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)٤(تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.

موّحدالبیان الدخل
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف دوالر أمریكي درھـمألف درھـمألف إیضاحات

١٫٧٧٥٫١٠٤ ٧٫٤٦٩٫٦٨٠ ٦٫٥١٩٫٩٥٧ ٢٥ إیرادات الفوائد
)٤٢٢٫٤٣٥( )٢٫٣٥٦٫٣٧٠( )١٫٥٥١٫٦٠٥( ٢٦ مصاریف الفوائد 

١٫٣٥٢٫٦٦٩ ٥٫١١٣٫٣١٠ ٤٫٩٦٨٫٣٥٢ صافي إیرادات الفوائد 

١٦٢٫٤٨٨ ٣٥٤٫٠٤٥ ٥٩٦٫٨١٨ ٢٢ إیرادات تمویالت إسالمیة
)٣٧٫٠٢٤( )٢٦٠٫١٢٤( )١٣٥٫٩٨٨( ٢٢ یةأرباح إسالمتوزیعات 

١٢٥٫٤٦٤ ٩٣٫٩٢١ ٤٦٠٫٨٣٠ صافي إیرادات التمویالت اإلسالمیة

١٫٤٧٨٫١٣٣ ٥٫٢٠٧٫٢٣١ ٥٫٤٢٩٫١٨٢ صافي إیرادات الفوائد والتمویالت اإلسالمیةإجمالي 

٢٧٠٫٢٢٥ ٩٤٠٫٠٣٥ ٩٩٢٫٥٣٦ ٢٧ صافي إیرادات الرسوم والعموالت
١٤٦٫٣٠٩ ٣٠٢٫٦٨٦ ٥٣٧٫٣٩٣ ٢٨ المتاجرةإیراداتصافي 

- )٢٨٫٨٣٦( - ١١ القیمة العادلة الستثمارات عقاریةفي  انخفاض
٩٨٫١٥١ ١٧٤٫٠٣٢ ٣٦٠٫٥٠٨ ٢٩ عملیات من الأخرىإیرادات

١٫٩٩٢٫٨١٨ ٦٫٥٩٥٫١٤٨ ٧٫٣١٩٫٦١٩ إیرادات العملیات 

)٦٤٢٫٠٣٣( )٢٫٠٦٩٫٢٦٤( )٢٫٣٥٨٫١٨٦( ٣٠ العملیات مصاریف

١٫٣٥٠٫٧٨٥ ٤٫٥٢٥٫٨٨٤ ٤٫٩٦١٫٤٣٣ أرباح العملیات قبل مخصصات انخفاض القیمة
)٣٦٣٫٢٧٢( )١٫٧٠٩٫٧١٩( )١٫٣٣٤٫٢٩٨( ٣١ مخصصات انخفاض القیمة 

٩٨٧٫٥١٣ ٢٫٨١٦٫١٦٥ ٣٫٦٢٧٫١٣٥ الربح قبل الضریبة
)٢٫٠٣٩( )٥٫٨٣٠( )٧٫٤٩١( مصروف ضریبة الدخل الخارجیة

٩٨٥٫٤٧٤ ٢٫٨١٠٫٣٣٥ ربح السنةصافي       ٣٫٦١٩٫٦٤٤

عائد إلى:ال
٩١٦٫٢٢٩ ٢٫٧٣٥٫٨١٠ ٣٫٣٦٥٫٣٠٩ البنكللمساھمین في حقوق الملكیة

٦٩٫٢٤٥ ٧٤٫٥٢٥ ٢٥٤٫٣٣٥ غیر المسیطرةصصحال

٩٨٥٫٤٧٤ ٢٫٨١٠٫٣٣٥ ٣٫٦١٩٫٦٤٤ السنةصافي ربح 

٠٫١٦ ٠٫٤٥ ٠٫٥٩ ٣٢ )/ دوالر أمریكي(درھمالعائد األساسي للسھم الواحد

٠٫١٦ ٠٫٤٥ ٠٫٥٨ ٣٢ )أمریكي/ دوالرم(درھالواحدلسھملض العائد المخفّ 
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لمالیة الموحدة.تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات ا
)٥(

موّحدالشامل البیـان الدخل
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف دوالر أمریكي درھـمألف درھمألف

٩٨٥٫٤٧٤ ٢٫٨١٠٫٣٣٥ صافي ربح السنة   ٣٫٦١٩٫٦٤٤

الموحدبنود ُیحتمل إعادة تصنیفھا الحقاً في بیان الدخل

)٦٫٩٠٣( )٦٫٨١٢( )٢٥٫٣٥٣( فروقات الصرف الناشئة عن تحویل العملیات األجنبیة 
٣٫٨٢٤ ٢٩٫٣٣٧ ١٤٫٠٤٤   ةالتغیرات في القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدی

)١٧٫٨٨٥( ٨٢١٫٦٠٦ )٦٥٫٦٩٠( التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات متاحة للبیع
------------------- ---------------- ------------------

)٢٠٫٩٦٤( ٨٤٤٫١٣١ )٧٦٫٩٩٩( (الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر للسنة
------------------- ------------------- -------------------

٩٦٤٫٥١٠ ٣٫٦٥٤٫٤٦٦ ٣٫٥٤٢٫٦٤٥ إجمالي الدخل الشامل للسنة
========== ========== ==========

عائد إلى:ال
٨٩٥٫٢٦٥ ٣٫٥٧٩٫٩٤١ ٣٫٢٨٨٫٣١٠ المساھمین في البنك

٦٩٫٢٤٥ ٧٤٫٥٢٥ ٢٥٤٫٣٣٥ غیر المسیطرةالحصص
------------------- ------------------- -------------------

٩٦٤٫٥١٠ ٣٫٦٥٤٫٤٦٦ ٣٫٥٤٢٫٦٤٥ إجمالي الدخل الشامل للسنة
========== ========== ==========



  ةة مساھمة عـامشرك-بنك أبوظبي التجاري

.الموحدةمن ھذه البیانات المالیةأجزجزءاً ال یتیضاحات المرفقة إلاتشكل 
)٦(

موّحدالحقوق الملكیةبیان التغیرات في 

٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إجمالي
حقوق الملكیة

الحصص
غیر المسیطرة

عائدة حقوق الملكیة ال
  في  نیالمساھمإلى

البنك
س أسندات ر

مالال
أرباح 

مستبقاة

، احتیاطیات أخرى
سھم أصافیة من

الخزینة
عالوة 
إصدار

رأس 
المال

درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف

٢٤٫٧٠٧٫٥٨٩ ٤٣٧٫٨٠٠ ٢٤٫٢٦٩٫٧٨٩ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٫٥٣٧٫٣١٥ ٦٫٢٨٨٫٥٩١ ٣٫٨٤٨٫٢٨٦ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٢٠١٣ر ینای١الرصید في 
٣٫٦١٩٫٦٤٤ ٢٥٤٫٣٣٥ ٣٫٣٦٥٫٣٠٩ - ٣٫٣٦٥٫٣٠٩ - - - صافي ربح السنة

)٧٦٫٩٩٩( - )٧٦٫٩٩٩( - - )٧٦٫٩٩٩( - -   للسنة خرىاأل ةالشاملالخسارة
)١٫٧٤٩٫٢١٤( - )١٫٧٤٩٫٢١٤( - )٦٧٣٫٠٦٢( )١٫٠٧٦٫١٥٢( - - )٢١حركات أخرى (إیضاح 

)١٫٣٩٧٫٩٨٣( - )١٫٣٩٧٫٩٨٣( - )١٫٣٩٧٫٩٨٣( - - -

ن في الشركة األم، للمساھمیتوزیعات أرباح مدفوعة 
بالصافي

)٤٧٫٤٢٣( )٤٧٫٤٢٣( - - - - - - صافي االنخفاض في الحصص غیر المسیطرة
٥٫٦٩٦ - ٥٫٦٩٦ - ٥٫٦٩٦ - - - أرباح محققة من أسھم الخزینة صافي 

)٢٤٠٫٠٠٠( - )٢٤٠٫٠٠٠( - )٢٤٠٫٠٠٠( - - - )٢٤قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إیضاح 
------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------

٢٤٫٨٢١٫٣١٠ ٦٤٤٫٧١٢ ٢٤٫١٧٦٫٥٩٨ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٫٥٩٧٫٢٧٥ ٥٫١٣٥٫٤٤٠ ٣٫٨٤٨٫٢٨٦ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٢٠١٣دیسمبر ٣١الرصید في 
=========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== ===========

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 في 
٢٫٨١٠٫٣٣٥ ٧٤٫٥٢٥ ٢٫٧٣٥٫٨١٠ - ٢٫٧٣٥٫٨١٠ - - - صافي ربح السنة

٨٤٤٫١٣١ - ٨٤٤٫١٣١ - - ٨٤٤٫١٣١ - - الدخل الشامل اآلخر للسنة
)٢٢٫٥٩٨( - )٢٢٫٥٩٨( - )٥٤٧٫١٦٢( ٥٢٤٫٥٦٤ - - )٢١حركات أخرى (إیضاح 

٣٩٧٫٥٦٥ ٣٩٧٫٥٦٥ - - - - - - الناتج عن توحید صنادیق تابعة
)٥٫٥١٧( )٥٫٥١٧( - - - - - - ح مدفوعة للحصص غیر المسیطرةتوزیعات أربا

)١٫١١٨٫٢٧٧( - )١٫١١٨٫٢٧٧( - )١٫١١٨٫٢٧٧( - - -
، في الشركة األمللمساھمینتوزیعات أرباح مدفوعة 

 بالصافي
)٣٤٫٢٩٠( )٣٤٫٢٩٠( - - - - - - صافي االنخفاض في الحصص غیر المسیطرة
)١٫٢٨٣( - )١٫٢٨٣( - )١٫٢٨٣( - - - م الخزینةمحققة من أسھصافي خسائر

)٢٤٠٫٠٠٠( - )٢٤٠٫٠٠٠( - )٢٤٠٫٠٠٠( - - - )٢٤قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إیضاح 
------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------

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 في 
=========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== ===========

).٢٠مدفوع ( إیضاح من رأس المال ال%٣٠یمثل بما  ٢٠١٣دیسمبر ٣١لسنة المنتھیة في عن ااقترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح نقدیة
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الموحدة. من ھذه البیانات المالیةأجزءاً ال یتجزیضاحات المرفقة إلاتشكل 
)٧(

موّحدالبیان التدفقات النقدیة 
٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

ألف دوالر أمریكي درھـمألف درھـمألف
نشطة التشغیلیة األ

٩٨٧٫٥١٣ ٢٫٨١٦٫١٦٥ ٣٫٦٢٧٫١٣٥ الربح قبل الضریبة 

على: تعدیالت 

٣٤٫٦٣٧ ١٣١٫٢٨٦ ١٢٧٫٢٢٢ )١٣استھالك ممتلكات ومعدات (إیضاح 
٨٫٢٨٥ ٣١٫٥٢٧ ٣٠٫٤٣١ )١٤إطفاء موجودات غیر ملموسة (إیضاح 

- ٢٨٫٨٣٦ - )١١قاریة (إیضاح انخفاض في القمیة العادلة الستثمارات ع
٤٢٣٫١٢٠ ١٫٨٧٤٫١٢٣ ١٫٥٥٤٫١٢٠ )٨-٤١(إیضاح مخصص انخفاض قیمة القروض والسلفیات، بالصافي

)٣٩٫٢٠٩( )١٢٩٫٩٢٠( )١٤٤٫٠١٦( )٨-٤١(إیضاح إطفاء خصومات
)٨٫٦٧٤( )٢٫٧٢٦( )٣١٫٨٥٨( )٣١ح مستردات انخفاض القیمة صافیة من مخصصات االستثمارات في أوراق مالیة (إیضا
- ٢١٫٣٣٧ - )١٣ممتلكات ومعدات، بالصافي (إیضاح مخصص انخفاض قیمة 
)٨٫٩٦٠( ٤٫٢٢٤ )٣٢٫٩١١( )٢٩متاحة للبیع (إیضاح استثماراتصافي (األرباح)/الخسائر من استبعاد 
)٨٣٫٦٦٠( )١٠٤٫٠١٨( )٣٠٧٫٢٨٢( )٢٨صافي األرباح من أوراق مالیة بغرض المتاجرة (إیضاح 

٢٫٥١٥ )٢٢٫٥٥٩( ٩٫٢٣٨ )٨خسائر/(أرباح) (إیضاح –الجزء غیر الفعال من التحوطات 
١٠٫٧٤٠ ٤٨٫٣٣٩ ٣٩٫٤٤٨ )٢٣خطة حوافز الموظفین (إیضاح مصروف

---------------------- ---------------------- ----------------------
١٫٣٢٦٫٣٠٧ ٤٫٦٩٦٫٦١٤ ٤٫٨٧١٫٥٢٧ قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات العاملة ألنشطة التشغیلیة التدفقات النقدیة من ا

٢٧٩٫٠٦٣ )١٫٥٠٠٫٠٠٠( ١٫٠٢٥٫٠٠٠ النقص/(الزیادة) في الرصید لدى المصرف المركزي
)١٫٥٤٩٫٧٣٢( ٤٫٤٣٠٫٩٧٤ )٥٫٦٩٢٫١٦٦( من البنوكاألرصدة المستحقة (الزیادة)/النقص في 

١١٫٦٩٥ ١٫٢١٦ ٤٢٫٩٥٧ ي أدوات مالیة مشتقة للمتاجرةالنقص في صاف
٤٣٫٣٨٨(  ١٧٫٥٦٦( ٦٤٫٥١٩ صافي العوائد من استبعاد/(مشتریات) أوراق مالیة بغرض المتاجرة

)٢٫٦٨٥٫٦٨٧( )١٩٣٫٢٣٠( )٩٫٨٦٤٫٥٢٧( ، بالصافيالزیادة في القروض والسلفیات
)١٠٫٧٧٤( ٢٣٫٢٠٦ )٣٩٫٥٧٣( (الزیادة)/النقص في الموجودات األخرى
)٧٥٫٩٤٤( )١٠٨٫٨٢٠( )٢٧٨٫٩٤٣( إلى البنوكاألرصدة المستحقة النقص في 

١٫٦٧٨٫٣١٨ ١٩٫٨٣٦ ٦٫١٦٤٫٤٦١ الزیادة في ودائع العمالء
١٣٨٫١٢٢ )٨٨١٫٣٨١( ٥٠٧٫٣٢٢ الزیادة/(النقص) في المطلوبات األخرى

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

)٨٧١٫٠٦٦( ٦٫٤٤٥٫٠٢٧ )٣٫١٩٩٫٤٢٣( ن األنشطة التشغیلیةعالناتج (المستخدم في) /النقد

)٢٫٦٤٦( )٨٫٢٢١( )٩٫٧١٧( ضرائب خارجیة مدفوعة
---------------------- ---------------------- ----------------------

)٨٧٣٫٧١٢( ٦٫٤٣٦٫٨٠٦ )٣٫٢٠٩٫١٤٠( ن األنشطة التشغیلیةعالناتج م في) / (المستخدصافي النقد 
---------------------- ---------------------- ----------------------

األنشطة االستثماریة
٨٫٦٧٤ ١٢٫٦٦٩ ٣١٫٨٥٨ المتاحة للبیعاالنخفاض في قیمة االستثمارات مستردات

)٩٫٣١٠( ٣٩٫٦٢٤ )٣٤٫١٩٦( ، بالصافي/ مستردة)مدفوعة(ضرائب خارجیة 
)١٫٢٦٤٫٣١٦( )٤٫٣٣٢٫٩٦٠( )٤٫٦٤٣٫٨٣٤( متاحة للبیعاستثماراتصافي شراء 

٦١٤٫٥٣٢ ١٫٤٠٨٫٩٥٥ ٢٫٢٥٧٫١٧٧ متاحة للبیعاستثماراتصافي العوائد من استبعاد استثمارات في 
)٤٫٦٩٣( )٨٥٫٦٢٥( )١٧٫٢٣٦( )١١إضافات إلى استثمارات عقاریة (إیضاح 
)٢٢٫٤٩١( )١١٣٫٧٣٣( )٨٢٫٦١٠( صافي شراء ممتلكات ومعدات

---------------------- ---------------------- ----------------------
)٦٧٧٫٦٠٤( )٣٫٠٧١٫٠٧٠( )٢٫٤٨٨٫٨٤١( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

---------------------- ---------------------- ----------------------
األنشطة التمویلیة

٣٨٢٫٢٩٠ ٣٫٧٤٢٫٤٣٢ ١٫٤٠٤٫١٥١ الزیادة في األوراق التجاریة بالیوروصافي 
٣٫٥٢١٫١٧٥ ١٫٤٤٩٫٨٠٠ ١٢٫٩٣٣٫٢٧٦ قروضالعوائد من صافي ال

)٣٫٩٦٢٫٢٧٨( )٧٫٢٠٨٫٠١٣( )١٤٫٥٥٣٫٤٤٧( سداد قروض
- )٥٫٥١٧( - ص غیر المسیطرةتوزیعات أرباح مدفوعة إلى الحص

٣٫٩٨١ ٩٫١١٩ ١٤٫٦٢١ صافي العوائد من بیع أسھم خزینة بواسطة صنادیق تابعة
)٣٨٠٫٦١١( )١٫١١٨٫٢٧٧( )١٫٣٩٧٫٩٨٣( ، بالصافيتوزیعات أرباح مدفوعة إلى المساھمین
)٤٨٩٫٢٣٤( - )١٫٧٩٦٫٩٥٧( )٢٠(إیضاح  خاصة إعادة شراء أسھم
)١٢٫٩١١( )٣٦٫٥٩٩( )٤٧٫٤٢٣( صافي الحركة في الحصص غیر المسیطرة
)١٧٢( )٤٠٫٠٠٠( )٦٣٠( شراء أسھم خطة حوافز الموظفین
)٦٥٫٣٤٢( )٢٤٠٫٠٠٠( )٢٤٠٫٠٠٠( )٢٤قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إیضاح 

---------------------- ---------------------- ----------------------
)١٫٠٠٣٫١٠٢( )٣٫٦٨٤٫٣٩٢(  )٣٫٤٤٧٫٠٥٥( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 

---------------------- ---------------------- ----------------------
)٢٫٥٥٤٫٤١٨( )٨١٫٣١٩( )٩٫٣٨٢٫٣٧٣( صافي النقص في النقد وما یعادلھ 

=========== =========== ===========
٥٫٢٢١٫٩٧٥ ١٩٫٢٦١٫٦٣٣ ١٩٫١٨٠٫٣١٤ السنةالنقد وما یعادلھ في بدایة 

---------------------- ---------------------- ----------------------
٢٫٦٦٧٫٥٥٧ ١٩٫١٨٠٫٣١٤ ٩٫٧٩٧٫٩٤١ )٣٤(إیضاح السنةالنقد وما یعادلھ في نھایة 

=========== =========== ===========
من استثمارات متاحة للبیع.الفوائدة إیرادات توزیعات األرباح وإیرادات تشمل األنشطة التشغیلی



ة مساھمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٨(

وجوانب العملیاتة ـاألنشط.١

) ھو شركة مساھمة عامة محدودة المسؤولیة مسجلة في إمارة "البنك""بنك أبوظبي التجاري" أو ع (.م.بنك أبوظبي التجاري ش
�ϲΑυϭѧѧΑبΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΔѧѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧѧϣϹ�ΔѧѧϟϭΩ.ϧϟ�ϥ·ϟ�ϲѧѧγϳέϟ�ρΎѧѧηϙѧѧϧΑϠϲѧѧϓ�ϝѧѧΛϣΗϳ�ϡϳΩѧѧϘΗϟ�ΕΎϣΩѧѧΧϟΕΎϛέѧѧηϟϭ�Ωέѧѧϓϸϟ�Δϳϓέѧѧλ ϣ

�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΎϣΩΧϟϭϯاإلسالمیةالخدمات المصرفیة و έѧΧϷ�ΎϫΩΩѧϋ�ώϟΎѧΑϟ�Ϫѧϋϭέϓ�ΔϛΑѧη�ϝϼѧΧ�ϥѧϣϥϭѧγϣΧ�˱ΎѧϋέϓΔѧΛϼΛϭ�ΏѧΗΎϛϣ
.التابعةھى شركاتباإلضافة إلوفرع في جیرسي فرعین في الھندوفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة دفع لل

ϲѧγϳέϟ�ΏΗϛϣϟ�ϥϭϧϋϝΟѧγϣϟϭѧϫ�ϙѧϧΑϠϟ�Δѧόρϗ�ˬϡϼѧγϟ�ωέΎѧη�ˬϱέΎѧΟΗϟ�ϲΑυϭѧΑ�ϙѧϧΑ�ϰѧϧΑϣΝ-˼ ˼�ωΎѧρϗ�ˬѧ˰ϫ-ب.ص،١١.
.، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة٩٣٩

.)تھوتعدیال(١٩٨٤) لسنة ٨لقانون الشركات التجاریة االتحادي رقم (البنك مسجل كشركة مساھمة عامة طبقاً 

الجدیدة والمعدلةلتقاریر المالیةلالدولیة المعاییرتطبیق .٢

˺١٠�ΓΩѧΣϭϣϟ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΎϧΎϳΑϟ��ϡѧϗέ�ΔѧϳϟΎϣϟ�έϳέΎѧϘΗϠϟ�ϲϟϭΩѧϟ�έΎѧϳόϣϟϭدولي للتقاریر المالیة رقم المعیار ال ˻�ϥѧϋ�ΕΎΣΎѧλ ϓϹ�
تم تطبیقھا مبكراً ٢٠١٣ینایر ١عدیالت األخرى ذات الصلة الساریة اعتباراً من والمعاییر والتالحصص في المنشآت األخرى" 

.٢٠١٢ینایر ١وتاریخ تطبیقھا المبدئي ھو 

١٣�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�αالدولي للتقاریر المالیة رقم بتطبیق المعیار٢٠١٣ینایر ١لقد قام البنك اعتباراً من  Ύѧϳϗ��ϰѧϟ·�ϑ ΩѧϬϳ�ϱΫѧϟ
�έѧΑϋ�ΎϬϣΩΧΗѧγϻ�ΡΎѧλتعریف دقیق للقیمة العادلة وكذلكتقدیممن التعقید من خالل تحسین االتساق والحد ϓϹ�ΕΎѧΑϠρΗϣ�ϥϳγΣΗ

�ΏѧϠρΗϳϭ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟΎΑ�ΔѧΟέΩϣϟ�ΔѧϳϟΎϣϟ�έѧϳϏϭ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷ�ϥϣ�ϝϛ�ϰϠϋ�έΎϳόϣϟ�Ϋϫ�ϱέγϳ��ΔϳϟΎϣϟ�έϳέΎϘΗϠϟ�ΔϳϟϭΩϟ�έϳϳΎόϣϟ
.٣٩. إن متطلبات اإلفصاح مبینة في اإلیضاح رقم حدةالموإفصاحات إضافیة في البیانات المالیة

�Δѧϧ�ΕέϳѧγϔΗέϳϳΎѧόϣϟ�ΔѧϳϟϭΩϟلجϟ�ϥϣ�έϳϳΎόϣϟ�ΔϳϟΎϣϟ�έϳέΎϘΗϠϟ�ΔϳϟϭΩ�ϭϟ�ΕέϳѧγϔΗϟ�ϥѧϋ�ΓέΩΎѧλوجدیال بخالف ما ذكر أعاله، 
٢٠١٣ϭ�ϥΎѧϛ�ϲѧΗϟ�ϥϭѧϛϳ�ϥ�ϥѧϛϣϣϟ�ϥѧϣینایر ١في  تللمرة األولى للسنة المالیة التي بدأالمفعول ساريللتقاریر المالیة ما ھو 

.لبنكللھا تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة 

غیر الساریة حتى تاریخھلكن المعاییر والتفسیرات الصادرة 

�ΎϫέΩѧλبشكٍل مبكر، والتي الجدیدة والمعدلةالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیةأي منلم یقم البنك بتطبیق ·�ϡѧΗ�Ωѧϗ�ϥΎϛل�έѧϳϏ�ΎѧϬϧϛ
ساریة حتى تاریخھ.

:على المعاییرالتعدیالتوالمعاییر الجدیدة 

:٢٠١٤ینایر ١الساریة على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

�ΏѧγΣΑ�Δϧϳόϣ�ΏϧϭΟ�νح یتقتضي توض"األدوات المالیة"٣٢التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم )أ( έѧόϟ�ΔѧϘϳέρ
متطلبات عملیة المقاصة وذلك بالتركیز على أربعة جوانب رئیسیة ھي:ي تطبیق لتنوعھا فنظراً 
المقاصة".تنفیذ عملیة تعریف عبارة "لھ حق قانوني واجب النفاذ ب
.إعمال مبدأ االحتساب والتسویة على أساس فوري
.مقاصة المبالغ اإلضافیة
.الوحدة المحاسبیة من أجل تطبیق شروط عملیة المقاصة

˺��ΓΩΣϭϣϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎϧΎϳΑϟ�ϡѧϗέ�ΔϳϟΎϣϟ�έϳέΎϘΗϠϟ�ϲϟϭΩϟ�έΎϳόϣϟϭ"١٠الدولي للتقاریر المالیة رقم یالت على المعیارالتعد)ب( ˻
٢٧�ρѧϘϓ�ϕѧϠόΗΗ��ΔϠλ"اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى" والمعیار المحاسبي الدولي رقم  ϔϧϣϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎϧΎϳΑϟ�

غیر منطبقة على البنوك. بالشركات االستثماریة، وبالتالي فھي
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لمالیة الموّحدةإیضاحات حول البیانات ا
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩(

  (تابع)الجدیدة والمعدلةلتقاریر المالیةلالدولیة المعاییرتطبیق .٢

˼�ϡѧѧϗέ�ϲϟϭΩѧѧϟ�ϲΑѧѧγΎΣϣϟ�έΎѧѧϳόϣϟ�ϰѧѧϠϋ�ϝϳΩѧѧόΗϟ)ج( ˿��ΕΩϭѧѧΟϭϣϟ�Δѧѧϣϳϗ�ϲѧѧϓ�ν ΎѧѧϔΧϧϻ��ϰѧѧϟ·�ϑ ΩѧѧϬϳ�ϥѧѧϣ�ΩѧѧΣϟ�ϲѧѧΗϟ�ϑ ϭέѧѧυϟ
�ΔѧΑϭϠρϣϟ�ΕΎΣΎѧλ ϓϹ�ϳѧο ϭΗϭ�ΩѧϘϧϟ�ΩѧϳϟϭΗ�ΕΩѧΣϭ�ϭ�ΕΩϭΟϭϣϠϟ�ΩΩέΗγϼϟ�ΔϠΑΎϘϟ�ώϟΎΑϣϟ�ϥϋ�ΡΎλ ϓϹ�ΎϬΑΟϭϣΑ�ϲο ΗϘϳ

ة (أو القیود العكسیة) في الحاالت میمستخدم في تحدید االنخفاض في القوتحدید شرط صریح لإلفصاح عن معدل الخصم ال
ΎϘϟ�ώϠΑϣϟ�ΩϳΩΣΗ�ΎϬϳϓ�ϡΗϳ�ϲΗϟ�ΩΩέΗγϼϟ�ϝΑϣϭѧλ Χϣ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔϣϳϘϟ�α Ύγ�ϰϠϋ� ًاѧϬϧϣا �ΏϭϠѧγ�ϡΩΧΗѧγΎΑ��ΩΎόΑΗѧγϻ�ϑ ϳϟΎѧϛΗ

القیمة الحالیة.

٣٩�ϲѧϓ�έέϣΗѧγϼϟ�ΔѧΟΎΣϟ�ϡΩѧϋ�ѧοل على المعیار المحاسبي الدولي رقم یدالتع)د( ϭϳ��α ΎѧϳϘϟϭ�ϑ έΗϋϻ��ΔϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷ�
ت المشتقة المستخدمة في التحوط شریطة الوفاء بمعاییر محددة.ط في حال استبدال إحدى األدواإجراء محاسبة التحوّ 

�ϡѧѧϗέ�ϲϟϭΩѧѧϟ�έΎѧѧϳόϣϟ�ϰѧѧϠϋ�ϝϳΩѧѧόΗϟ��˰ѧѧϫ�˺ ̂�ϥϳϔυϭѧѧϣϟ�ΕΎϣϫΎѧѧγϣ�ϝѧѧϳϣΣΗ�ΔѧѧϳϔϳϛΑ�ΔѧѧϘϠόΗϣϟ�ΕΎѧѧΑϠρΗϣϟ�ѧѧο ϭϳ��ϥϳϔυϭѧѧϣϟ�ϊ ϓΎѧѧϧϣ�
�˱ΎѧѧϳϠϣϋϭ�˱ΎΑѧγΎϧϣ�˱ϼѧΣ�ϙѧѧϟΫ�ϰѧϟ·�ΔϓΎѧο ·�ϝϳΩѧόΗϟ�ϡΩѧѧϘϳ�Ύѧϣϛ�ˬΔѧϣΩΧϟ�ΕέѧѧΗϓ�ϰѧϟ·�ΔѧϣΩΧϟΎΑ�ΔѧρΑΗέϣϟ�ΕΎϣϫΎѧѧγϣϟ�Δѧϣϳϗ�ΕѧϧΎϛ�Ϋ·

منفصلة عن عدد سنوات الخدمة. 

لن یكون لھذه التعدیالت تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة للبنك.

المعیار كاملالمعیار أن یحل محلالھدف من("األدوات المالیة: التصنیف والقیاس"٩یر المالیة رقم المعیار الدولي للتقار
)."األدوات المالیة"٣٩لدولي رقم المحاسبي ا

ھي كما یلي:٩لمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم الرئیسیة لمتطلبات ال

٩�ϥ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΩϭѧΟϭϣϟ�ΔѧϓΎϛ�ϑرقم یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة ϳϧλ Η�ϡΗϳΓΩϭѧΟϭϣϟ�ϕΎѧρϧ�ϥϣѧοϲΑѧγΎΣϣϟ�έΎѧϳόϣϟ
بھا استثمارات الدین المحتفظفإن على وجھ التحدید، و.القیمة العادلةبما بالتكلفة المطفأة أو إیتم قیاسھا الحقاً أنب ٣٩الدولي رقم 

ΔѧϳΩϗΎόΗϟ�ΔѧϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩѧΗϟ�ϝϳλت ضمن نموذج األعمال التي یكون الھدف منھا Σ�ΔѧϳΩϘϧ�ΕΎϘϓΩѧΗ�ϰѧϠϋ�ϱϭѧΗΣΗ�ϲѧΗϟϭ�ΔѧϳΩϗΎόΗ�ϝѧΛϣΗ
ΔѧϘΣϼϟ�ΔϳΑѧγΎΣϣϟ�ΕέѧΗϔϟ�ΔϳΎϬϧ�ϲϓ�Γ́ϔρϣϟ�ΔϔϠϛΗϟΎΑ�˱Ύϣϭϣϋ�ΎϬγΎϳϗ،�Ύѧϣیتم ،المستحقة علیھصل الدین والفائدة أل دفعاتحصریاً 

.ھا العادلة في نھایة الفترات المحاسبیة الالحقةفیتم قیاسھا بقیمواستثمارات األسھماستثمارات الدین األخرى كافة

�ϡѧϗέ�ΔϳϟΎϣϟ�έϳέΎϘΗϠϟ̂ϭ�ϥѧϋ�ϥϼѧϋϹ�ϡΗѧϳ�ϑالدوليقام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بإلغاء تاریخ السریان السابق للمعیار  ϭѧγ
�ϥΎϳέγϟ�ΦϳέΎΗ�ΩϳΩΟϟ�ΓΩϭΩѧΣϣϟ�ΕϼϳΩѧόΗϟ�ν ѧόΑ�ϥѧϣ�˯ΎѧϬΗϧϻϭ�έΎϳόϣϟ�ϥϣο �ΩϳΩΟϟ�ΔϣϳϘϟ�ϲϓ�ν ΎϔΧϧϻ�ΝΫϭϣϧ�ϝΎϣΗϛ�ΩέΟϣΑ

على التصنیف والقیاس.

تصبح  فترةخالل أول في البیانات المالیة الموحدة التعدیالت والدولیة للتقاریر المالیةمعاییر الھذه تطبیقتتوقع اإلدارة أن یتم 
، خاصة ٩لمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم تقییم التأثیر الكامل لإن البنك بصدد فیھا ھذه المعاییر والتعدیالت إلزامیة التطبیق.

   .معلقة الزالتبإعادة النظر في االنخفاض في القیمة ومحاسبة التحوط الكلیةوأن النواحي المتعلقة 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.٣

أساس اإلعداد١-٣

الصادرة عن مجلس للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیةوفقاً واالستمراریةعلى أساس مبدأ ةموّحداللقد تم إعداد البیانات المالیة
.معاییر المحاسبة الدولیة

ϝϣѧѧηΗϳΎѧѧόϣϟ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�έϳέΎѧѧϘΗϠϟ�ΔѧѧϳϟϭΩϟ�έϳϳΎѧѧόϣϟέϳΔϳΑѧѧγΎΣϣϟΓέΩΎѧѧλ ϟΔѧѧϳϟϭΩϟ�ΔΑѧѧγΎΣϣϟ�έϳϳΎѧѧόϣ�α ѧѧϠΟϣ�ϥѧѧϋϙϟΫѧѧϛϭ�ΕέϳѧѧγϔΗϟ
.الصادرة عن لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة

�ΏѧΟϭϣΑ�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΔϳΑέόϟ�ΕέΎϣϹ�ΔϟϭΩ�ϲϓ�ϊوفقاً  Ϡγϟϭ�ΔϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷ�Δϳϫ�ΕΎΑϠρΗϣϟϡϳѧϣόΗϟ�ϡѧϗέ˻ ˿ ˻ ˽/٢٠٠٨�ΦϳέΎѧΗΑ˺ ˻
�έΑϭѧѧΗϛ˻ ˹ ˹ ́�ϡѧѧΗ�ΩѧѧϘϓ�ˬ�Δѧѧϳί ϛέϣϟ�ϙϭѧѧϧΑϟ�ϯ Ωѧѧϟ�ΓΩѧѧλ έϭ�ΩѧѧϘϧ�ϥѧѧϣ�ϙѧѧϧΑϟ�ΕΎѧѧο έόΗΑ�ΔѧѧϘϠόΗϣϟ�ΔϳΑѧѧγΎΣϣϟ�ΕΎѧѧγΎϳγϟ�ϥѧѧϋ�ΡΎѧѧλ ϓϹ

�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧϣϹ�ΔѧϟϭΩ�ΝέΎΧاستثمارات في أوراق مالیةوأوراق مالیة للمتاجرة ووودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 
.في اإلیضاحات المتعلقة بھا
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لمالیة الموّحدةإیضاحات حول البیانات ا
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٠(

(تابع) الھامةملخص السیاسات المحاسبیة .٣

(تابع)أساس اإلعداد١-٣

�Δϧγϟ�Δϳοفي للبنك الموحدةالمالیةالبیانات  فيبنود وتوحیدھا وإعادة ترتیبھا أُعید تصنیف بعض اللقد  Ύϣϟ�ν έѧϋ�ϊ ѧϣ�ϰηΎϣΗΗϟ
�ΩΣϭϣϟ�ϲϟΎϣϟ�ίفي تحسین شفافیة بنود معینة لالسنة الحالیة و ϛέϣϟ�ϥΎϳΑϭϳϐΗϟ�ϥΎϳΑϭ�ΩΣϭϣϟ�ϝΧΩϟ�ϥΎϳΑΔѧϳϛϠϣϟ�ϕϭѧϘΣ�ϲѧϓ�Εέ

الحسابات. واإلیضاحات حول الموحد

القیاس٢-٣

·ΔϳΧϳέΎΗϟ�ΔϔϠϛΗϟ�ΩΑϣϟ˯ΎϧΛΗѧγΎΑ�ˬ�ΔѧϟΩόϣϟѧγϭΑ�Δρ�ΕΎѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭѧΟϭϣϟ�ϡϳѧϳϘΗ�ΓΩΎѧϋتم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقاً لقد 
.ة المتاحة للبیع واالستثمارات العقاریةوالموجودات المالیمن خالل الربح والخسارةبالقیمة العادلة المالیة 

العملة الوظیفیة وعملة العرض٣-٣

�ϲѧϫϭϟΔѧϠϣόΔѧϳϔϳυϭϟ�ΔѧϠϣϋϭ�ϲΗέΎѧϣϹ�ˬدرھمال(بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة وعرضھاةموّحدالبیانات المالیة الإعداد یتم 
�Δοة لیالماعلوماتالمإن .للبنكالعرض ϭέόϣϟΑέόϟ�ΕέΎϣϹ�ϡϫέΩΑ�Ϋ·�ϻ·�ˬϡϫέΩ�ϑ ϟ�Ώέϗ�ϰϟ·�ΔΑ˷έϘϣ�ΓΩΣΗϣϟ�ΔϳΡΎѧο ϳ·�ϡѧΗ

.ذلكغیر

�ϰѧϠϋ�έϳѧγϳΗϠΉέΎѧϘϟ�ϙѧϟΫϭ�ϝѧϳϭΣΗΑϷ�ΓΩѧλل ات المالیةالبیانمن قسم األولال فير األمریكي یتم عرض المبالغ بالدوال έبϡϫέΩѧϟΎ
.إماراتيدرھم٣٫٦٧٣=دوالر أمریكي١یبلغثابتباستخدام سعر صرف مریكي األدوالر اإلماراتي إلى ال

التقدیرات واألحكاماستخدام  ٤-٣

�ΕΎѧο έΗϓϭ�ΕέϳΩѧϘΗϭ�ϡΎѧϛΣ�ϊ ѧο ϭ�ΓέΩϹ�ϥϣ�ΓΩΣϭϣϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎϧΎϳΑϟ�ΩΩϋ·�ΏϠρΗϳ�ΕΎѧγΎϳγϟ�ϕѧϳΑρΗ�ϰѧϠϋ�έϳΛ́ѧΗϟ�ΎϬϧ́ѧη�ϥѧϣ
.د تختلف عن ھذه التقدیراتإن النتائج الفعلیة ق.المحاسبیة والقیم المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات

�ϡΗϳϭϻ�ϥϳόΑ�ΫΧϷ�έΎΑΗϋ�ϲѧϓ�ΔϳΑѧγΎΣϣϟ�ΕέϳΩѧϘΗϟ�ϰѧϠϋ�ΕϼϳΩόΗϟ.مستمربشكلٍ األساسیةتم مراجعة التقدیرات واالفتراضاتت
.ا التعدیلوفي الفترات المستقبلیة التي تتأثر بھذیتم فیھا مراجعة التقدیراتالفترة التي

ϭ�ΕέϳΩϘΗϟ�ϥϣ�ϥϳϘϳϟ�ϡΩόϟ�ΔϣΎϬϟ�ΏϧϭΟϟΎϡΎѧϛΣϷ�ΔѧϳέϫϭΟϟ�ΔϳΑѧγΎΣϣϟ�ΕΎѧγΎϳγϟ�ϕѧϳΑρΗ�ΔѧϳϠϣϋ�ϝϼѧΧبإن المعلومات المتعلقة 
  .٤ رقمیضاحاإلالبیانات المالیة الموحدة موضحة في ضمنبھا  سجلةالمبالغ الم علىاألكبر جوھري التأثیر الوالتي لھا 

وحیدأساس الت  ٥-٣

ا Ϭϳϟ·�έΎѧηϳ��ΔѧόΑΎΗϟ�ϪΗΎϛέѧηϭ�ΔϣΎϋ�ΔϣϫΎγϣ�Δϛέηѧϣ–بنك أبوظبي التجاري البیانات المالیة لن ة تتضمموّحدإن البیانات المالیة ال
.٤٩رقمیضاحاإلفي  و مبین"البنك") كما ھ"بنك أبوظبي التجاري" أومعاً بـ

