϣϟ)رأسϟϝΎѧѧϣ�ϥѧѧϣϝϭϻ�ϕѧѧηϟ(�ϲѧѧϠϳϣϛΗϟ�ϝΎѧѧϣϟ�α έϭ)رأسϟϝΎѧѧϣ�ϥѧѧϣϲϧΎѧѧΛϟ�ϕѧѧηϟ(.ϥѧѧϛϟϭ�˱Ύѧѧϧϫέ�ˬ�ΔѧѧϘϓϭϣΑ
�ϥϣ�ΔϘΑγϣ�ϙϧΑϟ�ϱί ϛέϣϟϲΗέΎϣϹ�ϥѧϣ�ϝΎѧϣϟ�α έ�ϑ ϳυϭΗ�ϑ έΎλ ϣϠϟ�ί ϭΟϳ�ˬΙ ѧϟΎΛϟ�ϕѧηϟ)�Δѧϔϟ˼(�ϱΫѧϟ�ϥϭϳΩѧϟ�ϥѧϣ�ϑ ϟ́ѧΗϳ

ϔΗ�ϥϣΔϳϧΎΛϟ�ϝί)الرابع عشر(٤٩قصیرة األجل كما ھو محدد في الفقرة الثانویة  ΎΑ�ΔϳϗΎ�ˬ�ϙѧϟΫϭ�ΩѧϳΣϭ�ν έѧϐϟ�˯Ύѧϓϭϟ�ϲѧϓ�ϝѧΛϣΗϳ
.)الرابع عشر(٤٩و)الثالث عشر(٤٩ردة في الفقرة ، مع مراعاة الشروط الوامتطلبات رأس المال لمخاطر السوقنسبة ب

المضمونةموجودات ال

ϝѧϳϭρϟ�ϯعلى (وأدناه +Bالمصنفة المضمونة إن التعرض للموجودات  Ωѧϣϟ(�ˬ�ϥѧϣ�ϰѧϧΩϭA٣/P٣)ϟ�ϯ Ωѧϣϟ�ϰѧϠϋέϳѧλ Ϙ( أو ،
.من قاعدة رأس المالیتم خصمھا غیر المصنفة 

ϕѧϳΑρΗϟ�ϕΎѧρϧ�ϲϓ�˯ίالخصم من االستثمارات وفقاً متى ما تم  Οϟ�ΫϬϟ�ώѧϠΑΗ�ϑ ϭѧγϓΕΎϋΎρϘΗѧγϻ٥٠ ٪�ϥѧϣϝϭϻ�ϕѧηϟ٥٠و ٪
.الشق الثانيالمال من رأس 

تخصیص رأس المال

ΩϣέѧϳΑϛ�ΩѧΣ�ϰѧϟ·�ˬ�ˬ�ϰѧϠϋϡΩΧΗѧγϻ�ϝѧΛϣϷ�ϥѧϣ�ΔѧϘϘΣϣϟ�ΕΩѧΎόϠϟ�αتیعمحددة رأس المال بین عملیات وأنشطة إن تخصیص  έ
ѧϘϣϟ�ϲѧϓ�ρΎѧηϧ�ϭ�ΔϳϠϣϋ�ϝϛϟ�ι.المخصصالمال λ Χϣϟ�ϝΎϣϟ�α έ�έΩϘϣ�ΩϧΗγϳϭα έ�ϰѧϠϋ�ϝϭϷ�ϡΎϲѧϣϳυϧΗϟ�ϝΎѧϣϟ�ϥѧϛϟϭ�ˬ

�ΔρѧηϧϟΔѧϔϠΗΧϣ.�ϩΫѧϫ�ϝѧΛϣ�ϲѧϓاألΑ�ΔѧρΑΗέϣϟ�έρΎѧΧϣϠلѧϟ�ΕΎΟέΩϟ�ΔѧΗϭΎϔΗϣالمتطلبات التنظیمیة تماماً ال تعكس في بعض الحاالت 
�Ωϗ�ΩϳΩϣΗ�ϡΗϳ�α،الحاالت ϛόΗϟ�ϝΎϣϟ�α έ�ΕΎΑϠρΗϣΔϔϠΗΧϣϟ�έρΎΧϣϟ�ˬ�ϰϠϋ�ΩΎϣΗϋ�ΔѧϳϠϣϋ�ϡϋΩѧϟ�ϝΎѧϣϟ�α έѧϟ�ϲϟΎϣΟϹ�ϯ ϭΗγϣϟ