الشركات التابعة

Ύѧο˱�دما عنما  منشأةالبنك. یسیطر البنك على علیھا التي یسیطر المنشآتالشركات التابعة ھي  έόϣ�ϥϭѧϛϳϊ ϓΎѧϧϣϟΓέѧϳϐΗϣ�ϪѧϳΩϟ�ϭ
���ϝϼѧΧ�ϥϣΓ́ѧηϧϣϟ�ϰѧϠϋ�ϪΗέρϳѧγ�ϡΗѧϳالمنافعالقدرة على التأثیر على تلك ھلدییكون وفي ھذه المنشأة مشاركتھ نظیرحقوق فیھا

.انتفاءھااریخ من تاریخ بدء السیطرة حتى تاعتباراً تضمین البیانات المالیة للشركات التابعة في البیانات المالیة الموحدة 
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لمالیة الموّحدةإیضاحات حول البیانات ا
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١١(

(تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.٣

(تابع)أساس التوحید   ٥-٣

المنشآت ذات األغراض الخاصة

إبراممعینة أو موجودات مثل توریق بدقةمحددبسیط ومنشآت یتم إنشاؤھا لتحقیق ھدف ھي ذات األغراض الخاصة المنشآت
ذات أةالمنشعلى  إذا كانت سلطة البنكذات الغرض الخاصشأةتوحید المنر البنكیقر.محددةأو إقراض اقتراض معاملة 

وقدرتھ على استخدام سلطتھ أةالمنشمشاركتھ في ھذهن ناتجة ع فیھاھحقوقأو متغیرةعوائدل تھتعرضاأو الغرض الخاص
.مع البنكھاعالقت جوھرإجراؤه حولیتملى تقییمإاستناداً وذلك ،اعلى عوائدھوالتأثیر الحقاً ھاعلیھا منذ تأسیس

ال یتم إجراء أي تقییمات وعادة ؛تأسیسالبتاریخ غرض الخاصكان ھناك سیطرة للبنك على المنشأة ذات الما یتم تقییم إذا 
ذا طرأ إإالمعامالت إضافیة بین البنك والمنشأة، أو أو أحكامھاالمنشأةتغییرات في ھیكلفي حالة عدم وجود للسیطرة أخرى 

.ض الخاصغرالعالقة بین البنك والمنشأة ذات الجوھرتغییر جوھري على 

إدارة الصنادیق

یتم إدراج  ال .موجودات محتفظ بھا في صنادیق االستثمارات المشتركة بالنیابة عن المستثمرینوتسییریقوم البنك بإدارة 
أو كان ،، كما ذكر أعالهالمنشأةة إال إذا كان البنك مسیطراً على دموحّ البیانات المالیة لھذه المنشآت في البیانات المالیة ال

.٤٨رقمیضاحاإلتم بیانھا في یالمدارة من قبل البنك االستثمارصنادیق ب المتعلقةإن المعلومات .لھاالمستثمر الرئیسي

سیطرةالانتفاء

�ϡϭѧѧϘϳϙѧѧϧΑϟ�Ωѧѧϧϋ˯ΎѧѧϔΗϧ�Γέρϳѧѧγϟ�˯ΎѧѧϐϟΈΑϝϳΟѧѧγΗϭϣ�ΕΎѧѧΑϭϠρϣϭ�ΕΩϭѧѧΟΔѧѧόΑΎΗϟ�ΔϛέѧѧηϟΣ�ϱϭι ѧѧλ�ΕΎѧѧϧϭϛϣϟϭ�Γέρϳѧѧγϣ�έѧѧϳϏ
�ϡΗѧϳϭϝ.الشركة التابعةالمتعلقة بحقوق الملكیةلاألخرى  ϳΟѧγΗ�ϥѧϋ�ϡΟΎѧϧ�ί ѧΟϋ�ϭ�ν Ύѧϓ�ϱ˯ΎѧϔΗϧΓέρϳѧγϟϥϣѧοϝΧΩѧϟ�ϥΎѧϳΑ

�ΔόΑΎΗϟ�ΔϛέηϟΔϘΑΎγϟ�ˬ�ϪϧΈϓ�ϩΫѧϫ�αفي  حقوقأيبإذا كان البنك یحتفظ .الموحد Ύѧϳϗ�ϡΗϳΑ�ϕϭѧϘΣϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟΎ�ΦϳέΎѧΗ�ϲѧϓ�Δѧϟ˯ΎѧϔΗϧ
ΓέρϳѧγϟΎϬΑΎѧγΗΣ�ϡΗѧϳϭ�ˬ�˱ΎѧѧϘΣϻ�έΎϣΛΗѧγ�Δϛέѧηϛ�ΔΑѧѧγΗΣϣ�ϰѧϠϋΔѧϘϳέρΔѧϳϛϠϣϟ�ϕϭѧѧϘΣ أوѧ˱Ϙϓϭ�ΔΑѧѧγϧϟΎΑ�ϙѧϧΑϠϟ�ΔϳΑѧγΎΣϣϟ�ΔѧѧγΎϳγϠϟ�Ύ

.القائممستوى التأثیراستناداً إلى لألدوات المالیة 

المستبعدة عند التوحیدالمعامالت 

�ΕΎϛέѧη�ϥϳΑ�ΕϼϣΎόϣϟ�ϥϋ�ΔΟΗΎϧϟΔѧϋϭϣΟϣϟ�˯ΎϧΛΗѧγΎΑ�ΡΎѧΑέ�έΎѧγΧ�ϭϟ�ΕϼϣΎѧόϣاتواإلیرادات والنفقرصدة األیتم استبعاد 
�ΔѧϘϳέρ�αكما  .المالیة الموحدةالبیانات إعداد عند العملة األجنبیة) ب ϔϧѧΑ�ΔѧϘϘΣϣϟ�έϳϏ�έΎγΧϟ�ΩΎόΑΗγ�ϡΗϳΡΎѧΑέϷΔѧϘϘΣϣϟ�έѧϳϏ�ˬ

.مةالمدى الذي ال یوجد معھ دلیل على انخفاض القیولكن فقط إلى 

زمیلةالشركات الستثمارات في اال

 اˬ�ΔϛέΗѧηϣ�ΓέρϳѧγϬΗΎѧγΎϳγ�ϰѧϠϋأوسیطرة دون وجود، تأثیر جوھريفیھالبنكل یكونالتي منشآتالھي تلكالزمیلةالشركات 
ΔϳϠϳϐѧѧηΗϟϭ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ.ν έѧѧΗϔϳϭΩϭѧѧΟϭϟέϳΛ́ѧѧΗϱέϫϭѧѧΟϟ�ϥϳѧѧΣϙѧѧϧΑϟ�ϙѧѧϠΗϣϳ�ϥϳѧѧΑ�Ύѧѧϣ˻ ˹٪ ϭ˾ ˹ϥѧѧϣ�̃�Γ́ѧѧηϧϣ�ϲѧѧϓ�Εϳϭѧѧλ Ηϟ�ϕϭѧѧϘΣ

.أخرى

ΏΎѧѧγΗΣ�ϡΗѧѧϳΕέΎϣΛΗѧѧγϻϡΩΧΗѧѧγΎΑ�ΔѧѧϠϳϣί ϟ�ΕΎϛέѧѧηϟ�ϲѧѧϓΔѧѧϳϛϠϣϟ�ϕϭѧѧϘΣ�ΔѧѧϘϳέρϭ�ϑ έѧѧΗϋϻ�ϡΗѧѧϳ�ΎѧѧϬΑ�˱ΎϳΩѧѧΑϣΔѧѧϔϠϛΗϟΎΑ.�ϥ·ΔѧѧϔϠϛΗ
تكالیف المعامالت.تتضمناالستثمارات

ϳϓΎѧϬ�ΔΑѧγΗΣϣϟرللشركات المستثمخر بنود الدخل الشامل اآلوالربح أو الخسارةمنحصة البنكالبیانات المالیة الموحدةتتضمن
من اعتباراً لبنك،المتبعة لدى امع تلكالسیاسات المحاسبیةحتى تتسقالالزمة وذلكتعدیالتالإجراء بعدحقوق الملكیةبطریقة 

.التأثیرھذا انتھاءتاریخ  حتى الفعليالتأثیربدء تاریخ

ΔΑѧγΔѧϘϳέρΑΔѧϳϛϠϣϟ�ϕϭѧϘΣˬ�ϪѧϧΈϓ�νتالمحϲѧϓ�ΔϛέѧηϟέϣΛΗѧγϣϟϳϓΎѧϬعن حصتھخسائرالمنالبنكتزید حصة عندما ϳѧϔΧΗ�ϡΗѧϳ
ϭ�ϥѧϋ�ϑإلى الصفرجزء منھا،تشكلاألجلطویلةحقوق بما في ذلك أي، الدفتریة لالستثمارالقیمة ϗϭΗϟ�ϡΗϳϑ έѧΗϋϻ ب�Ωѧϳί ϣϟΎ

.فیھاتثمرالمسالشركة نیابة عنأداء دفعات قام بیكون قد التزام أوالبنكعندما یكون لدى إال من الخسائر
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(تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.٣

(تابع)أساس التوحید   ٥-٣

مشتركةالترتیبات ال

ϟ�ΕΎΑϳΗέΗϟ�ϲѧΗϟ�ΕΎΑϳΗέΗϟ�ϲϫ�ΔϛέΗηϣ�ΎѧϬϳϓ�ϙѧϧΑϟ�ϙѧϠΗϣϳ�ˬΔϛέΗѧηϣ�ΓέρϳѧγΑ�ΎϬѧγϳγ΄Η�ϡѧΗ�ϲѧΗϟϭ�ΏѧϠρΗΗ�ΩϭѧϘόϟ�ωΎѧϣΟϹΎΑ�ΔѧϘϓϭϣ
على النحو التالي:تحتسبالترتیبات وف على عوائد الترتیبات. تصنّ كبیراً یراً التخاذ القرارات حول األنشطة التي تؤثر تأث

Ύϣ�ΏϳΗέΗ�ϙϧΑϟ�ϥΈϓ�ΏΎѧγΗΣΎΑ�ϡϭϘϳˬ�بالمتعلقة المطلوباتوالتزامات الموجودات في  وقلبنك حقلعندما یكون –مشتركةالعملیة ال
العملیة المشتركة.بما یتعلق یمشترك، فبشكلٍ المتكبدة المحتفظ بھا أو تلك في  حصتھذلك وك، موجوداتھ ومطلوباتھ ومعامالتھ

ρϘϓ�ˬ�ϙѧϧΑϟ�ϥΈѧϓ�ΏΎѧγΗΣΎΑ�ϡϭѧϘϳ�ϪΗѧλالترتیباتموجودات صافي  فيلبنك حقوق عندما یكون ل–مشتركالمشروع ال Σ�ϡΩΧΗѧγΎΑ
لشركات الزمیلة.كما ھو الحال بالنسبة لطریقة حقوق الملكیة

العمالت األجنبیة   ٦-٣

عمل تالبنك باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي منشآت كل منشأة من لد المدرجة في البیانات المالیة اس البنوتم قیی
الوطیفیة وعملة عملةال يوھاإلماراتيبالدرھممعروضةللبنكالموحدة البیانات المالیة إن)."الوظیفیةلعملة "ا(المنشأة ضمنھا 

لبنك. العرض ل

. یتم تحویل تاریخ المعامالوتبالعملة الوظیفیة بسعر الصرف السائد إلى تحویلھابالعمالت األجنبیة یتم تي تتم الالمعامالت إن 
تاریخ بیان المركز المالي. ببالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة بسعر الصرف السائد المقیمة الموجودات والمطلوبات النقدیة 

أسعار الصرف بغیر النقدیة والمطلوبات . یتم تحویل الموجودات الموحدي بیان الدخلف لصرف الناتجةایتم تضمین فروقات 
أو أرباحتسجیل االقتضاء. یتم عند،القیمة العادلةكان محتفظ بھا بفي نھایة السنة إذا أو أسعار الصرف السائدة التاریخیة 

أو صلاأللطبیعةتبعاً خل الشامل اآلخر الموحدبیان الدأوالموحدفي بیان الدخلإما خسائر صرف العمالت األجنبیة 
المطلوب.

الفروع والشركات التابعة ، ومطلوبات في حال وجودھاالشھرة ، بما في ذلك في البیانات المالیة الموحدةیتم تحویل الموجودات
یتم .الماليالمركز بیانریخإلى عملة العرض للبنك بسعر الصرف السائد في تااإلماراتيدرھمغیر الوظیفیة لھا عملة التي 

أسعار متوسط وفقاً لاإلماراتيدرھمالإلى اإلماراتيدرھمغیر الوظیفیة لھا عملة نتائج الفروع والشركات التابعة التي تحویل 
نبیة العملة األجباالستثمارات قیمة تحویل صافي روقات الصرف الناشئة عن إعادة إن ف.لتقریرالصرف في الفترة المشمولة با

إلى سعر السعرفي الفترة المشمولة بالتقریر من متوسطنتائج األعمال وفروقات الصرف الناشئة عن إعادة تحویل االفتتاحیة
احتیاطي "في  حقوق الملكیةتحت بندخر وُتدرج ھا جمیعاً في الدخل الشامل اآلتسجیلیتم والصرف السائد في نھایة الفترة، 

).٢١(إیضاح"عمالت أجنبیةتحویل 

م یطرأ على لالتي المنشآت الخاضعة للسیطرة المشتركة والزمیلةلشركات بعبارة أخرى ا(جزئي االستبعاد الكلي أو الدعن
االحتیاطیات یتم في  فروق أسعار الصرف المتعلقة بھا والمعترف بھا سابقاً فإن عملیة أجنبیة، لتغییر) أساسھا المحاسبي أي 

شركة زمیلة لالسیطرة) انتفاءالجزئي (أي عدم االستبعاد إال في حالة ،لموحد على أساس تناسبيبیان الدخل اضمناحتسابھا
غیر المسیطرة صصإلى الحمن فروق أسعار الصرف المتراكمة تناسبیةالحصة الفإنھ ُیعاد توزیع عملیة أجنبیة، نطوي علىت

.الدخل الموحدبیان احتسابھا فيوال یتم 

یةاألدوات المال٧-٣

لتسجیلاتاریخ 

الموجودات والمطلوبات المالیة مبدئیاً في التاریخ الذي یصبح فیھ البنك طرفاً في األحكام التعاقدیة لألداة یتم تسجیل كافة 
(بخالف عقود على أساس تاریخ التسویةالتي یتم تسجیلھا المالیة لموجودات باستثناء المشتریات والمبیعات "االعتیادیة" من ا

مبیعات المشتریات أو إن ال.یقوم بتحویلھاأو الموجودات فعلیاً البنكفیھ تاریخ التسویة ھو التاریخ الذي یتلقى تقات). إن المش
یتم السوق. اللوائح أو اتفاقیات بوجٍھ عام حسب ادیة ھي تلك التي تتطلب تسلیم الموجودات خالل اإلطار الزمني المحدد تیعاال

بیان ضمن بیان المركز المالي الموحدبتاریخبشرائھاالقیمة العادلة للموجودات التي التزم البنك في  يرجوھأي تغییر تسجیل 
للموجودات المصنفة كاستثمارات بالنسبة خر الدخل الشامل اآلوضمن محتفظ بھا للمتاجرة الللموجودات بالنسبة الدخل الموحد 

التكلفة المطفأة. أو ت المدرجة بالتكلفة تعدیالت بالنسبة للموجوداتسجیلیتم وال ،متاحة للبیع
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ألدوات المالیة اقیاس

المالیة وخصائصھا. األدوات متالكابفیما یتعلق على الغرض ونیة اإلدارة عند التسجیل المبدئيتصنیف األدوات المالیة یعتمد 
، ما عدا في حالة الموجودات والمطلوبات المالیة تكالیف المعاملةةالعادلة زائدقیمةالب م قیاس كافة األدوات المالیة مبدئیاً یتو

المسجلة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

المشتقات

ي سعر أداة مالیة على الحركات فھت فیتعتمد المدفوعاحیث ھي عبارة عن عقد مالي بین طرفین  ةمشتقإن األداة المالیة ال
أو سعر مرجعي أو مؤشر. أو أكثر أساسیة 

یتم تسجیلإعادة قیاسھا بالقیمة العادلة. ، ویتم الحقاً المتاجرةبالقیمة العادلة في تاریخ مبدئیاً قاساألدوات المالیة المشتقة تُ إّن 
تتم ال . سالبةالقیمة العادلة وكمطلوبات متى كانت موجبةالعادلة القیممتى كانت جمیع المشتقات بقیمھا العادلة كموجودات 

إذا كانت المعامالت مع الطرف المقابل نفسھإال مختلفةالمعامالت الالموجودات والمطلوبات المشتقة الناشئة عن مقاصة 
  .يصافاللى أساس دیة عت النقتسویة التدفقابن یالطرفن ھناك نیة لدى وویكالمقاصةإجراء بحق قانوني وجود و

ال توجد سوق نشطة وعندما .كان ذلك متاحاً متى یتم تحدید القیم العادلة المشتقة من األسعار المتداولة في األسواق النشطة 
.مناسبةأو تقییم استخدام نماذج تسعیر ب داة المشتقةأسعار مكونات األمن شتق تالقیمة العادلة فإن ، لألداة

لمتاجرة أو مخصصة كأدوات بغرض امحتفظ بھا مشتقات التوخسائر القیمة العادلة على ما إذا كانحأرباتسجیلب أسلویعتمد
وخسائر التغیرات أرباحجمیع تسجیل یتم و.التي یتم التحوط منھاالمخاطرفإنھ یعتمد على طبیعة كان ھذا األخیر، إذا فتحوط، 

التعامل في ألرباح الناتجة عنصافي ابند بیان الدخل الموحد تحت ضمنتفظ بھا للمتاجرة في القیمة العادلة للمشتقات المح
.)٢٨(إیضاح المشتقات

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مصّنفة مالیة ومطلوبات موجودات 

بغرض المتاجرةا محتفظ بھیكون  االخسارة عندمبالقیمة العادلة من خالل الربح أو مالیة الوالمطلوبات موجودات یتم تصنیف ال
.أو عندما تكون مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

:في أي من الحاالت التالیةكمحتفظ بھا للمتاجرةالمالیة المطلوباتوأالموجوداتیتم تصنیف 

 بیعھا على المدى القصیرلغرض رئیسي یتمثل في امتالكھا كان إذا.
 نموذج حدیث وفعلي، وفیھا محددة یدیرھا البنك معاً مالیة أدوات شكل جزءاً من محفظة تُ عند التسجیل األوليكانتإذا

.على جني األرباح على المدى القصیر
 كانت مشتقات غیر مصنفة وفّعالة كأدوات تحوطإذا.

�ΕΩϭѧѧΟϭϣϟ�ϥ·ϭ�ΕΎѧѧΑϭϠρϣϟ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ν έѧѧϐΑ�ΎѧѧϬΑ�υϔΗѧѧΣϣϟ�έѧѧϳϏ�ϥѧѧϛϣϳ�ΓέΟΎѧѧΗϣϟ�ΎϬϔϳϧѧѧλ Η�ΔѧѧϟΩΎόϟ�ΔѧѧϣϳϘϟΎΑ�ϭ�Αέѧѧϟ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ
:الحاالت التالیةأي مناألولي فيتسجیلالخسارة عند ال

 بأي شكل آخر نشأ یقد الذي تسجیلالأو قیاس العدم تناسق من ملحوظ بشكلٍ یؤدي ھذا التصنیف إلى إلغاء أو التقلیل أن
.قیاس الموجودات أو المطلوبات على أساس مختلفعند 

تقییم أدائھا على التي تتم إدارتھا والمالیة أو المطلوبات المالیة أو كلیھما، الموجودات من مجموعة من شكل جزءاً أن ت
البنك، ویتم توفیر المعلومات حول لدى االستثمار استراتیجیةموثقة أو اللمخاطر اإدارة لسیاسة أساس القیمة العادلة، وفقاً 

.على ھذا األساسیاً داخلھذه المجموعة 
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(تابع)موجودات ومطلوبات مالیة مصّنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ٣٩رقمالدولي يمعیار المحاسبالنظراً ألنالمشتقات المدمجةمن أو أكثر ةحتوي على واحدیمن عقد تشكل جزءاً أن
بأكملھ (موجودات أو مطلوبات) بالقیمة العادلة من خالل الموحد العقد بتصنیف یسمح "والقیاستسجیلالاألدوات المالیة: "

الربح أو الخسارة.

�έΎϬυ·�ϡΗϳ�ΕΩϭΟϭϣϟ�ΕΎΑϭϠρϣϟϭ�ΓέΎѧγΧϟ�ϭ�Αέѧϟ�ϝϼѧΧ�ϥϣ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϣϳϘϟΎΑ�ΔϳϟΎϣϟبΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟΎ�ϊ ѧϣ�ˬ�ϝϳΟѧγΗ�ϱΡΎѧΑέ أو
الموحد.في بیان الدخلاس إعادة القیخسائر ناتجة عن 

محتفظ بھا لحین االستحقاق

�ΔΗΑΎΛ�ϕΎϘΣΗγ�ΦϳέϭΗ�ϊتوجد لھااالستثمارات التي إن  ϣ�ΩϳΩΣΗϠϟ�ΔϠΑΎϗ�ϭ�ΔΗΑΎΛ�ΕΎϋϭϓΩϣϭ�Δϳϧϟ�ϙϧΑϟ�ϯ Ωϟ�ΔϳΑΎΟϳϹ�ϰѧϠϋ�ΓέΩѧϘϟϭ
.اقمحتفظ بھا لحین االستحقاستثمارات على أنھا صنف االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق، تُ 

�ϑمبدئیاً تسجیلھایتم المحتفظ بھا لحین االستحقاقستثمارات إن اال ϳϟΎѧϛΗ�ϱ�ϰϟ·�ΔϓΎο ϹΎΑ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϣϳϘϟΎΑل�ϯ ί ѧόΗ�ΕϼϣΎѧόϣϠ�ΎѧϬϳϟ·
مع تسجیل القیمة، في خسائر انخفاض ناقصاً أي مباشرة ویتم قیاسھا الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي، 

.العائد الفعليمعدل على أساس ت اإلیرادا

.الفعليطریقة معدل الفائدة باستخدام ذاالستحواعالوات عند أو األخذ بعین االعتبار أي خصومات بساب التكلفة المطفأة تحایتم 

�Ϋ·�Ύѧϣ�ΩϭѧΟϭ�ϰѧϠϋ�ϲϋϭѧο ϭϣ�ϝѧϳϟΩ�ϙΎѧϧϫ�ϥΎѧϛ�Δѧϣϳϗ�ϲѧϓ�ν ΎѧϔΧϧ�ΕέΎϣΛΗѧγϻ�ΔѧϠϣΣϣϟ�ϕΎϘΣΗѧγϻ�ϥϳѧΣϟ�ΎѧϬΑ�υϔΗѧΣϣϟبالت�ΔѧѧϔϠϛ
�ΔϣϳϘϟ�ν ΎϔΧϧ�ΓέΎγΧ�ώϠΑϣ�ϥΈϓ�ˬΓ́ϔρϣϟ�ϡΗϳϠϳΟγΗ�Ϫ�ΩΣϭϣϟ�ϝΧΩϟ�ϥΎϳΑ�ϲϓ�ϩέΎΑΗϋΎΑϸϟ�ΔѧϳέΗϓΩϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ϥϳѧΑ�ϕέϔϟϝѧλ�ΔѧϣϳϘϟϭ

.الستثماراتل الفعلياألصليمعدل الفائدة وفقاً لمخصومة ،الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة

یعاد أو أن تباع استحقاقھا، ال یمكن عادة ولم یقترب تاریخ االستحقاق لحین بھا االستثمارات المصنفة كاستثمارات محتفظ إن 
سعر الفائدة أو بفیما یتعلق تخصیصھا كبند تحوط تصنیفھا دون التأثیر على قدرة البنك على استخدام ھذا التصنیف وال یمكن أن 

.یلعلى المدى الطوطبیعة ھذه االستثمارات مخاطر الدفع المسبق، مما یعكس 

للبیعمتاحة 

على  ھافیتصنمحتفظ بھا لحین االستحقاق" یتم القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" أو "ب" المصنفةغیر ستثمارات إن اال
لمتطلبات تلبیة یمكن بیعھا ولفترة غیر محددة من الزمن للبیع یتم االحتفاظ بھا المتاحةإن الموجودات .أنھا "متاحة للبیع"

.أسعار السلع األساسیة أو أسعار األسھموأة أو التغیرات في أسعار الفائدة السیول

ویتم قیاسھا ، ةمباشربھا تعلقلمعامالت تل، باإلضافة إلى أي تكالیف بالقیمة العادلةمبدئیاً الستثمارات المتاحة للبیع تسجیل ایتم 
إذا كان السوق و.األسعار الحالیةإلىیة المدرجة في األسواق النشطة تستند القیم العادلة للموجودات المال.بالقیمة العادلةالحقاً 

أسالیبألوراق المالیة غیر المسعرة، فإن البنك یحدد القیمة العادلة باستخدام لوأیضاً ألصل المالي غیر نشط، المتداول فیھ ا
یتم تسجیلال  .)قدیة وأسالیب التقییم األخرىالتدفقات النخصمتحلیلوعلى أساس تجاري المبرمةالمعامالتأحدث التقییم (مثل 

القیمة قیاس فیھایمكنال  التينادرة جداً الحاالت الإال في ، ، إن وجدتھاقیم فينخفاض اأي تحريثمارات بسعر التكلفة واالست
.موثوقالعادلة بشكلٍ 
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(تابع)للبیعمتاحة 

ضمنوتسجیلھاخربیان الدخل الشامل اآلضمنھا تسجیلیتم والخسائر الناجمة عن التغیرات في القیمة العادلة رباحاألإن 
الفائدة الفعلي معدلباستخدام طریقةالمحتسبةالتغیرات المتراكمة في القیمة العادلة باستثناء خسائر االنخفاض في القیمة والفائدة 

ومتى تم بیع .مباشرة في بیان الدخل الموحدھا حیث إنھ یتم تسجیلالنقدیة موجوداتوخسائر الصرف األجنبي على الأرباحو
ضمن السابقةاألرباح أو الخسائر المتراكمة، فإنھ یتم إدراج على أنھ قد تعرض النخفاٍض في قیمتھتم تصنیفھ االستثمار أو 
.لسنةلبیان الدخل الموحد إدراجھا ضمنیتم ومة في القیمة العادلة في التغیرات المتراكحقوق الملكیة

)إطفاءوأرئیسیة مدفوعاتمن أي  ة(صافیاالستحواذ الفرق بین تكلفة فإن ، متاحة للبیعالستثمارات انخفضت قیمة االإذا 
حقوق الملكیة، تتم إزالتھ من لدخل الموحدبیان انضم اتسجیلھتم  تيلا ةخسارة االنخفاض السابقناقصاً ، والقیمة العادلة الحالیة

.الدخل الموحدبیان في  وتسجیلھ

في القیمة  ةالالحقالمعالجة المحاسبیة للتغیرات فإن، المالي المتاح للبیعصلاأل في خسارة انخفاض القیمةتسجیل وبمجرد 
:وفقاً لآلتي عالمتاح للبیذي الصلة األصل الماليلطبیعة تختلف تبعاً لذلك األصلالعادلة 

 عندما الموحدفي القیمة العادلة لألداة في بیان الدخلالالحق نخفاض الاتسجیل فإنھ یتم ، متاحة للبیعالسندات الدین لبالنسبة
نتیجة النخفاض آخر في التدفقات النقدیة المستقبلیة في القیمة انخفاض على وجودآخر یكون ھناك دلیل موضوعي 

االنخفاض تسجیل فإنھ یتم ،على االنخفاض في القیمةموضوعي آخرلم یكن ھناك دلیل وفي حال .المقدرة لألصل المالي
وكانت فترة الحقة إذا زادت القیمة العادلة لسندات الدین في حقوق الملكیة. ضمنلألصل المالي مباشرة في القیمة العادلة 

یتم عكس خسارة فإنھ في بیان الدخل، القیمةاضانخفخسارة تسجیلقع بعدیبحدث موضوعیاً متعلقة زیادة ھذه ال
.القیمة العادلةالسابقة في زیادة البقدرالموحداالنخفاض في القیمة من خالل بیان الدخل

 كإعادة تقییم الحقة في القیمة العادلة لألداة الزیادات فإنھ یتم التعامل مع كافة المتاحة للبیع،الحقوق الملكیة سنداتلبالنسبة
في القیمة العادلة الالحق نخفاض الاتسجیل یتم حقوق الملكیة.وُتضاف إلى ،جیلھا ضمن بیان الدخل الشامل اآلخرتسو

فیما یتعلق بتكلفة االستحواذ على القیمة  في نخفاضالالخسائر التراكمیة المتكبدة لبقدرالموحد لألداة في بیان الدخل 
اض القیمة المحتسبة على سندات حقوق الملكیة من خالل بیان الدخل ال یتم عكس خسائر انخفسندات حقوق الملكیة.

الموحد.

، بالصافيیاتمن البنوك والقروض والسلف ةالمستحقالودائع واألرصدة 

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

.محددة المدةل جإن اإلیداعات بین البنوك تمثل ودائع أل.تدھور االئتمانفیما عدا حالةر كبیاالستثمارات األولیة بشكلٍ 

من  ةالمستحقالودائع واألرصدة " مبالغ، یتم الحقاً قیاس یف معامالت مباشرةزائدة أي تكالبالقیمة العادلة بعد القیاس األولي
ویتم .مخصص انخفاض القیمةناقصاً ، أة باستخدام معدل الفائدة الفعليبالتكلفة المطف "صافيبال، یاتالبنوك" و"قروض وسلف

والرسوم والتكالیف التي ھي جزء ال یتجزأ من لالستحواذ احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار أي خصم أو عالوة 
.الموحدبیان الدخلضمنعن انخفاض القیمة الخسائر الناجمةتسجیلیتم .معدل الفائدة الفعلي

األخرىاألموال المقترضةالصادر والدین 

�ϱΩ̈́ϳѧΑϳΗέΗϟ�ΞΎѧΗϧ�ϥϭϣοعندماھا كمطلوباتیتم تصنیفاألدوات المالیة الصادرة عن البنكإن  ϣ�ΔѧϳΩϗΎόΗϟ�ΕΎ�ϰѧϟ·�ϡί ѧΗϟ�ΩϭѧΟϭ
ϝλلحاملآخر تسلیم النقد أو أصل مالي بالبنك إما على  Ϸ�ϭ�ˬ�ϡί ΗϟϻΎΑ�˯Ύϓϭϟ�ϥѧϣ�ϝϼѧΧ�ϭ�ϝΎѧϣϟ�ϥѧϣ�ΕѧΑΎΛ�ώѧϠΑϣ�ϝΩΎѧΑΗ�ϝѧλ 

.لةمن أي تكالیف معام، ویتم قیاس ھذه األدوات بالقیمة العادلة صافیة المملوكةحقوق الملكیةلعدد محدد من أسھم مالي آخر 
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(تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.٣

(تابع) األدوات المالیة٧-٣

(تابع) األخرىاألموال المقترضةالصادر والدین 

�ϡΩΧΗγΎΑ�Γ́ϔρϣϟ�ΔϔϠϛΗϟΎΑ�ΔϘϳέρϲѧϠόϔϟ�ΓΩѧΎϔϟ�ϝΩόϣ.�ϡΗѧϳϭالقروض األخرىالصادر والدین یتم الحقاً قیاس بعد القیاس األولي، 
�ϝΩѧόϣ�ϥѧϣ�ίاإلصدارالمطفأة بعد األخذ بعین االعتبار أي خصم أو عالوة على احتساب التكلفة ѧΟΗϳ�ϻ�˯ί Ο�ϲϫ�ϲΗϟ�ϑ ϳϟΎϛΗϟϭ

.الفائدة الفعلي

ϭ�ϥѧϣ�˯ί.اإلصدارفي تاریخ الملكیة وحقوق اتمطلوبعنصري التضمن تالذي المركبة األداة المالیة یتم فصل ѧΟ�ι ϳѧλ ΧΗ�ϡΗѧϳ
�ϥϳΩѧϟ�ΦϳέΎѧΗ�ϲѧϓ�έΩѧλعنصرإلى الصافیة العوائد Ϲϕϭѧγϟ�έΎόѧγ�α Ύѧγ�ϰѧϠϋ�ΓΩΎѧϋ�ΩΩѧΣΗ�ϲѧΗϟ��ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�α Ύѧγ�ϰѧϠϋ

ϭ�ϡΗѧϳ�ι.مشابھة)الدوات الدین أل المدرجة ϳѧλ ΧΗέѧλ ϧϋΔѧϳϛϠϣϟ�ϕϭѧϘΣ لل�ΓΩϸѧϟ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ϡѧλ Χ�ΩѧόΑ�ϲѧϘΑΗϣϟ�ώѧϠΑϣ�ϝѧϣΎϛΑ
.المبلغ المحدد بشكل منفصل عن عنصر الدین

مطلوبات مالیة أخرى

ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟΎΑ�˱ΎϳΩѧΑϣ�ϯˬ�یتم  έΧϷ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎΑϭϠρϣϟ�α Ύϳϗ�ϥѧϣ�ΔϳϓΎѧλΔѧϠϣΎόϣϟ�ϑ ϳϟΎѧϛΗ.ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧΑϭϠρϣϟ�α Ύѧϳϗ�ϡΗѧϳϯ έѧΧϷ
.على أساس العائد الفعليةف الفائدومصرتحمیل معالفائدة الفعلي معدل طریقة باستخدامالحقاً بالتكلفة المطفأة 

إعادة تصنیف الموجودات المالیة

.جدیدةإطفاء لفة كتكاعتبارھا حیث یتم العادلة في تاریخ إعادة التصنیف، مة عملیات إعادة التصنیف بالقییتم تسجیل 

حقوق على األصل محتسبة ضمنسابقة  ئرأو خساأرباحأي فإن متاحة للبیع"، ال"المعاد تصنیفھ من فئة بالنسبة لألصل المالي
أیضاً أو الخسارة على مدى العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي. یتم الربححساب إلى إطفاؤھاالملكیة یتم 

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

فئة لى إمحتفظ بھا لغرض المتاجرة" المشتقة من فئة "الالمتاجرة غیر موجوداتإعادة تصنیف ، في حاالت نادرة،یجوز للبنك
االحتفاظ البنك النیة والقدرة على وكان لدىمع تعریف القروض والذمم المدینةت تتوافق " إذا كانوالذمم المدینة"القروض 

البنك قام تصنیف الموجودات المالیة، وإذا إعادة تإذا تم.تاریخ االستحقاقالموجودات المالیة في المستقبل المنظور أو حتى ب
الزیادة تلكفإن تأثیر، المستردةلمقبوضات النقدیة في المستقبل نتیجة لزیادة المتحصالت النقدیةل ھتقدیراتبزیادة في وقت الحق 

.من تاریخ تغییر التقدیراعتباراً الفعلي الفائدة معدلتعدیل على ك تسجیلھیتم 

إعادة تصنیف أي بالبنك ال یقوم .كل أداة على حدةعلى أساس  اتصنیف ویتم تحدیدھالإعادة عملیة فیما یتعلق بةاإلدارة مخیرإن 
.األوليالحقاً للتسجیلالل الربح أو الخسارة فئة القیمة العادلة من خفي أداة مالیة 

الموجودات والمطلوبات المالیةتسجیلإلغاء 

مالیةالموجودات ال

Ύѧο˯تسجیلیتم إلغاء  Ηϗϻ�Ωѧϧϋ�ˬϭ��ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΩϭѧΟϭϣϟˬ�ΔѧϳϟΎϣ�ΕΩϭѧΟϭϣ�ΔѧϋϭϣΟϣ�ϥѧϣ�˯ί ѧΟ�ϭ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΩϭѧΟϭϣϟ�ϥѧϣ�˯ί ѧΟ
:مشابھة) عند

؛ أوقات النقدیة من الموجوداتحقوق استالم التدفانقضاء
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(تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.٣

(تابع) األدوات المالیة٧-٣

(تابع)الموجودات والمطلوبات المالیةتسجیلإلغاء 

(تابع)مالیةالموجودات ال

 المستلمةزام بدفع التدفقات النقدیةحقوقھ في الحصول على التدفقات النقدیة من الموجودات أو تحمل التقیام البنك بتحویل
عند:، وااللتزامنقل ترتیبات إلى طرف ثالث بموجب جوھري كاملة دون تأخیر 

 أو ؛جوھريبشكلٍ الموجودات عوائدجمیع مخاطر وقیام البنك بتحویل
رة على الموجوداتالسیطھ قام بتحویل، لكنأو االحتفاظ بھالموجوداتاعوائدوجمیع مخاطر عدم قیام البنك بتحویل ب.

ولم یقم ،االلتزامترتیبات نقل إبرامدمعحقوقھ في الحصول على التدفقات النقدیة من الموجودات أو البنك بتحویل ما ال یقومعند
ϝѧϣΎϛ�˳ϝϛѧηΑ�ΎϬΑ�υΎϔΗΣϻ�ϭ�ϭ�ϡΗѧϳ�ϪѧϧΈϓ�ˬΎѧϬϳϠϋ�Γέρϳѧγϟ�ϝѧϳϭΣΗϝϳΟѧγΗ�ΕΩϭѧΟϭϣϟالموجوداتعوائدوجمیع مخاطر بتحویل 

�ϙϠΗΕΩϭѧΟϭϣϟ.ϭ�ˬΔѧϟΎΣϟ�ϩΫѧϫ�ϲѧϓ�ϡίفي  المستمرةالبنك شاركة مبقدر  ѧΗϠϳ�˱Ύѧο ϳ�ϙѧϧΑϟ ب�ΔѧρΑΗέϣϟ�Δϳϟϭ̈́ ѧγϣϟΎϙϟΫѧΑ.ϭ�α Ύѧϳϗ�ϡΗѧϳ
.البنكاحتفظ بھا المرتبط بھا على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي لتزامالموجودات المنقولة واال

�Δѧϣϳϗ قصىلقیمة الدفتریة األصلیة للموجودات وأباقاس تُ دات المنقولة المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على الموجوإن 
.، أیھما أقلھایمكن أن یطلب من البنك سداد ةممكن

المطلوبات المالیة

مطلوبات استبدال ومتى تم .إلغاؤهأوانقضاؤهأوالمتعلق بالمطلوباتلتزام االاستیفاءالمطلوبات المالیة عندتسجیلإلغاء یتم 
تم تعدیل شروط مطلوبات مالیة قائمة ، أو بصورٍة جوھریةمن نفس المقرض بشروط مختلفة بمطلوبات أخرى ةیة قائممال

.جدیدةمطلوبات تسجیلو مسجلة ةأصلیمطلوبات لإلغاء باعتباره اإلطفاءأوھذا االستبدال معاملة تتم كبیر، بشكلٍ 

.الربح أو الخسارةضمنالمدفوع المقابلوالمالیة األصلیةطلوبات للمالفرق بین القیمة الدفتریة تسجیلیتم 

المقاصة

حقالبنكیكون لدىعندماالموحد فقطالماليالمركزبیانفيالمبلغصافيالمالیة وبیانوالمطلوباتالموجوداتمقاصةتتم
وتسویةاألصل بیعأوالمبلغأساس صافيعلىالمعامالتلتسویةلدیھ النیةویكونمسجلةالالمبالغبمقاصةقانوني واجب النفاذ

لمعاییر ل وفقاً بذلك یكون مسموحاً فقط عندما  يصافالاإلیرادات والنفقات على أساس یتم عرض .متزامنبشكلالمطلوب
.المماثلة مثل نشاط التداول في البنكالمعامالت عن مجموعة من ناشئة وخسائر أرباحعندما یكون ھناكة أویالمحاسب