έΟ·�ϡΗϳ�ΕΎѧϳϠϣόϟ�ϝΎϣϟ�α˯�.تنظیمیةالألغراض لندرج تحت الحد األدنى المطلوب یال معین ة أو نشاط معین έ�ι ϳλ ΧΗ�ΔϳϠϣϋ
�˳ϝϛѧηΑ�ΓΩΩѧΣϣ�Δρηϧϭ�ϝϼѧΧ�ϥѧϣ�ΔѧϳϠϣόϟ�ϩΫѧϫ�ϥѧϋ�ϥϳϟϭ̈́ ѧγϣϟ�ϙѧϟϭ�ϥѧϋ�ϝϘΗѧγϣ�ϊ ѧο Χϳϭ�ˬϕϳϗΩѧΗϟϭ�ϥΎѧϣΗϻϭ�έρΎѧΧϣϟ�ϕѧϳέϓ

.سب االقتضاءح لجنة الموجودات والمطلوباتمن قبل للمراجعة 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١١٩(

)تابع(كفایة وإدارة رأس المال ٥٠

:ھي كما یلي"٢"إن النسب المحتسبة بما یتماشى مع بازل 
٢بازل 

٢٠١١ ٢٠١٢
درھمألف  درھمألف 

الشق االولرأس المال 

٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧ )٢١إیضاح (رأس المال
٣٫٨٤٨٫٢٨٦ ٣٫٨٤٨٫٢٨٦ )٢١إیضاح (رعالوة إصدا
٤٫٩١٩٫٨٩٦ ٥٫٨٧١٫٧٤٣ )٢٢إیضاح (أخرى اتاحتیاطی
٣٫٧٠٨٫٢٢٧ ٤٫٥٣٧٫٣١٥ أرباح مستبقاة

٥٫٥١٧ ٤٣٧٫٨٠٠ حقوق غیر مسیطرة في صافي موجودات الشركات التابعة
٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ )٢٥إیضاح (سندات رأس مال

)٤٠٫٩٠٩( - )١١إیضاح (%)٥٠(استثمار في شركات زمیلة:ناقصاً 
)١٢٣٫٦٥٣( )٩٢٫١٢٦( )١٥إیضاح (موجودات غیر ملموسة:ناقصاً 
)٣٨٫٣٥٠( )٢٧٫٥٤٧( التعرضات االئتمانیة:ناقصاً 

---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

٢١٫٨٧٤٫٦١١ ٢٤٫١٧١٫٠٦٨
---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

ثانيالشق الرأس المال 

١٫٦٢١٫٣٢٨ ١٫٦٠١٫٤١٨ إجمالیاً خسائر انخفاض القیمة للقروض والسلفیات المقّیمة 
- ١٨٧٫٥٨٢ )٢٢إیضاح (التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة

٦٫٦١٧٫٤٥٦ ٥٫٢٩٣٫٩٦٥ )١٩إیضاح (٢قرض من الطبقة 
٩٣٨٫٢٣١ ٦٧٠٫٢٨٦ )١٩إیضاح (سندات ثانویة بسعر صرف عائم 

)٤٠٫٩٠٨( - )١١إیضاح (%)٥٠(استثمار في شركات زمیلة :ناقصاً 
)٣٨٫٣٥٠( )٢٧٫٥٤٧( التعرضات االئتمانیة:ناقصاً 

---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

٩٫٠٩٧٫٧٥٧ ٧٫٧٢٥٫٧٠٤
---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

٣٠٫٩٧٢٫٣٦٨ ٣١٫٨٩٦٫٧٧٢ مجموع رأس المال المؤھل
---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