الموجودات مقاصة التي تعطیھ الحق في  قاصةلملفي عدد من الترتیبات، بما في ذلك االتفاقات الرئیسیة البنك طرفاً یعد 
یتم عرض ، متزامنالصافي أو في وقت على أساس تسویة المبالغ تكون لدیھ النیة في عندما،لكنووالمطلوبات المالیة 

  .جمالياإلموجودات والمطلوبات المعنیة على أساس ال

الشراء البیع واتفاقات ٨-٣

في تاریخ مستقبلي محدد (اتفاقیات إعادة شراء بسعر محدد سلفاً الإعادة بتخضع اللتزام عة التي یالمباألوراق المالیة إن 
ضمن بندبالمبلغ المقبوض المتعلقتسجیل المطلوبمع بیان المركز المالي الموحد تسجیلھا ضمن یتم االستمرار في الشراء)، 
معدل الفائدة الفعلي على مدى لالفرق بین سعر البیع وإعادة الشراء یعامل كمصروف فائدة باستخدام طریقة العائد إن .القروض

إعادة بیعھا في تاریخ مستقبلي محدد (اتفاقیات إعادة بالتزام المصحوبة بلموجودات المشتراة اتسجیلال یتمو.یةاالتفاقفترة 
ودائع "ضمن بندات یالمبالغ المدفوعة بموجب ھذه االتفاقیتم إدراج .بیان المركز المالي الموحدمنضالشراء العكسي) 

لمعدل فائدة باستخدام طریقة العائد إیرادكالبیع إعادة عامل الفرق بین سعر الشراء وسعر یُ و."وأرصدة مستحقة من البنوك
.یةاالتفاقفترة لفعلي على مدى الفائدة ا
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(تابع) سیاسات المحاسبیة الھامةملخص ال.٣

سندات االقتراض واإلقراض٩-٣

السنداتإدراجال یتم .مقدماً المقترضیدفعھا أوراق مالیة بأو نقداً ھاما یتم تأمینعادةً واإلقراضاالقتراض إن معامالت سندات 
یتم التعامل مع الضمانات النقدیة الواردة و.مقرضةألوراق المالیة الل التسجیلإلغاء بیان المركز المالي وال یتم ضمنالمقترضة 

المقترضة السندات تحویل متى تم ومع ذلك، .ودائعكضمانات التسجیلیتم والأو ودیعة، اً قرضالصادرة باعتبارھا أو 
األوراق وإقراض اقتراضأنشطةإن ترتیبات .الطرف المقرضإلى السندات بإعادة فإنھ یتم تسجیل االلتزام ، أخرىألطراف 

.ةیكسعاتفاقیات إعادة الشراء وإعادة الشراء الضمن بوجٍھ عامالمالیة یتم إدراجھا

یعادلھالنقد وما ١٠-٣

وإلىالبنوك المركزیة والودائع واألرصدة المستحقة من المحتفظ بھا لدى واألرصدة في الصندوقالنقد یعادلھالنقد وما شملی
أقل من  ةصلیأاستحقاق بتواریخ عالیة السیولة الموجودات ذاتالبنوك أخرى والتحویل إلى أو من قید التحصیل والبنود بنوكلا

العادلة، وتستخدم من قبل البنك في تھاھامة من حیث التغیر في قیمغیر والتي تخضع لمخاطر االستحواذثالثة أشھر من تاریخ 
.لتكلفة المطفأة في بیان المركز الماليبا یعادلھالنقد وما عرضیتم .إدارة االلتزامات قصیرة األجل

القروضانخفاض قیمة ١١-٣

.٨-٤١رقم إیضاح -إدارة مخاطر االئتمانیضاحإالرجوع إلى ُیرجى 

المطفأةقیاس التكلفة ١٢-٣

 ةمالیوالمطلوبات الالموجودات قیاس من خاللھ المبلغ الذي یتم ھي عبارة عن  ةمالیللموجودات والمطلوبات الالتكلفة المطفأة إن 
�ΕΎϋϭϓΩϣϟΩѧίاً األولي، ناقصتسجیلالعند  �ˬΔϳѧγϳέϟ ًاѧλ ϗΎϧ�ϭ ًا�˯ΎѧϔρϹ�ΔѧϘϳέρ�ϡΩΧΗѧγΎΑ�ϡϛέѧΗϣϟ�ϝΩѧόϣ�ϲѧϠόϔϟ�ΓΩѧΎϔϟي أل

�ϥ·�ϲѧϠόϔϟ�ΓΩѧΎϔϟ�ϝΩѧόϣ.في القیمةالنخفاض نتیجة امنھ أي تخفیض مبلغ االستحقاق، مطروحاً والمسجلفرق بین المبلغ األولي 
Ύѧο˯،أو ةالمالیاتللمطلوبخالل العمر المتوقع قدرةالدفعات النقدیة المستقبلیة المدقةو المعدل الذي یخصم بھ Ηϗϻ�Ωѧϧϋ�ˬ�ϝϼѧΧ

.فترة أقصر إلى صافي القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المالیة

قیاس القیمة العادلة١٣-٣

تحویل التزام في ل دفعھة بسعر السوق الذي یمكن الحصول علیھ لبیع أصل أویقوم البنك بقیاس موجوداتھ ومطلوباتھ المالی
في  ، في حالة عدم توافر السوق الرئیسیة،معاملة منتظمة بین المشاركین في السوق في تاریخ القیاس داخل السوق الرئیسیة أو

نشاطة إذا كان حجم ومستوى ق سوقاً رئیسییعتبر البنك السولبنك بالنسبة للموجودات أو المطلوبات.السوق األكثر نفعاً ل
ھو األكبر في السوق مقارنة بغیرھا.المالیةالمطلوباتالموجودات و

تحقیق منافع اقتصادیة تماشى مع قدرة المشاركین في السوق على یبالسعر الذيیقوم البنك بقیاس موجوداتھ غیر المالیة 
باستخدام الموجودات وھي في حالتھا المثلى.   

في معاملة منتظمة بین المشاركین التزامتحویلالمدفوع نظیر أصل أو المقبوض نظیر بیعالمبلغ عن عبارة القیمة العادلة ھي 
تاریخأو، في حالة عدم توافر السوق الرئیسیة، في السوق األكثر نفعاً للبنك في في السوق الرئیسیةفي السوق في تاریخ القیاس 

إمكانیة مالحظتھ مباشرة أو تقدیره باستخدام أسلوب آخر من الحالیة في السوق بغض النظر عن القیاس في ظل الظروف 
. إن القیمة العادلة اللتزام ما تعكس مخاطر عدم الوفاء بھذا االلتزام.أسالیب التقییم

اً سوق نشطالیعتبر .األداةتلكل شطةنالسوق الفي المعلن السعرباستخدام لألداة، عند الضرورة،القیمة العادلةبقیاس البنك یقوم
المتعلقة باألصل أو االلتزام منتظمة ومالئمة من حیث الحجم بما یكفي لتحدید بیانات األسعار على المعامالتعندما تكون 

أساس مستمر.



ة مساھمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

لمالیة الموّحدةإیضاحات حول البیانات ا
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٩(

  (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.٣

(تابع)قیاس القیمة العادلة١٣-٣

 علىالتي تعمل التقییمأسالیببتحدید القیمة العادلة باستخدام حینھا یقوم البنك معلن في سوق نشطة، في حال عدم وجود سعر
تقلل من استخدام المدخالت غیر الجدیرة بالمالحظة. وذات الصلة الجدیرة بالمالحظةمدخالتالاالستفادة القصوى من تحقیق

المعاملة.في تحدید سعركن أن یستخدمھا المشاركون التي یملعوامالجمیع أسلوب التقییم المختار یتضمن 

للمقابل ، أي القیمة العادلة المعاملةسعر في عادًة یتمثل المبدئي تسجیلالأفضل دلیل على القیمة العادلة لألداة المالیة عند إن 
سعر المعاملة ولم یتوفر دلیل . إذا قرر البنك أن القیمة العادلة بتاریخ التسجیل المبدئي تختلف عن أو المقبوضممنوحال

موضوعي على القیمة العادلة إما من خالل سعر معلن في سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل أو استناداً إلى أي أسلوب من 
ة التي ال تستخدم إال البیانات المستمدة من األسواق الجدیرة بالمالحظة، یتم مبدئیاً قیاس األداة بالقیمة العادلأسالیب التقییم

المعدلة، ویتم تعدیلھا لتأجیل الفرق بین القیمة العادلة بتاریخ التسجیل المبدئي وسعر المعاملة. ویتم تسجیل الفرق الحقاً في 
تاریخ الذي یكون فیھ التقییم مدعوماً كلیًة الحساب الربح أو الخسارة على أساس مالئم على مدى عمر األداة ولكن لیس بعد 

إقفال المعاملة.لمالحظة أو بعد تاریخقیة جدیرة باببیانات سو

أو سعر طلب، یقوم البنك بقیاس الموجودات والمراكز عرضو االلتزام التي تم قیاسھ بالقیمة العادلة سعر إذا كان لألصل أ
بینما یتم قیاس المطلوبات والمراكز قصیرة األجل بسعر الطلب.العرضطویلة األجل بسعر 

لوبات المالیة المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان المدارة من قبل البنك على أساس صافي إن محفظة الموجودات والمط
مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، یتم قیاسھا على أساس سعر یمكن قبضھ لبیع مركز صافي طویل األجل (أو ل التعرض إما

التعدیالت التي تتم على مستوى تلك صیص دفعھ لتحویل مركز صافي قصیر األجل) ألي تعرض لمخاطر محددة. یتم تخ
المحفظة لكل بند من الموجودات والمطلوبات على أساس تعدیل الخطر ذي الصلة لكل أداة من األدوات المشمولة بالمحفظة.

یر في اعتباراً من تاریخ الحدث أو التغیتویات المختلفة لتسلسل القیمة العادلة یقوم البنك بتسجیل التحویالت إلى ومن المس
الظروف الذي أدى إلى التحویل.

طالتحوّ محاسبة   ١٤-٣

(تصنف إماكتحوطات  صنفةمشتقات المالإّن  لتزاماتاالأو أو المطلوبات للتغیر في القیمة العادلة للموجودات تحوطات )١:
عزى إلى مخاطر معینة مرتبطة قبلیة التي تُ لتقلبات في التدفقات النقدیة المستل ات) تحوط٢()؛"تحوطات القیمة العادلة"ثابتة (ال

)؛ "التدفقات النقدیةات"تحوط(ي المعلنمستقبلالقد تؤثر على صافي الدخل متوقعة للغایة ، أو معاملة المطلوباتبالموجودات أو 
المشتقات ). یتم تطبیق محاسبة التحوط على"تحوطات صافي االستثمار") تحوط لصافي االستثمار في عملیة أجنبیة (٣أو (
.استیفاء معاییر معینةبنفس الطریقة، بشرط  صنفةالم

المتحوطة بنود الالعالقة بین أدوات التحوط وبتوثیق البنك یقوم ،محاسبة التحوطتصنیفھا طبقاً لمن أجل عالقة التحوط، بدءند ع
في بدایة التحوط ،اً موثقاً لبنك أیضا تقییمیتطلب ا.التحوطفي تنفیذ تھستراتیجیاوإدارة المخاطر في البنك ھدف باإلضافة إلى 

تتسم بفعالیة تحوطالفي معامالت المستخدمة المشتقات، أساسي وبشكلٍ ،أدوات التحوطكانت حول ما إذا وعلى أساس مستمر، 
یتم تضمین .وطةحتالملبنود لأو التدفقات النقدیة العادلة في القیم حوطةتالمالمخاطر العائدة إلى التغییرات مقاصة في  كبیرة

."الفوائدإیرادات"صافي  ضمنمؤھلة التحوط بعض مقایضات العلى المستحقة الفائدة إیرادات ومصاریف 

طات القیمة العادلةتحوّ 

لتغیر في القیمة حتى یعكس احوط تالمیتم تعدیل البند فإنھ لقیمة العادلة، لتحوط على أنھا عالقة تحوط عملیة تم تصنیف  متى
كل من األداة التغیرات في القیمة العادلة لبالمتعلقة أو الخسائر رباحاألتسجیل یتم .حوطةتالمالمخاطر یتعلق بفیماالعادلة

.لذلكتحوط وفقاً مبند اللإلى مخاطر التحوط في بیان الدخل الموحد، ویتم تعدیل القیمة الدفتریة لالعائد تحوط مبند الالوالمشتقة 
إلغاء تم في بمعاییر القیمة العادلة لمحاسبة التحوط أو تعد تلم أو أو إنھاؤھاأو تم بیعھا، شتقةاألداة المقضى أجلانإذا 

الذي تحوط مبند اللالقیمة الدفتریة لیطرأ حتى اللحظة علىیتم إطفاء أي تعدیل و.محاسبة التحوطفإنھ یتم إیقاف ، التصنیف
ل الموحد كجزء من إعادة حساب معدل الفائدة الفعلي على مدى الفترة حتى الفائدة الفعلي، في بیان الدخمعدل طریقة لھستخدمی

.تسجیلإلغاء التاریخ االستحقاق أو 
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(تابع) طالتحوّ محاسبة   ١٤-٣

طات التدفقات النقدیةتحوّ 

تسجیلھ ضمن یتم لتدفقات النقدیة كتحوطات لوتأھیلھا صنیفھاي تم تالجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات التإن 
ضمنمباشرة بالجزء غیر الفعال ھالمتعلقئرخساالأو رباحاألتسجیل یتم و.حقوق الملكیةإضافتھ إلىالدخل الشامل اآلخر و

إلى بیان الدخل وتحویلھا شامل اآلخر من الدخل الحقوق الملكیةالمبالغ المتراكمة في إعادة تصنیف یتم و.بیان الدخل الموحد
تحوط الممثل البندبیان الدخل الموحد تماشیاً مع الربح أو الخسارة، على تحوط مبند الالیؤثر فیھا الموحد في الفترات التي 

غیر موجودات غیر مالیة أو مطلوباتتسجیلالتي جري التحوط منھا إلى المعاملة المتوقعةعندما تؤدي ومع ذلك، المسجل.
القیاس ج مبدئیاً ضمندروتُ من األسھم حقوق الملكیةضمنأو الخسائر المتراكمة المؤجلة سابقاً رباحیتم تحویل األفإنھ ، مالیة

عندما وأعالقة التحوط البنك محاسبة التحوط عندما یلغي إیقاف یتم .غیر المالیةأو المطلوبات األولي لتكلفة الموجودات 
.معاییر محاسبة التحوطبالتحوط ما ال یفيبیعھا أو إلغاؤھا أو عندیتم حوط أو أداة التینقضي أجل

، المعاملة المتوقعةتسجیلحتى یتم حقوق الملكیةتبقى في  حقوق الملكیةضمنتراكمة المعترف بھا مالخسائر الأو رباحإن األ
إذا لم یعد من المتوقع .على بیان الدخل الموحدلمتوقعةاالمعاملةتؤثر غیر المالیة، أو حتى أو المطلوبات في حالة الموجودات 

یتم نقلھا على الفور إلى بیان الدخل حقوق الملكیةضمن حتسبةالمأو الخسائر المتراكمة رباحاألفإن ، المتوقعةالمعاملةظھور
.من الدخل الشامل اآلخرالموحد

االستثمار صافي  طتحوّ 

تسجیلیتم .مخاطر التدفقات النقدیةلتحوطات لعملیات األجنبیة تحتسب بطریقة مشابھة تحوطات صافي االستثمارات في اإن
یتم و.ستثماراالصافي احتیاطي تحوط ضمن یحتفظ بھا والدخل الشامل اآلخرلجزء الفعال ألداة التحوط في لالربح أو الخسارة 

والخسائر المتراكمة رباحاألإن.ر في بیان الدخل الموحدفعال على الفوالالجزء غیر بتتعلق التي الخسائرأو رباحاألتسجیل
.العملیة األجنبیةعند استبعاد بیان الدخل الموحد ضمنھا إدراجالدخل الشامل اآلخر وضمن حقوق الملكیة یعاد تصنیفھا من

طاختبار فعالیة التحوّ 

�ΔϳΩΑ�ϲϓ�ϙϧΑϟ�ΔϳϠϣϋ�ϝϼѧΧϭ�ρϭѧΣΗϟΩΎѧϬΗΎϳΣ�Γέϭ�ΔѧϳϟΎόϓ�ωΎѧϔΗέΎΑ�ΕΎѧόϗϭΗ�ΩϭѧΟϭ�Γέϭέѧο�ϝѧϛشترطیلمحاسبة التحوط، للتأھل 
.مستمر(فعالیة بأثر رجعي) على أساسٍ ة یحقیقالتھافعالیثبوتو)متوقعةتحوط (فعالیة عملیة 

�ϰѧϠϋ�ρϭѧΣΗϟ�ΔѧϳϟΎόϓ�ϡϳѧϳϘΗل�ΏϭϠγϷ�ΩϣΗόϳ�ϪϣΩΧΗѧγϳ�ϱΫϟ�ϙѧϧΑϟ.التحوطفعالیة مدى تقییم یةحدد كیفیعالقة تحوط إن توثیق كل 
.إدارة المخاطراتیجیةسترا

ΔѧϳϟΎόϓ�ωΎѧϔΗέΎΑ�ΕΎѧόϗϭΗ�ϙΎѧϧϫ�ϭ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ϲѧϓ�ΕέѧϳϐΗϟ�νأن تكونالبد، توقعةلتحقیق الفعالیة المو ϳϭѧόΗ�ϲѧϓ�ρϭѧΣΗϟ�ΓΩ
έѧΗϔϟ�ϲѧϓ�ΎѧϬϟ�ρϭѧΣΗϣϟ�έρΎѧΧϣϟ�ϰѧϟ·�ΩϭѧόΗ�ϲΗϟ�ΔϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩΗϟΓρϭѧΣΗϟ�ΩѧϳΩΣΗ�ΎѧϬϳϓ�ϡΗѧϳ�ϲѧΗϟ.ϭϕѧϳϘΣΗϟˬΔѧϳϘϳϘΣϟ�ΔѧϳϟΎόϔϟ�ϥΈѧϓ

١٢٥ΔѧϣϟΎΑ.�ϡΗѧϳϝإلى ٨٠التغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة یجب أن تقابل كٍل منھما األخرى في حدود  ϳΟѧγΗ�ϡΩѧϋ
.فعالیة التحوط في بیان الدخل الموحد

طالمشتقات التي ال تخضع لمحاسبة التحوّ 

لقیم العادلة للمشتقات التي ال تخضع لمحاسبة التحوط على الفور والخسائر الناجمة عن التغیرات في ارباحجمیع األتسجیل یتم 
(إیضاح المتاجرة"إیرادات"صافي بند ضمن "المشتقاتمع التعامل عن ةناتجاألرباح الصافي "بیان الدخل الموحد في ضمن

٢٨(.
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حقوق الملكیةأدوات ١٥-٣

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

إدراج یتم .مطلوباتھامنشأة بعد خصم جمیع أي متبقیة في موجوداتفائدة عقد یثبت ھي عبارة عن أي حقوق الملكیةإن أداة 
.مباشرةاإلصدار ال، صافیة من تكالیف لمقبوضةعوائد االفي  البنكالتي یصدرھا حقوق الملكیةأدوات 

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

:أي التزام تعاقديعلى األداة احتواءعدم )أ(
أولمنشأة أخرى؛أو موجودات مالیة أخرى  ةتقدیم مبالغ نقدی
 للبنكمناسبة غیر یحتمل أن تكون في ظل ظروف منشأة أخرى یة مع أي المالأو المطلوبات تبادل الموجودات.

فإنھا تكون:، لدى البنكحقوق الملكیةأدوات باألداة سیتم أو یحتمل أن یتم تسویتھا ب) إذا كانت (
 أو ؛ى البنكلدحقوق 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

.ى البنكلدحقوق الملكیةأدوات محدد من 

أسھم البنكبشأنأسھم الخزینة والعقود ١٦-٣

االحتیاطیات من ھاخزینة) یتم خصمال(أسھم  ابعةأو أي من شركاتھ التالتي یمتلكھا البنك الخاصة حقوق الملكیةأدوات إن 
عند شراء أو بیع أو إصدار  ةأو المقبوض ةالمبالغ المدفوعتسجیلویتم  .لتكلفةل المرجحمتوسطالعلى أساس واحتسابھا األخرى

.حقوق الملكیة، مباشرة في لبنكباالخاصة حقوق الملكیةأو إلغاء أدوات 

.الخاصةحقوق الملكیةعند شراء أو بیع أو إصدار أو إلغاء أدوات الموحد ة في بیان الدخل أو خسارربحأي تسجیلیتم ال 

كحقوق مساھمین ھافیتصنیتم ثابت مقابل مبلغ سھم الخاصة التي تتطلب تسویة مادیة لعدد محدد من األسھم الخاصة األعقود إّن 
أو على أساس الصافي سھم الخاصة التي تتطلب تسویة نقدیة األف عقود تصنّ .ھاأو خصمھا منحقوق الملكیةإلى وإضافتھا 

.بیان الدخل الموحدضمنالتغییرات في القیمة العادلةبیانخیار التسویة بوصفھا أدوات تداول ویتم توفر 

الضمانات المالیة١٧-٣

�ϥ·�ϲϫ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎϧΎϣο ϟ�ϥϋ�ΓέΎΑϋ�ΏϠρΗΗ�ΩϭϘϋ�ϥϣ�ϙϧΑϟ�ϡϳΩѧϘΗΩΩѧΣϣ�ΕΎϋϭϓΩѧϣΓ�ν ϳϭѧόΗϟح�ϥΎϣѧο ϟ�ϝѧϣΎ�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�ϲѧϓϝϳΟѧγΗ�ϥΎϣѧο .ةالمالیاتالضمانعمر لى مدى عالمستلمة إطفاء العالوة  ϟ�ΏϭѧϠρϣϟ�Δϳϣѧγϻ�ΔѧϣϳϘ(�˱ΎѧϘϓϭ

ϰѧϠϋ�ΎѧϣϬϳ�ˬ�Ωѧϧϋ��ϊˬةѧόϗϭΗϣ�ΕΎϋϭϓΩϣ�ϱϷ�ΔϳϟΎΣϟ�ΔϣϳϘϟالمطفأة أوقیمتھل ϓΩѧϟ�ΏѧΟϭ�ώѧϠΑϣ�ΩϭѧΟϭ�ϝΎѧϣΗΣ�ϥΎϣѧο ϟ�ΏѧΟϭϣΑ.
.ن المطلوبات األخرىالمستلمة على ھذه الضمانات المالیة ضمالعالوة یتم تضمین و

قبولالوراق أ١٨-٣

�ϡΗѧϳϭΎϬϠϳΟѧγΗ،"والقیاستسجیلالاألدوات المالیة:"٣٩رقمالدولي يمعیار المحاسبالالقبول ضمن نطاق أوراق تم التعامل مع ی
�ΏϭϠρϣϛΩѧΣϭϣϟ�ϲϟΎѧϣϟ�ί ѧϛέϣϟ�ϥΎѧϳΑ�ϲϓ�ϲϟΎϣϊ ѧϣϝϳΟѧγΗϟ�ϕѧΣϟ�ϱΩѧϗΎόΗ�ν ϳϭѧόΗϟ�ϰѧϠϋ�ϝϭѧλ ΣϠϟ�ϝѧλ ϛ́�ϝѧϳϣόϟ�ϥѧϣϲϟΎѧϣ.

.مالیةومطلوبات موجودات ك تالقبوالبالمتعلقة االلتزامات إدراج، فقد تم وعلیھ



ة مساھمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري
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  (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.٣

بیع الضمانات المعلقة١٩-٣

بصافي ت تلك الموجودایتم إظھار .تسویة بعض القروض والسلفیاتلعقارات وغیرھا من الضمانات على  البنك أحیاناً یستحوذ 
للقروض والسلفیات أو القیمة العادلة الحالیة لھذه الموجودات مطروحاً منھا تكالیف البیع في تاریخ االستحواذ، القیمة البیعیة

.بیان الدخل الموحدضمنتقییم البیع والخسائر غیر المحققة من إعادة الأو الخسائر الناتجة عن رباحاألتسجیل یتم .أیھما أقل

ض قیمة الموجودات غیر المالیةانخفا٢٠-٣

غیر المالیة لتحدید ما إذا كان ھناك أي ھالبنك بمراجعة القیمة الدفتریة لموجوداتیقوم ، الموحدبیان المركز المالي تاریخ في 
تقدیر فإنھ یتمأي إشارة من ھذا القبیل، كانت ھناك إذا .مؤشر على أن ھذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القیمة

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

�ΔѧϣϳϘϟ�ΩѧϳϗϡΩΧΗѧγϻϰѧϠϋ�ΎѧϣϬϳ�ˬ.ϟϭ�ΔѧϣϳϘϟ�έϳΩѧϘΗوألبیع اتكالیف  ةناقصعادلة قیمة العبارة عن بل لالسترداد ھو المبلغ القاإّن 
�ΩϳϗϡΩΧΗγϻ�ϪϧΈϓ�ˬ�α ѧϛόϳ�ΔΑϳέѧο ϟ�ϝΑϗ�Ύϣ�ϡλ Χ�ϝΩόϣ�ϡΩΧΗγΎΑ�ΔϳϟΎΣϟ�ΎϬΗϣϳϗ�ϰϟ·�ΓέΩϘϣϟ�ΔϳϠΑϘΗγϣϟ�ΔϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩΗϟ�ϡλ Χ�ϡΗϳ

.األصلالخاصة بمة الزمنیة للنقود والمخاطر تقییمات السوق الحالیة للقی

یتم تخفیض القیمة الدفتریة فإنھ أقل من قیمتھ الدفتریة، بالنقد) تكوین إذا تم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل (أو وحدة 
دخل الموحد، ما لم یتم خسارة االنخفاض في بیان التسجیل یتم .النقد) إلى القیمة القابلة لالستردادتكوین وحدة أو لألصل (

.إعادة التقییمفي قیمة انخفاضكیتم التعامل مع خسارة انخفاض القیمة وعندھا،الصلة بقیمة إعادة التقییميذصلاألتحمیل 

قیمة لالتقدیر المعدل لالنقد) إلى تكوین وحدة أو یتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل (فإنھ ، اً خسارة االنخفاض الحقعكس تمفیما لو
خسارة تسجیل یتم و لمفیما للقیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا االزائدةالقیمة الدفتریةتتجاوز ال  حتى لالستردادالقابلة 

عكس خسارة االنخفاض في بیان الدخل تسجیل یتم .النقد) في السنوات السابقةتكوین وحدة أو ألصل (انخفاض في قیمة ا
في إعادة زیادة كعامل عكس خسارة االنخفاض الصلة بقیمة إعادة التقییم، وفي ھذه الحالة یُ يذصلاألتحمیل تم الموحد، إال إذا

.التقییم

تأجیرال٢١-٣

إجراء مضمون الترتیب ویتطلب یستند إلى ذلكفإن،یحتوي على إیجارإذا كان أو اً أم الإیجاریعد تحدید ما إذا كان الترتیب ل
الترتیب ینقل الحق في وما إذا كانمحددةموجودات أصل معین أوالترتیب یعتمد على استخدامبا إذا كان الوفاء ملمعرفة تقییم 

.صلاستخدام األ

جوھري كافة المخاطر والمنافع العرضیة لملكیة البنود المستأجرة إلى عقود اإلیجار التي ال تنقل بشكلٍ إن -البنك كمستأجر
على أساس القسط الثابت الموحد دفعات اإلیجار التشغیلي كمصروف في بیان الدخل تسجیل ویتم .لیةتشغیإیجاراتالبنك تعد 

.فیھا اكمصروف في الفترة التي یتم تكبدھالمحتملةاإلیجار مطلوباتتسجیلیتم كما  .على مدى فترة اإلیجار

Ϸ�ΔѧϳϛϠϣ�ϰѧϠϋ�ΔΑΗέΗϣϟϝѧλ�ϝϛѧηΑوالمنافعیع المخاطر ل جمیحوبت بموجبھاالتي ال یقوم البنك عقود اإلیجار إن -مؤجركالبنك 
�ϱέϫϭΟ�ΎѧϬϧ�ϰѧϠϋ�ϑ ϧѧλ ΗΕέΎѧΟϳ·ΔϳϠϳϐѧηΗ.�ϝΧΩѧϟ�ϥΎѧϳΑ�ϲѧϓ�ΩέϳΈѧϛ�ΔϳϠϳϐѧηΗϟ�ΕέΎѧΟϳϹΎΑ�Δѧλ ΎΧϟ�ΔѧϧϳΩϣϟ�ϡϣΫѧϟ�ϝϳΟѧγΗ�ϡΗѧϳ

�Ύѧϣϛ��έΎѧΟϳϹ�ΓέѧΗϓ�ϯ Ωѧϣ�ϰѧϠϋ�ΕѧΑΎΛϟ�ργϘϟ�α Ύγ�ϰϠϋ�ΩΣϭϣϟ�ϡΗѧϳ�ϝϳΟѧγΗΕέΎѧΟϳϹѧϛ�ΔѧϠϣΗΣϣϟ�ϲѧϓ�ΕΩέϳΈ�ϡΗѧϳ�ϲѧΗϟ�ΓέѧΗϔϟ
.فیھااكتسابھا



ة مساھمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري
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استثمارات عقاریة٢٢-٣

ھا ولكن،أو كلیھمارأسمالیةرباحألأو من تأجیرھا إما لكسب إیرادات عبارة عن عقارات محتفظ بھا  يھاالستثمارات العقاریة
یتم .أغراض إداریةفي تستخدم في إنتاج أو تورید السلع أو الخدمات أو ودیة، العااألعمال سیاقللبیع في ال تكون مخصصة

١٣-٣لطفاً راجع اإلیضاح .التقییم على أساس القیمة العادلة في تاریخ بیان المركز الماليعنداالستثمارات العقاریةإدراج
لالطالع على السیاسة المتعلقة بالتقییم العادل للموجودات غیر المالیة.

االستثمارات تعدیالت القیمة العادلة على یتم إدراج و.ینمستقلخبراء تثمین من قبل بصورة منتظمة یتم تحدید القیمة العادلة 
.خسائرالأو رباحاألفیھا ھذه في بیان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ العقاریة

ھایتم قیاساستثمارات عقاریةكویرھا الستخدامھا في المستقبل التطویر التي یجري بناؤھا أو تطقیداالستثمارات العقاریةإّن 
.تكالیف الموظفین ذات الصلةالعقار شاملة عزى إلى تصمیم وبناء بما في ذلك جمیع التكالیف المباشرة التي تُ ،بالتكلفة مبدئیاً 

والخسائر الناجمة عن رباحاألویتم إدراج .قید التطویر بالقیمة العادلةاالستثمارات العقاریةالمبدئي، یتم قیاس تسجیلبعد الو
.الفترة التي تنشأ فیھاخالل بیان الدخل الموحدضمنقید التطویر ات العقاریةستثماراللالتغیرات في القیمة العادلة 

الممتلكات والمعدات٢٣-٣

έΎѧѧϬυ·�ϡΗѧѧϳ�˱Ύѧѧλ ϗΎϧ�ΔѧѧϔϠϛΗϟ�έόѧѧγΑ�ΕΩѧѧόϣϟϭ�ΕΎѧѧϛϠΗϣϣϟ�έΎѧѧγΧϭ�ϡϛέѧѧΗϣϟ�ϙϼϬΗѧѧγϻΕΩѧѧΟϭ�ϥ·�ˬΔѧѧϣϳϘϟ�ν ΎѧѧϔΧϧ.�ϝϣѧѧηΗ�ΔѧѧϔϠϛΗϟ
�ϲϓ�ΕέϳϐΗϟ�ΏΎγΗΣ�ϡΗϳ�ϲΟΎΗϧϹ�έϣόϟ�ΓέѧΗϓ�έѧϳϳϐΗ�ϝϼѧΧ�ϥѧϣ�ϊ.األصلاالستحواذ على عزى مباشرة إلى النفقات التي تُ  ѧϗϭΗϣϟ

.تغییرات في التقدیرات المحاسبیةُتعامل على أنھاو، حسب االقتضاء، االستھالكحساب أو طریقة 

الممتلكات والمعدات على مدى الخاص بالمبلغ القابل لالستھالك لحذفوذلك الموحد بیان الدخل ھالك في یتم إدراج االست
ال  .قیمتھ المتبقیةةً ناقصالمبلغ القابل لالستھالك ھو تكلفة األصل إن .القسط الثابتباستخدام طریقة اعمارھا اإلنتاجیة المقدرة 

.على األرضاستھالكحساب یتم 

  :التاليك ةالمقدرنتاجیة األعمار اإل

  سنة ٢٥إلى ١٥رّ بنظام التملك الحعقارات 
سنوات١٠إلى  ٥  وبنظام التملك الحرّ مستأجرة على عقاراتتحسینات 

سنوات ٥إلى ٣أثاث ومعدات ومركبات 
سنوات١٠إلى٣وملحقاتأجھزة حاسوب

�˯Ύѧѧϐϟ·�ϡΗѧѧϳϝ ϳΟѧѧγΗϟ ل�ΕΎѧѧϛϠΗϣϣϠ�ΕΩѧѧόϣϟϭ�ΩΎόΑΗѧѧγϻ�ΩѧѧϧϋΩѧѧϧϋ�ϭΩϭѧѧΟϭ�ϊ ѧѧϗϭΗϣϟ�ϥѧѧϣ�ϥϭѧѧϛϳ�ϻ�Ύϣ�ΔϳϠΑϘΗѧѧγϣ�ΔϳΩΎѧѧλ Ηϗ�ϊ ϓΎѧѧϧϣѧѧϋ�ϥ
�ΩϋΎϘΗ�ϭ�ΩΎόΑΗγ�ϥϋ�ΔΟΗΎϧϟ�ΓέΎγΧϟ�ϭ�Αέϟ�ΩϳΩΣΗ�ϡΗϳ�ϥϳΑ�ϕέϔϟ�α .ااستخدامھ Ύγ�ϰϠϋ�ϝλ Ϸϊ ѧϳΑϟ�Ωϭϋ�ΔѧϳέΗϓΩϟ�ΔѧϣϳϘϟϭ

.في بیان الدخل الموحدتسجیلھاویتم في ذلك التاریخ، صللأل

ال والشھرةاندماجات األعم٢٤-٣

˯έѧηϟ�ΔѧϘϳέρ�ϡΩΧΗγ�ϡΗϳΏΎѧγΗΣϻ�ΔϳΑѧγΎΣϣϟ�ϰѧϠϋ�ΫϭΣΗѧγϻ�ΕΎѧϳϠϣϋ�ΕΎϛέѧηϟ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣϙѧϧΑϟ.�ΔѧϔϠϛΗ�α Ύѧϳϗ�ϡΗѧϳ�ΫϭΣΗѧγϻ
�ΩѧϳΩΣΗϠϟ�ΔѧϠΑΎϘϟ�ΕΎѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΎѧΑϭϠρϣϟϭالمستحوذ علیھایتم قیاس الموجودات.تبادلالفي تاریخ قابل الممنوح للمبالقیمة العادلة 

�ΦϳέΎѧΗ�ϲѧϓ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΎѧϬϣϳΫϭΣΗѧγϻ.�ΔѧϔϠϛΗ�ϲѧϓ�ΓΩΎѧϳίقب محتملةال �ϱ�ϝϳΟѧγΗ�ϡΗѧϳΫϭΣΗѧγϻ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ϰѧϠϋ�Δѧλ Σϟ�ϙѧϧΑϟ�ϲѧϓ
�ΔѧϔϠϛΗ�ΕѧϧΎϛ�Ϋ·ΫϭΣΗѧγϻ�ϝѧϗ.شھرةملة، ضمن بند الوالمطلوبات والمطلوبات المحتالمستحوذ علیھا القابلة للتحدیدلموجوداتا

�ΔѧѧϟΩΎόϟ�ΔѧѧϣϳϘϟ�ϥѧѧϣ�Δѧѧλ Σϟ�ϙѧѧϧΑϟ�ϲѧѧϓلΕΩϭѧѧΟϭϣΩѧѧϳΩΣΗϠϟ�ΔѧѧϠΑΎϘϟ�ΎѧѧϬϳϠϋ�ΫϭΣΗѧѧγϣϟ�ϝΎѧѧϣϋϸϟ�ΔѧѧϠϣΗΣϣϟ�ΕΎѧѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΎѧѧΑϭϠρϣϟϭ
.الفرق مباشرة في بیان الدخل الموحدتسجیل فإنھ یتم ، ستحوذ علیھاالم
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(تابع)اندماجات األعمال والشھرة٢٤-٣

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

البنك التي یتوقع أن د لدىالنقتكوین من وحدات وحدة كل الشھرة لیتم تخصیص فإنھ القیمة، في نخفاض الافحصلغرض 
.االندماجتستفید من 

كون تعندما على نحٍو متكرر، ، أو سنویاً لتحري االنخفاض في قیمتھاتم تخصیص الشھرة لھاالنقد التي تكوین وحدة حصفیتم 
یتم فإنھ النقد أقل من قیمتھ الدفتریة، تكوین إذا كان المبلغ القابل لالسترداد لوحدة .الوحدةانخفاض قیمة ھناك إشارة إلى احتمال 

لتخفیض القیمة الدفتریة ألي شھرة موزعة على الوحدة ثم إلى الموجودات األخرى ة أوالً انخفاض القیمرةخسا تخصیص
في بیان أي خسارة انخفاض في قیمة الشھرة مباشرةً تسجیلیتم .في الوحدةأصل كل الدفتریة لقیمة وفقاً للللوحدة بالتناسب 

.في فترات الحقةللشھرة المعترف بھافي القیمةال یتم عكس خسارة االنخفاض.الدخل 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·�ΫϳϔϧΗϟ�Ωϳϗ�ΔϳϟΎϣγέ�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�ˬϭϲѧΗϟ�ΕΩϭΟϭϣϟ�ϲϫ�ΫѧΧ́ΗΓΩΎѧϋΓέѧΗϓΔѧϠϳϭρ�ϥѧϣبمباشرة تعلقتكالیف االقتراض التي تإن 
ϼϟ�Γί ϫΎѧѧΟ�Αѧѧλ Ηϟ�ΕѧѧϗϭϟΎѧѧϬϧϣ�Ωϭѧѧλ Ϙϣϟ�ϡΩΧΗѧѧγˬ ُت�Εѧѧϗϭϟ�ϥϳѧѧΣϳ�ϥ�ϰѧѧϟ·�ˬΕΩϭѧѧΟϭϣϟ�ϙѧѧϠΗ�ΔѧѧϔϠϛΗ�ϰѧѧϟ·�ϑ Ύѧѧο�Ϫѧѧϳϓ�Αѧѧλ Η�ϱΫѧѧϟ

منھا.ستخدام المقصوداللكبیر جاھزة إلى حدٍ لموجودات ا

.ي یتم تكبدھا فیھاكافة تكالیف االقتراض األخرى في بیان الدخل الموحد في الفترة التتسجیلیتم 

لتحویلإلزامیة ااألوراق المالیة ٢٧-٣

كحقوق مساھمین منفصل صنف بشكلٍ عن البنك تُ الصادرة للتحویل اإللزامي القابلة ألوراق المالیة لالمكونة العناصرإن 
معدل باستخدام المطلوبات لعنصرة ر القیمة العادلیتقداإلصدارفي تاریخ یتم  .ةتعاقدیالیةتفاقااللمضمون وفقاً ومطلوبات مالیة 

على أساس التكلفة المطفأة باستخدام كمطلوب ھذا المبلغ یتم تسجیل .غیر قابلة للتحویلمماثلة أداة ألي الفائدة السائد في السوق 
عن طریق  ةحقوق الملكیعنصریتم تحدید .عند التحویل أو في تاریخ استحقاق األداةإطفاؤهالفائدة الفعلي حتى معدل طریقة 
كعنصر منفصل وتسجیلھ إدراجھویتم ،من القیمة العادلة لألوراق المالیة القابلة للتحویل ككلالمطلوبات قیمة عنصرخصم 
.قیاسھ الحقاً وال یعاد الموحدحقوق الملكیة فيبیان التغیرات ضمن



ة مساھمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري
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  (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.٣

منافع الموظفین٢٨-٣

نھایة الخدمة للموظفینآتمكاف    )١

خطة المنافع المحددةأ) 

المعترف بھ في إّن المطلوب محددة. المساھمات الخطة تختلف عن ما بعد التوظیف منافع ھي خطة المنافع المحددة خطة إّن 
المحددة في نھایة الفترة المشمولة المنافعلتزام الالقیمة الحالیة یمثلمحددة المنافع الخطط بفیما یتعلق بیان المركز المالي

من تكالیف الخدمة السابقة غیر المعترف بھا. یتم احتساب التزام المنافع المحددة سنویاً  على تعدیالتأي إلى باإلضافةبالتقریر، 
اللتزام المنافع المحددة یتم تحدید القیمة الحالیة، بینماالمتوقعةباستخدام طریقة الوحدة االئتمانیةمستقلین قبل خبراء اكتواریین 

سندات الشركات عالیة الجودة المقومة بالعملة التي لفائدة العن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة باستخدام أسعار 
الصلة.يشروط استحقاق تقارب شروط التزام التقاعد ذھا لوالتي بھاسیتم دفع الفوائد

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

على مدى فترة االستحقاق.