:الموجودات المرجحة بالمخاطر
١٢٩٫٧٠٦٫٢١٤ ١٢٨٫١١٣٫٤٥٨ مخاطر االئتمان

٢٫١٠٣٫٧٦٨ ٣٫٧٤٩٫٥٤٤ مخاطر السوق
٥٫٨٠٥٫١٣٧ ٦٫٥٢٦٫٦١١ مخاطر التشغیل

---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

١٣٧٫٦١٥٫١١٩ ١٣٨٫٣٨٩٫٦١٣ مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر
================ ================

٢٢٫٥١% ٢٣٫٠٥% مجموع نسبة كفایة رأس المال
============= =============

١٥٫٩٠% ١٧٫٤٧% الشق االولنسبة 
============= =============

٦٫٦١% ٥٫٥٨% ثانيالشق النسبة 
============= =============

�ΕΎϣϳϠόΗ�ΏΟϭϣΑΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΕέΎϣϻ�ϑ%١٢البالغ األدنىالحد ھي فوقال نسبة كفایة رأس المإن  έλ ϣϱί ѧϛέϣϟ�Ύѧϣϛ
.%)١٢–٢٠١١دیسمبر ٣١(٢٠١٢دیسمبر ٣١في 
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:الموارد التالیةیتألف من الشق االولرأس المال من 

�ϝϭϣϥϳϳΩΎѧόϟ�ϥϳϣϫΎѧγϣϟϟ�ϝϣѧηΗ�ϲѧΗϟϭ�ˬΔϳϣѧγϻ�ΎѧϬΗϣϳϘΑ�ΔѧϳΩΎϋ�ϡϬѧγ�έΩѧλ ·�ϥѧϣ�ΔѧϳϣϛέΗϟ�ΕΩѧΎό�ΔϳϓΎѧλ ϟϥѧϣ�ϡϬѧγ
؛التزامات ةتحمل أیال ، وفي البنكالملكیة حصة من األدوات ھذه تحمل .الخزینة بعد دمج الصنادیق

 القانونیة والتنظیمیةاالحتیاطیات:

�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΔϳΑέόϟ�ϡѧϗέ́لدولة اإلمارات یة االتحادي الشركات التجارمن قانون ٢٥٥لمادة بموجب ا–النظامي االحتیاطي -
˺�ϝϳϭΣΗ، یتم)وتعدیالتھ(١٩٨٤لسنة  ˹ϲϧϭϧΎѧϗ�ϲρΎѧϳΗΣ�ϰѧϟ·�Δϧγϟ�ΡΎΑέ�ϲϓΎλ �ϥϣ�̃.�ϥ�ϙѧϧΑϠϟ�ί ϭѧΟϳϳ�Ϋѧϫ�ϑ ѧϗϭ�έέѧϘ

ϝѧѧϳϭΣΗϟ�ϲρΎѧѧϳΗΣϻ�ώѧѧϠΑϳ�ΎϣΩѧѧϧϋ�ϱϭϧѧѧγϟ˾ ˹ωϭϓΩѧѧϣϟ�ϝΎѧѧϣϟ�α έѧѧϟ�Δϳϣѧѧγϻ�ΔѧѧϣϳϘϟ�ϥѧѧϣ�̃.�ˬϪѧѧϳϠϋϭѧѧϐϠΑϣ�ϝѧѧϳϭΣΗ�ϡѧѧΗѧѧϗ�˱Ύ دره
٢٧٣٫٥٨١�Δϧѧγϟ�ϝϼѧΧ�ϲϧϭϧΎѧϘϟ�ϲρΎѧϳΗΣϻ�ϰϟ·�ϡϫέΩ�ϑ ϟ)٣١�έΑϣѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˺–٣٠٢٫٥٨٦�ϑ ѧϟϡѧϫέΩ(.�ϲρΎѧϳΗΣϻ