الموظف خدمة مدة طول إلىالمكافآت المغتربین. یستند الحق في الحصول على ھذه ھموظفینھایة الخدمة لآتیقدم البنك مكاف
.العملالتكالیف المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترة یتم إدراج فترة الخدمة. لالحد األدنى استیفاءو

خطة المساھمات المحددةب)

 ةمنفصل إلى منشأةبدفع مساھمات ثابتة منشأة ماقوم بموجبھا تیف خطة المساھمات المحددة ھي خطة استحقاقات ما بعد التوظ
لدفع مبالغ إضافیة. یتم االعتراف بالتزامات مساھمات خطط المعاشات التقاعدیة ضمنيالتزام قانوني أو مع عدم وجود أي 

ھا من قبل الموظفین.كمصروف منافع موظفین في بیان الدخل الموحد في الفترات التي یتم تقدیم الخدمات فیالمحددة

، فإن الخلیجيدول مجلس التعاونودولة اإلمارات العربیة المتحدة لمواطني  جتماعيالتأمین االومعاشات الشتراكات بالنسبة ال
لدولة اإلمارات العربیة للقانون االتحادي وفقاً أبوظبي ومكافآت التقاعد إلمارةصندوق معاشاتإلىالبنك یقوم بتحویلھا 

.١٩٩٩لسنة  )٧(رقم ةالمتحد

الخدمةإنھاء استحقاقات )٢

، منھواضح، دون وجود إمكانیة واقعیة لالنسحابیكون لدى البنك التزام الخدمة كمصروف عندما إنھاء استحقاقات تسجیل یتم 
عرض لء الخدمة نتیجة استحقاقات إنھالتقدیم ادي أو تیعقبل تاریخ التقاعد االعقد العمل إلنھاء إما خطة رسمیة مفصلة تجاه 
طوعي إذا كان البنك قد قدم اللتسریح لالخدمة إنھاء استحقاقات تسجیلیتم .الموظفین على ترك العمل طوعاً لتشجیعمقدم 

المنافع واجبة تكانإذا .صحیحبشكلٍ القابلین لذلك من المحتمل قبول ھذا العرض، ویمكن تقدیر عدد ویكون ، لذلكعرضاً 
.ھا إلى قیمتھا الحالیةیتم خصمعندئذٍ ف، التقریرمن تاریخ شھراً ١٢كثر من الدفع أل

منافع الموظفین قصیرة األجل)٣

�ϥϳϔυϭϣϟ�ϊ ϓΎϧϣ�ΕΎϣί Ηϟ�ϥ·�ϡΗϳϭ�ϡϭλ Χϣ�έϳϏ�α Ύγ�ϰϠϋ�α ΎϘΗ�έϳλ Ϙϟ�ϯ Ωϣϟ�ϰϠϋΩѧϧϋ�ΎѧϬόϓΩΔϠѧλ ϟ�ΕΫ�ΔѧϣΩΧϟ�ϡϳΩѧϘΗ.�ϡΗѧϳ
�ΏΟϭ�Γ́ϓΎϛϣ�Ϋ·�ΡΎѧΑέϷ�ϡγΎϘΗ�ρρΧ�ϭ�ϝΟϷ�Γέϳλبمدفعھ المبلغ المتوقع المطلوب المتعلق باحتساب ϗ�ΔϳΩϘϧϙѧϧΑϟ�ϰѧϠϋ�ΏѧΗέΗ

ѧϣΩΧϟ�ΔΟϳΗϧ�ώϠΑϣϟ�Ϋϫ�ϊب ضمنيالتزام قانوني أو  ϓΩة ϑ ѧυϭϣϟ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣ�ΕϣΩѧϗ�ΔϘΑΎѧγϥΎѧϛϭΎѧϛϣϹΎΑϥ�έϳΩѧϘΗ�ϡί ѧΗϟϻ�˳ϭѧΣϧ�ϰѧϠϋ
.موثوق بھ
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  (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.٣

(تابع) نمنافع الموظفی٢٨-٣

الموظفینأسھم خطة حوافز     )٤

�ΕΎϋϭϓΩϣϟ�ΔѧϳϛϠϣϟ�ϕϭϘΣ�ΕϭΏΑ�ΓΩΩγϣϟϭ�ϡϬγ�ϰϠϋ�ΔϳϧΑϣϟΗΎΑΛ·�ϡΗѧϳΎѧϬ�ϑ تكلفةإن  ϭέѧλ ϣϛ�˯˱ΎѧϧΑ�ˬϕΎϘΣΗѧγϻ�ΓέѧΗϓ�ϯ Ωѧϣ�ϰѧϠϋ
ѧγ�ϲѧΗϟ�ΔѧϳϛϠϣϟ�ϕϭϘΣ�ΕϭΩϷ�ϙϧΑϟ�έϳΩϘΗ�ϰϠϋϡϭϘϳ بΎѧϬΣϧϣϑ Ύѧρϣϟ�ΔѧϳΎϬϧ�ϲѧϓ.�ϡϭѧϘϳϙѧϧΑϟ�ΓέѧΗϓ�ϝѧϛ�ΔѧϳΎϬϧ�ϲѧϓѧϳέϘΗέ�ΔѧόΟέϣΑ
�ϊ ѧϗϭΗϣϟ�ΔѧϳϛϠϣϟ�ϕϭѧѧϘΣ�ΕϭΩ�ΩΩѧόϟ�ϪѧΗέϳΩϘΗΎѧѧϬΣϧϣ.ϡΗѧϳϥΎѧѧϳΑ�έѧΛ�ΔѧόΟέϣ�ˬΕΩѧΟϭ�ϥ·�ˬΔϳϠѧλ Ϸ�ΕέϳΩѧѧϘΗϟϥϣѧѧο�ϝΧΩѧѧϟ�ϥΎѧϳΑ

.لموظفینخطة حوافز ااحتیاطي لذلك على التعدیل المقابلإجراء ، مع للمنحالموحد على مدى الفترة المتبقیة 

�ϡΗϳϝیمثل المصروف القائم فیما لو لملمصروفلالحد األدنى فإن ، دوات حقوق الملكیةالمسددة بأالمكافآت تعدیل بنود عند ϳΩѧόΗ
Ϲ�ΔϣϳϘϟ�ϥϣ�Ωϳίمصروف إضافي أليتسجیلیتم .أي بنود ϳ�ϝ ϳΩόΗѧΑϳΗέΗϟ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϳϟΎϣΟ�ϡϬѧγϷ�ϰѧϠϋ�ΔѧϳϧΑϣϟ�ΕΎϋϭϓΩѧϣϟ�ΕΎ�ϭ

.التعدیلللقیاس في تاریخلموظف وفقاً بأي طریقة أخرى من حق ایكون أن 

تسجیل، ویتم اإللغاءتاریخ ممنوحة في كانتیتم التعامل معھا كما لوفإنھ ، المسددة بأدوات حقوق الملكیةإلغاء المكافآت عند 
المنح عدم مكافآت لم یتم الوفاء بھا فیما یتعلق شروط أي ذلك یشمل ، وعلى الفورمسبقاً تسجیلھلم یتم مصروف للمكافآتأي 

بمكافآت جدیدة وصنفھاالملغاةالمكافآت استعاض البنك عن ومع ذلك، إذا .أو الطرف المقابلالمنشأة ة تقع ضن مسؤولی
على تعدیل مجرد تكما لو كانمعھا تعامل یتم الجدیدة الوالمكافآتالملغاةفإن المكافآت ، المنحفي تاریخ فآت بدیلة امكك

.الفقرة السابقة، كما ھو موضح فيالمكافآت األصلیة

.)٣٢إیضاح للسھم الواحد (المخفضة في حساب األرباح بیانھیتم المعلقة ألسھم خطة الحوافزالمخفض ثر إن األ

طارئةومطلوباتمخصصات٢٩-٣

قتضي من المحتمل أن ییكون نتیجة ألحداث سابقة و ضمني حاليعندما یكون لدى البنك التزام قانوني أو المخصصات ُتحتسب
عندما .تقدیر موثوق لمبلغ االلتزاموضع یكون باإلمكان وموارد تتضمن منافع اقتصادیة لتسویة االلتزامل يتدفق خارجاألمر

القیمة الحالیة لتلك تمثلقیمتھ الدفتریة فإن باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة االلتزام الحالي، یتم قیاس المخصص 
.التدفقات النقدیة

من العقد أقل من علیھالبنكاحصولتكون المنافع المتوقععندما المثقلة بااللتزاماتعقودالعلقة بالمخصصات المتُتحتسب
صافي  وألتكلفة المتوقعة إلنھاء العقد لالقیمة الحالیة المخصص بقاس یُ .لتلبیة التزاماتھ بموجب العقدجباریة الالزمةالتكلفة اإل

في قیمة خسارة انخفاض باحتساب أيمخصصأيرصدقبل یقوم البنك .ما أقل، أیھالتكلفة المتوقعة لالستمرار في العقد
.العقدذلكالموجودات المرتبطة ب

�ΩΩέΗѧγ�ϊ ѧϗϭΗϣϟ�ϥѧϣ�ϥϭѧϛϳ�ΎϣΩϧϋ�ϝѧϛ�ϭ�ν ѧόΑ�ϊ ϓΎѧϧϣϟ�ΔϳϭѧγΗϟ�ΔѧΑϭϠρϣϟ�ΔϳΩΎѧλ Ηϗϻ�ι ѧλ Χϣϟ�ˬΙ ѧϟΎΛ�ϑ έѧρ�ϥѧϣϪѧϧΈϓ  ال�ϡΗѧϳ
.موثوق بھالذمة على نحٍو مبلغ باإلمكان قیاس استراد ھذه الذمة ویكونالمؤكدفي حكم إال إذا كان كأصلمدینة الذمة التسجیل 

عن أحداث ناشئة التزامات محتملة عبارة ھيواالعتمادات المستندیة،المطلوبات الطارئة، التي تشمل بعض الضماناتإن 
كلیاً التي ال تخضع مؤكدة الة غیر واحد أو أكثر من األحداث المستقبلیبظھور أو عدم وظھور حدث وجودھاماضیة یتم تأكید

ألنھ لیس من المحتمل أن یتطلب ھا تسجیلالتزامات حالیة نشأت عن أحداث الماضي ولكن ال یتم عبارة عنسیطرة البنك، أو ل
في  طارئةالااللتزاماتتسجیل ال یتم .موثوق بھیمكن قیاسھا بشكلٍ ال اللتزامات المنافع االقتصادیة، أو ألن قیمة ل اً تدفقتھاتسوی

.إذا كانت غیر ذات صلة، إال الموحدةالبیانات المالیة اإلیضاحات حول ضمنعنھا بل یتم اإلفصاح الموحدة، البیانات المالیة 

التقاریر القطاعیة٣٠-٣

ϝΎѧϣϋϷ�ωΎρϗ��ΕΎϣΩΧ�ϭ�ˬ�έϳϓϭѧΗ��έϳϓϭΗ�ϝΎΟϣ�ϲϓ�Ύϣ·ϟ�ϭ�ΕΎΟΗϧϣϟویكونیمكن للبنك تمییزهمكون عبارة عن القطاع ھو إن 
ϟ�ϭ�ΕΎѧѧΟΗϧϣϟ�ˬ�ϲѧѧϓέϐΟϟ�ωΎѧѧρϘϟ��Δѧѧϧϳόϣ�ΔϳΩΎѧѧλ Ηϗ�ΔѧѧϳΑ�ϥϣѧѧο �ΕΎϣΩѧѧΧϭ�ϙѧѧϠΗ�ϥѧѧϋ�ϑ ѧѧϠΗΧΗ�Ωѧѧϭϋϭ�έρΎѧѧΧϣϟ�ϊ ѧѧο Χϳ�Δѧѧλ ΎΧϟ
.قطاع األعمالحول تقاریر ٣٧ُیرجى الرجوع إلى إیضاح رقم .القطاعات األخرىب



ة مساھمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

لمالیة الموّحدةإیضاحات حول البیانات ا
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٢٧(

  (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.٣

الضرائب٣١-٣

بیان المركز المالي على أرباح الفروع كما في تاریخالمطبقة أو الصادرة فعلیاً معدالتللوفقاً لضرائب ل یتم رصد مخصص
.البنكفیھاالتي یعملذات الصلةللوائح المالیة للبلدانللضریبة وفقاً  ةالخارجیة والشركات التابعة الخاضع

الموجودات غیر الملموسة٣٢-٣

.من اندماجات األعمالالمستحوذ علیھاتشمل الموجودات غیر الملموسة ، بخالف الشھرة،لبنكلسة موجودات غیر الملموإن ال

منافع اقتصادیة تدفق من المحتمل ویكون موثوق بشكٍل  االموجودات غیر الملموسة فقط عندما یمكن قیاس تكلفتھتسجیلیتم 
،المبدئيتسجیلالعند منفصل بشكلٍ ستحوذ علیھاالمملموسة یتم قیاس الموجودات غیر ال.إلى البنكمرتبطة بھامستقبلیة

.اإلطفاء المتراكم وخسارة انخفاض القیمةةً بالقیمة العادلة ثم الحقاً بالتكلفة ناقص

القیمة بمبدئیاً إدراجھا یتم شكل منفصل عن الشھرة بمسجلة ألعمال وامن اندماج ستحوذ علیھاالمالموجودات غیر الملموسة إن 
.تكلفتھاجزء من باعتبارھا دلة في تاریخ االستحواذ العا

ذات یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة .محددة أو غیر محددةكإما یتم تقییمھا للموجودات غیر الملموسة إن األعمار اإلنتاجیة 
قة اإلطفاء للموجودات غیر تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطری.االقتصادياإلنتاجي عمرھا على مدىةمحدداألعمار اإلنتاجیة ال

في العمر اإلنتاجي المتوقع یتم احتساب التغیرات .سنة مالیةكل على األقل في نھایة ةمحددذات األعمار اإلنتاجیة الالملموسة 
، عند خالل تغییر فترة أو طریقة اإلطفاءمن أو النمط المتوقع الستھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في الموجودات 

مصروف تسجیل یتم .وتحتسب على أساس مستقبليتغییرات في التقدیرات المحاسبیةیتم التعامل معھا باعتبارھا واالقتضاء، 
الموحد.بیان الدخلضمنةمحددذات األعمار اإلنتاجیة اللموجودات غیر الملموسة لاإلطفاء 

كالتالي:ة المقدراألعمار اإلنتاجیة 

سنوات٣ ئتمان االاتبطاقء عالقات عمال

سنوات٤ إدارة الثروات عالقات عمالء 

سنوات٥ ودائع األساسیة غیر الملموسة ال

والمصاریفاإلیرادات تسجیل ٣٣-٣

�ϡΗϳ�ϝϳΟγΗΩέѧϳϹΕϥΎѧϛ�Ϋ·�ϝѧϣΗΣϣϟ�ϥѧϣ�ϥتѧΗ�ϕϓΩ�ϙѧϧΑϟ�ϰѧϟ·ϭ�ΔϳΩΎѧλ Ηϗ�ϊ ϓΎѧϧϣ�ϥΎѧϛϣϹΎΑ�ϥϭѧϛϳα ΎѧϳϗΔѧϣϳϗ�˳ϝϛѧηΑ�ΕΩέѧϳϹ
.اإلیراداتتسجیلالتالیة قبل محددة المعاییر البوفاء ال مع موثوق

الفوائدإیرادات ومصاریف )١

ϭ�ΕϭΩϷϭ�ϊالمحملة بالفائدةالموجودات المالیةوتقاس بالتكلفة المطفأة التي بالنسبة لجمیع األدوات المالیة  ѧϳΑϠϟ�ΔѧΣΎΗϣϛ�Δϔϧѧλ ϣϟ
�ϥΈϓ�ΓΩѧΎϔϟ�ΕΩέϳ·�ΎѧϬϣϛΣ�ϲѧϓ�Ύѧϣϭѧλارة،المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخس ϣϟ�ϭفیراΎѧϬΑ�ΔѧϘϠόΗϣϟ�ϡΗѧϳ

�ϱΫϟ�ϝΩόϣϟ�ϭϫϭ�ˬϲϠόϔϟ�ΓΩΎϔϟΔѧϗΩΑ�ϡѧλمعدلباستخدام ھاتسجیل ΧϳΕΎϋϭϓΩѧϣϟΕΎѧο ϭΑϘϣϟ�ϭΔϳϠΑϘΗѧγϣϟ�ΔѧϳΩϘϧϟΓέΩѧϘϣϟ�ϥѧϣ
�ϲϓΎλلخالل العمر المتوقع لألداة المالیة أو  �ϰϟ·�ˬ˯ Ύο Ηϗϻ�Ωϧϋ�ˬέλ ϗ�ΓέΗϔΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧΑϭϠρϣϟ�ϭ�ΕΩϭѧΟϭϣϠϟ�ΔѧϳέΗϓΩϟ�ΔѧϣϳϘϟ.