.غیر قابل للتوزیعالنظامي 

˺٨٢�ϥѧϣ�ϥϭϧΎѧϗ�ΩΎѧΣΗϻ�ϡѧϗέوفقا للمادة -قانوني الحتیاطي اال- ˹�Δϧѧγϟ˺ ̂ ́ ˹)ϪѧΗϼϳΩόΗϭ(�ΓΩΎѧϣϟϭ́ ˽ѧϘϋ�ϥѧϣ�α ϳѧγ΄Ηϟ�Ω
ΑϠϟ�ϲγΎγϷ�ϡΎυϧϟϭ�ϝϳϭΣΗ�ϡΗϳ�ˬϙϧ˺ ˹ϲϧϭϧΎѧϘϟ�ϲρΎϳΗΣϻ�ϰϟ·�Δϧγϟ�Αέ�ϲϓΎλ �ϥϣ�̃.ϭ�ϥ�ϙѧϧΑϠϟ�ί ϭѧΟϳϳ�Ϋѧϫ�ϑ ѧϗϭ�έέѧϘ

˾�ϲρΎϳΗΣϻ�ώϠΑϳ�ΎϣΩϧϋ�ϱϭϧγϟالتحویل ˹ωϭϓΩѧϣϟ�ϝΎѧϣϟ�α έϟ�Δϳϣγϻ�ΔϣϳϘϟ�ϥϣ�̃.�ˬϪѧϳϠϋϭ�ώѧϠΑϣ�ϝѧϳϭΣΗ�ϡѧΗ˻ ̀ ˼ ̄ ˾ ́ ˺
ϡѧϫέΩ(.�έѧϳϏ�ϲϧϭϧΎѧϘϟ�ϲρΎѧϳΗΣϻألف٣٠٢٫٥٨٦–٢٠١١دیسمبر ٣١(ألف درھم إلى االحتیاطي القانوني خالل السنة 

.قابل للتوزیع

الطارئةواالحتیاطیات العام االحتیاطي:

٨٤Ϙϋ�ϥϣϙѧϧΑϠϟ�ϲѧγΎγϷ�ϡΎѧυϧϟϭ�αرقمللمادةوفقاً -االحتیاطي العام - ϳѧγ΄Ηϟ�Ω�ˬ�ϝѧϳϭΣΗ�ϥѧϛϣϳ�ΔΑѧγϧ�ϥѧϣ�ΔϳϓΎѧο ·�ΡΎѧΑέϷ
�ϥ�ϙѧϧΑϠϟ�ί.من مجلس اإلدارةعلى توصیةإلى االحتیاطي العام بناءً للسنة الصافیة  ϭΟϳϳϝѧϳϭΣΗϟ�Ϋѧϫ�ϑ ѧϗϭ�έέѧϘ�ϱϭϧѧγϟ

�ϡΩΧΗγ�ϥϛϣϳ�ϰѧλ.٪ من القیمة االسمیة لرأس المال المدفوع٢٥عندما یبلغ االحتیاطي  ϭϣ�ν έѧϏϷ�ρѧϘϓ�ϲρΎϳΗΣϻ�Ϋϫ
.المساھمینبموافقة اإلدارةبھا من قبل مجلس 

ϐΗϟ�ΉέϭρϠϟ�ϲρΎϳΗΣ�˯Ύηϧ·�ϡΗ�ϥѧϋ�́ѧηϧΗ�Ωѧϗ�ϲΗϟ�ΔέΎρϟ�ϭ�ϝΑϘΗγϣϟ�ϲϓ�ΔόϗϭΗϣϟ�έϳϏ�έρΎΧϣϟ�Δϳρ-احتیاطي الطوارئ -
.المخاطر المصرفیة العامة

�ϡϬγ�ί ϓϭѧΣ�ΔρΧ�ϥϳϔυϭѧϣϟ–ϧѧϣϳح �ϙѧϧΑϟ�ϡϬѧγϷ�α Ύѧγ�ϰѧϠϋ�Γϭѧγϣϟ�ΕΎϋϭϓΩѧϣ�ϰѧϟ·ϥϳϔυϭѧϣϟ.ϭ�ϩΫѧϫ�ϊ ѧϣ�ϝѧϣΎόΗϟ�ϡΗѧϳ
؛لمالنة ویتم خصمھا من رأس الموظفیھ كأسھم خزیالبنكمنحھا األسھم التي 

 العملة األجنبیة تحویلاحتیاطیات-�ϝϣηϳ�ϲρΎϳΗΣ�Εϼѧϣόϟ�ϝѧϳϭΣΗ�ϊ ѧϳϣΟ�ΕΎѧϗϭέϓ�ϥѧϣ�ΔѧηΎϧϟ�ΔѧϳΑϧΟϷ�Εϼѧϣόϟ�ϑ έѧλ
�ΕΎϧΎϳΑϟ�ϝϳϭΣΗ�ϥϣ�ϙϟΫϛϭ�ΔϳΑϧΟϷ�ΕΎϳϠϣόϠϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎѧΑϭϠρϣϟ�ϝѧϳϭΣΗϷϭΡΎѧΑέ�ΕΎϘΗѧηϣϟ�ϥѧϋ�ΔѧΟΗΎϧϟ�έΎѧγΧϟϭ�ρϭѧΣΗϠϟ

.ك في العملیات الخارجیةاالستثمار الصافي للبنفیما یتعلق ب

 ؛راكمة غیر الموزعة على المساھمین، واالحتیاطیات األخرى المؤھلةتمثل األرباح المت-مستبقاةأرباح

 ؛سیطرة في أسھم الشركات التابعةمالالحقوق غیر

٥٠ΕΎϛέѧηϟ�ϲѧϓ�ΕέΎϣΛΗѧγϻ�ϥѧϣ�̃ΔѧϠϳϣίتشمل األصول غیر الملموسة، و١الطبقة االقتطاعات من موارد إّن  ϟ�ΕΎѧο έόΗϭ
.التوریق



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٢١(

)تابع(كفایة وإدارة رأس المال ٥٠

:الموارد التالیةمن الشق الثانيمالرأستألف ی

؛لمخاطر االئتمانمن الموجودات المرجحة %١٫٢٥مقتصر على على القروض والسلففي القیمة إجمالينخفاض ا

 ت -لتغیرات التراكمیة في القیمة العادلة�ϝϣηΗϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ϲϓΎѧλ �ϲѧϓ�ϲѧϣϛέΗϟ�έѧϳϳϐΗϟ�ΔѧϟΩΎόϟ�ϡϳѧϘϟ�ϲѧϓ�ΔѧϣϛέΗϣϟ�Εέѧϳϐ
έѧΧϷ�ϝϣΎηϟ�ϝΧΩϟ�ϝϼΧ�ϥϣ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϣϳϘϟΎΑ�ϊ ϳΑϠϟ�ΔΣΎΗϣϟ�ΕέΎϣΛΗγϼϟ�ΔϟΩΎόϟ.�ΎѧϬϧ�έѧϳϏ�ϰѧϟ·�ΓΩϭΩѧΣϣ٤٥�ϥΎѧϛ�Ϋ·�̃

؛ والشق االولالرصید بالكامل من رأس المال تعدیلیتم فس، سلبيالرصید ولكن إذا كان .إیجابيالرصید 

القروض طویلة األجل.

.التوریقاتوتعرضالزمیلة ٪ من االستثمارات في الشركات ٥٠شمل ت ٢الطبقة رد االقتطاعات من مواإّن 

وى قضائیةادع٥١

�ϩΫѧϫ�ΞΎѧΗϧ�ΕΎѧΑϟΎρϣϟبѧΑϧΗϟ�ϥϛϣϳ�ϻ�ΎϣϧϳΆ̈�.في سیاق العمل المعتاد ة ناشئةمختلففي إجراءات قانونیة ومطالبات طرفالبنك إن 
�ϙѧϧΑϠ�Ϋ·�Ύѧϣ�ϡѧΗل�Ϫ�ϰѧϠϋ�ϱέϫϭΟ�ϲΑϠγ�έϳΛ́Η�ΎϬϟ�ϥϭϛϳγ�ΕΎѧϧΎϳΑϟ�ΓΩѧΣϭϣϟ�ΔѧϳϟΎϣϟأنبال تعتقد أدارة البنك إال أن ، التأكیدعلى وجھ 

.غیر صالح البنكلتسویتھا 