�ΔϳϠϣϋ�ΫΧ́Ηϭ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΓΩϸѧϟ�ΔѧϳΩϗΎόΗϟ�ρϭέѧηϟ�ϊ ѧϳϣΟ�έΎѧΑΗϋϻ�ϥϳѧόΑ�ΏΎγΣϟت�ΔϳϓΎѧο ·�ϑ ϳϟΎѧϛΗ�ϭ�ϡϭѧγέ�ϱ�ϝϣѧηϕѧϠόΗΗ�ΓέѧηΎΑϣ
.الئتمان في المستقبلاخسائر  باستثناءالفائدة الفعلي، معدلال یتجزأ من شكل جزءاً األداة وتُ ب



ة مساھمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

لمالیة الموّحدةإیضاحات حول البیانات ا
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٢٨(

  (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.٣

(تابع)والمصاریفاإلیرادات تسجیل ٣٣-٣

(تابع) إیرادات ومصاریف الفوائد)١

�ϙϧΑϟ�ϥΎϛ�Ϋ·�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎΑϭϠρϣϟ�ϭ�ΕΩϭΟϭϣϠϟ�ΔϳέΗϓΩϟ�ΔϣϳϘϟ�ϝϳΩόΗ�ϡΗϳ�ΔόΟέϣΑ�ϡϭϘϳΕΎѧο ϭΑϘϣϟ�ϭ�ΕΎϋϭϓΩѧϣϠϟ�ϪѧΗέϳΩϘΗ.�ϡΗѧϳ
.عدلة على أساس معدل الفائدة الفعلي األصليالقیمة الدفتریة المحساب 

فإن مشابھة نتیجة لخسارة انخفاض القیمة، المالیة الموجودات من التخفیض القیمة المسجلة ألصل مالي أو مجموعة بمجرد 
قیاس خسارة لغرض وذلكالفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیةمعدلباستخدام تسجیلھایستمر إیرادات الفوائد 

.في القیمةاالنخفاض

إیرادات توزیعات األرباح)٢

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

الرسوم والعموالتإیرادات )٣

ϛϣϳϹ�ϡϳγϘΗ�ϥΕΩέѧϳ.قدمھا لعمالئھیمجموعة متنوعة من الخدمات التي خاللالرسوم والعموالت منمن ھالبنك إیراداتیحقق 
:كما یليمن الرسوم إلى فئتین 

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

ϕΣΗѧѧγ�ΔϠѧѧλتُ  Σϣϟ�ϡϭѧѧγέϟϟ�˯ΎѧѧϘϟ�ΕΎϣΩѧѧΧ�ΔѧѧϣΩϘϣϟ�ϯ Ωѧѧϣ�ϰѧѧϠϋ�ϱΓέѧѧΗϓΔѧѧϳϧϣίΓέѧѧΗϔϟ�ϙѧѧϠΗ�ϝϼѧѧΧ.ϥϣѧѧο ΗΗ�ϡϭѧѧγέϟ�ϩΫѧѧϫ�ΕΩέѧѧϳ·
.أخرىاستشاریةإداریة وخدمات ورسوم لوصایة العموالت وإدارة الموجودات وا

(مع أيالمتعلقة بالتسھیالت االئتمانیة األخرى یتم تأجیلھارسومالوسحبھا رّجحیُ للقروض التي قتراضاالاترسوم التزامإن 
فإنھ ، ضقرأي حب سأن یتم رّجحمن غیر المیكون عندما .الفائدة الفعلي على القرضمعدلھا كتعدیل لتسجیلوتكالیف إضافیة)

.القسط الثابتعلى مدى فترة االلتزام على أساس قتراضاالاترسوم التزامتسجیل یتم 

رسوم من تقدیم خدمات المعامالتإیرادات )ب(

�ϕέϭ�ϭ�ϡϬѧγشراءلصالح طرف ثالث، مثل ترتیب  ما معاملةعن الرسوم الناشئة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض إّن 
�ϡΗϳ�ϝϳΟγΗ�ϭ�ϡϭѧγέϟΎѧϫΩϭϧΑ�ρΑΗέѧΗ�ϲѧΗϟ.عند االنتھاء من المعاملة األساسیةھا تسجیلیتم أو بیع شركات، شراءأو لیة أخرىما
.المعاملةأداء معین بعد استیفاء معاییرب

التمویل اإلسالمي٣٤-٣

�α έΎѧѧϣϳ�Δϳϣϼѧѧγ·�Δϳϓέѧѧλ ϣ�Δρѧѧηϧ�ϙѧѧϧΑϟ�ΔϳϣϼѧѧγϹ�Δϳϋέѧѧηϟ�ϊ ѧѧϣ�ΔѧѧϘϓϭΗϣϣϼѧѧγϹ�ΕϭΩϷ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧΣΑέϣϟ�ϝѧѧΛϣ�ΔѧѧϔϠΗΧϣϟ�Δϳ
��٣٩وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم ُتحتسب ھذه األدوات .الوكالةووالصكوكوالمضاربة ملَ والسَ واإلجارة ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷ�

االعتراف والقیاس".

المرابحةتمویل 

Ϸ�ϥѧϣ�ΎϬϳϠϋ�ϕϔΗϣ�ΡΎѧΑέ�ϡѧλبنسبة  الءالعمأحد إلى وموجودات أخرى بیع سلع ببنك بموجبھ الیقوم عقد بیع المرابحة ھي  Χ�ΩѧόΑ
ϟ�˯έѧηϑب ϣόϟ�ϥϣ�Ωϋϭ�ϰϠϋϝѧϳبناًء البنك بشراء الموجودات یقوم .التكلفة ϧѧλ�ϱΫѧϟ�˱ΎѧϘϓϭ�ϩ̈́έѧη�ϡѧΗΔѧϧϳόϣ�ϑ ϭέѧυϭ�ρϭέѧηϟ.
�αیمكن Ύϳϗ�ΡΎΑέϟ�ΕϼϣΎѧόϣϟ�ΔѧϳΩΑ�ϲѧϓ�ΕΎΣΑέϣϭ�ϡΗѧϳϝ ϳΟѧγΗϩΫѧϫ�ΕΩέѧϳϹ�ΩѧϘόϟ�ΓέѧΗϓ�ϯ Ωѧϣ�ϰѧϠϋ�ΎϬϗΎϘΣΗѧγ�Ωѧϧϋ�ϡΩΧΗѧγΎΑ

.طریقة معدل الربح الفعلي على الرصید غیر المسدد



ة مساھمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

لمالیة الموّحدةإیضاحات حول البیانات ا
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٢٩(

  (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.٣

(تابع)التمویل اإلسالمي٣٤-٣

اإلجارة التمویلیة

(المستأجر) العمیل على طلب بناءً صٍل ماأو بناء أبھا بتأجیر بموجالبنك (المؤجر) التمویلیة ھي عبارة عن اتفاقیة یقوم اإلجارة 
نقل ملكیة األصل إلى عند اإلجارة إنھاء یمكن .محددة مقابل أقساط إیجار محددةزمنیة لفترة موجوداتالووعد منھ باستئجار

بشكٍل رملكیة األصل المؤجّ بمتعلقة العوائدجمیع المخاطر والبتحویل البنك ، إضافة إلى قیام المستأجر في نھایة مدة اإلیجار
مدى فترة اإلیجار.معدل الربح الفعلي علىعلى أساسإیرادات اإلجارة ُتحتسب.إلى المستأجركامل

المضاربة

الطرف اآلخر ویقوم)رب المال(یقوم بموجبھ أحد األطراف بتوفیر المال والعمیلعقد بین البنك ھي عبارة عن المضاربة 
ألرباح التي تم لحصص ابین الطرفین وفقاً  محققة أرباحأي توزیع  مع في مشروع أو نشاط معینمالالاستثمار ب(المضارب) 

عقد أحكامومن شروط اً تقصیر أو مخالفة أیالھمال أو اإلیتحمل المضارب الخسارة في حالة .في العقداالتفاق علیھا مسبقاً 
بالنتائج الفعلیة عنداإلیرادات بناًء على النتائج المتوقعة المعدلةتسجیل یتم .یتحملھا رب المالخسائر فإن الالمضاربة، وإال 

عند الخاص بالبنك الموحد بیان الدخل إلىحمیل الخسائر تیتم كان البنك ھو رب المالوفي حاللتوزیع بواسطة المضارب، ا
.تكبدھا

لمَ السَ 

�ϥϋ�ΓέΎΑϋ�ϭϫ�ϊالَسلَم بیع  ϳΑ�ΩϘϋ�ΩѧϬόΗϳѧΑϟ��ϝѧϳϣόϟ (ائعΑ�ϪѧΑΟϭϣΑتϡϳϠѧγ�ΩϳέϭΗ��ΩΩѧΣϣ�α ϭѧϣϠϣ�ϝѧλ �Ωѧϋϭϣ�ϲѧϓ��ϱέΗѧηϣϟ��ϙѧϧΑϠϟ
.على الفوروبالكامل اً مقدمثمن الدفع قیام المشتري بالحق یتفق علیھ الطرفان مقابل 

ملَ لسَ امال على مدى فترة العقد على أساس رأسطریقة معدل الربح الفعليباستخدام الَسلَممن تمویل بیع یرادات اإلتسجیل یتم 
.غیر المسدد

وكالةال

�ϥѧϋ�ΓέΎΑϋ�ϝѧϳϣόϟϭ�ϙѧϧΑϟ�ϥϳѧΑ�ϕΎѧϔΗ�ϡϭѧϘϳѧϓέρϟ�ΩѧΣ�ϪѧΑΟϭϣΑϥΎ)ϝΎѧϣϟ�Ώέ(�ϡϳΩѧϘΗΑ�ϝΎѧϣϟ�ϥѧϣ�ϥϳѧόϣ�ώѧϠΑϣρϳѧγϭϠϟھيالوكالة
.έϣΛΗѧγϣϟ�ώѧϠΑϣϟ�ϥѧϣ�Δѧϳϭϣ�ΔΑѧγϧ�ϭ�ϝΎѧϣϟ�ϥѧϣ�ωϭѧρϘϣ�ώѧϠΑϣ��Δѧϧϳόϣ�ϡϭѧγέ�ϝѧΑΎϘϣ�ΓΩΩΣϣ�ρϭέηϟ�وفقاً ه(الوكیل) الذي یستثمر

یمكن أن یكون .من أحكام وشروط عقد الوكالةاً تقصیر أو مخالفة أیالھمال أو اإلضمان المبلغ المستثمر في حالة ب سیطلتزم الوی
.معاملةالوكیل أو رب المال حسب طبیعة البمثابة البنك 

عند فعلیةباإلیرادات الّدل، وتعطوال الفترةمعدل الربح الفعليلوكالة على أساسالمقدرة من عقد ایرادات تسجیل اإلیتم 
.تكبدھاحتسب الخسائر عند تُ .تحصیلھا

الصكوك

�ϙϭϛѧѧλ ϟ�ϥѧѧϋ�ΓέΎѧѧΑϋ�ϲѧѧϫΔϳϭΎѧѧγΗϣ�ΕΩΎϬѧѧηΔѧѧϣϳϘϟ�ΔѧѧγϭϣϠϣϟ�ΕΩϭѧѧΟϭϣϟ�ΔѧѧϳϛϠϣ�ϲѧѧϓ�Γί ѧѧΟϣ�έѧѧϳϏ�ϡϬѧѧγ�ϝѧѧΛϣΗϭωΎѧѧϔΗϧϻ�ϕϭѧѧϘΣ
�ϥϋΕΩϭѧΟϭϣΑ�ΔѧϣϭϋΩϣ�ΕΩΎϬѧηعبارةكما أنھا.(في ملكیة) موجودات مشاریع معینة أو نشاط استثماري خاصوالخدمات أو

.الشریعة اإلسالمیةأحكاممع  تتفقو)المنافعاالنتفاع بھ (األرباح أو حق صل أو األتثبت ملكیة ویحتفظ بھا على سبیل األمانة

.١٨رقم یضاحاإلتم بیانھ في یاألخرى وفقاً لماتشكل الصكوك جزءاً من أدوات الدین الصادرة والقروض



ة مساھمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

لمالیة الموّحدةإیضاحات حول البیانات ا
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٠(

الھامةالمحاسبیة كام والتقدیرات واالفتراضاتاألح  .٤

�ΔѧѧγΎγΣ�ϙѧѧϧΑϠϟ�ΔѧѧϧϠόϣϟ�ΞΎѧѧΗϧϟ�ϥ·ل�ΕΎѧѧγΎϳγϠΕΎѧѧο έΗϓϻϭΕέϳΩѧѧϘΗϟϭΔϳΑѧѧγΎΣϣϟ�˯έϭ�ϥѧѧϣϛΗ�ϲѧѧΗϟΩΩѧѧϋ·�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧѧϧΎϳΑϟ�ϩΫѧѧϫ
ΓΩѧѧ˷Σϭϣϟ.�Ωѧѧϧϋ�ΓέΩϹ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�έϳέΎѧѧϘΗϠϟ�ΔѧѧϳϟϭΩϟ�έϳϳΎѧѧόϣϟ�ΏѧѧϠρΗΗΩΩѧѧϋ·ΓΩѧѧ˷Σϭϣϟ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧѧϧΎϳΑϟ�ΕΎѧѧγΎϳγϟ�έΎѧѧΗΧΗ�ϥ�ϙѧѧϧΑϠϟ

�ΔѧϟϭϘόϣ�ΕΎѧοتطبیقھا بشكلٍ تقوم بالمحاسبیة المناسبة و έΗϓϭ�ΕέϳΩѧϘΗ�ΫΎΧΗϭ�ϡυΗϧϣ�Δѧϧί ϭΗϣϭϭ�ΏΎѧϳϏ�ϲѧϓϟέΎѧϳόϣ�ϭϟέϳѧγϔΗ
�ΔϳΑѧγΎΣϣϟ�ΕΎѧγΎϳγϟϭ˯ΎѧρΧϷϭ�ΔϳΑѧγΎΣϣϟ�ΕέϳΩѧϘΗϟ�ϲѧϓ�ΕέѧϳϐΗϟ"�ϥѧϣ"٨، یتطلب المعیار المحاسبي الدولي رقم ذي الصلة

Ϲ�ΕΎѧϬϳΟϭΗϟϭ�ΕΎѧѧΑϠρΗϣϟ�˯ϭѧο �ϲѧѧϓ�ΔѧϗϭΛϭϣϭ�Δѧѧϗϼϋ�ΕΫ�ΕΎѧϣϭϠόϣ�ΎѧѧϬϧϋ�ΞΗѧϧϳ�ΔϳΑѧѧγΎΣϣ�ΔѧγΎϳγ�ϕѧѧϳΑρΗϭ�έϳϭѧρΗ�ΓέΩΔѧѧλ ΎΧϟ
�ΔѧϳϟϭΩϟ�ΔΑѧγΎΣϣϟ�έϳϳΎѧόϣ�αب ѧϠΟϣ�έΎѧρ·�ϥϣѧο ϭ�Δѧϗϼϋ�ΕΫϭ�ΔϬΑΎѧηϣ�έϭѧϣ�ϊ ѧϣ�ϝѧϣΎόΗΗ�ϲѧΗϟϭ�ΔѧϳϟΎϣϟ�έϳέΎѧϘΗϠϟ�ΔѧϳϟϭΩϟ�έϳϳΎόϣϟΎ

�ϙϧΑϠϟ�ΔϳΑγΎΣϣϟ�ΕΎγΎϳγϟ�ϲϓϭϟ�έѧΛϛϷ�έѧΗΑόΗ�ϲѧΗدرجةالمالتقدیرات واالفتراضات إن.وعرض البیانات المالیةإعدادالمتعلق ب
�έѧυϧ�ΔѧϬΟϭ�ϥϣ�Δϳϣϫ�ϙѧϧΑϟ�ΓέΩ·�α ѧϠΟϣέϳϭѧλ Η�ϲѧϓϩΎѧϧΩ�ΔѧϧϳΑϣ�ϙѧϧΑϠϟ�ϲϟΎѧϣϟ�ϊ ѧο ϭϟ.�ΕέϳΩѧϘΗϟ�ϡΩΧΗѧγ�ϥ·ΕΎѧο έΗϓϻϭ

.ئج المعلنةوالنماذج التي قد تختلف عن تلك المطبقة من قبل البنك قد تؤثر على النتا

والسلفیاتخسائر انخفاض قیمة القروض 

ΟѧγΗ�ϲѧϐΑϧϳ�ϥΎѧϛ�Ϋ·�Ύѧϣ�ϡϳѧϳϘΗϟ�ϲϟΎѧϣ�ίبیانكل تاریخ  فيالھامة نقدیة بمراجعة القروض والسلفیات اإلفرادیة الالبنك یقوم  ѧϛέϣϳ�ϝ
�ϡѧΟΣ�έϳΩѧϘΗرأیھا عندإبداء اإلدارةمن قتضي األمریعلى وجھ الخصوص، و.الموحدبیان الدخلضمنخسارة انخفاض القیمة 

افتراضات حول عدد من العوامل إلىتستند ھذه التقدیرات .وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة عند تحدید خسائر انخفاض القیمة
.المخصصإلى حدوث تغیرات مستقبلیة في یؤدي النتائج الفعلیة مما قد تختلف و

�ϥ·�ϝϛѧѧηΑ�ΎѧѧϬϣϳϳϘΗ�ϡѧѧΗ�ϲѧѧΗϟ�ΕΎϳϔϠѧѧγϟϭ�ν ϭέѧѧϘϟΩέѧѧϓ·ϭ�ϱ�ϰѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧο ·�ΔѧѧϣϳϘϟ�ϲѧѧϓ�ν ΎѧѧϔΧϧϼϟ�ΎϬѧѧο έόΗ�ΏѧѧΗΛϳ�ϡѧѧϟ�ν ϭέѧѧϘϟ�ϊ ѧѧϳϣΟ
�ϥѧϣ�ΔѧϠΛΎϣΗϣϟخصائصالموجودات ذات من الفي مجموعات ،جماعي بشكلٍ یتم بعد ذلك تقییمھااإلفرادیة غیر الھامةیاتوالسلف
ھالكن آثارودلیل موضوعي  ایتوفر عنھالخسائر المتكبدة التي ألحداث رصد مخصص مخاطر، لتحدید ما إذا كان ینبغي الحیث

�ϥ·�ΫѧΧ́ϳ�ϲϋΎѧϣΟϟ�ϡϳѧϳϘΗϟ�ϥϳѧόΑ�ϡΩΧΗѧγϭ�ΕέΧ́ѧΗϣϟ�ΕΎϳϭΗѧγϣ�ϝѧΛϣ��ν.ال تزال غیر واضحة ϭέѧϘϟ�ΔѧυϔΣϣ�ΕΎѧϧΎϳΑ�έΎѧΑΗϋϻ
تأثیر تركیزات المخاطر والبیانات االقتصادیة (مؤشرات أسعار المتعلقة بلخ)، واألحكام إالضمان، مقابلالقرض نسبة االئتمان و

.لخ)إمختلفة، الفردیة المجموعات الوأداء المحلیةمخاطر الارات والعق

.٨-٤١یضاح رقم اإلبمزید من التفصیل في والسلفیات مذكورة خسائر انخفاض قیمة القروض إن 

تقییم األدوات المالیة

في حالة أن تكون سوق ول نشطة. إن أفضل دلیل على القیمة العادلة یعتبر السعر المعلن لألداة التي یجري قیاسھا في سوق تداو
ϡϳѧϳϘΗϟ�ΏϳϟΎѧγ�ϡυόϣΩѧϣΗόΗ�ΕΎѧϧΎϳΑ�ϰѧϠϋ�ρѧϘϓ�ΓέϳΩѧΟϟ�ϕϭѧγϟإناألداة المالیة غیر نشطة، یتم االعتماد على أحد أسالیب التقییم. 

ϰѧϟ·�ϱΩ̈́ϳ�Ύϣϣ�ΔυΣϼϣϟΎΑ�ΔѧϳϗϭΛϭϣ�ωΎѧϔΗέ�ΔѧϳϠϣϋϙѧϟΫ�ϊ ѧϣϭ��ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�α ΎѧϳϗˬϰѧϠϋ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷ�ν ѧόΑ�ϡϳѧϳϘΗ�ϡΗѧϳ�α Ύѧγ
�ϲѧΗϟ�ϡϳѧϳϘΗϟ�ΏϳϟΎѧγ�ϥ·��ϕϭγϟ�ϲϓ�ΔυΣϼϣϟΎΑ�ΓέϳΩΟϟ�έϳϏ�ΔϣΎϬϟالمعطیاتأسالیب التقییم التي تنطوي على واحدة أو أكثر من 

�ΔѧϧέΎϘϣ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ΏΎѧγΗΣϻ�ΓέΩϹ�ϥѧϣ�˱έѧϳΑϛ�˱ΩѧϬΟ�ΏѧϠρΗΗ�ΔѧυΣϼϣϟΎΑ�ΓέϳΩѧΟϟ�έѧϳϏ�ΕΎϳρόϣϟیكون اعتمادھا األكبر على 
تي تعتمد كلیًة على المعطیات الجدیرة بالمالحظة.بتلك األسالیب ال

�ϡѧѧϗέ�ΡΎѧѧο ϳϹ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϟϭΎϧΗ�ϡΗѧѧϳ�ΔѧѧϟΩΎόϟ�ϡϳѧѧϘϟ�ΏΎѧѧγΗΣ�ϲѧѧϓ�ΔϣΩΧΗѧѧγϣϟ�ϡϳѧѧϳϘΗϟ�ΏϳϟΎѧѧγ�ϥ·˼ ̂.�ΕέϳΩѧѧϘΗϟϭ�ΕΎѧѧο έΗϓϻ�ϲѧѧϠϳ�Ύѧѧϣϳϓ
خذھا اإلدارة بعین االعتبار عند تطبیق أحد أسالیب التقییم:    لتي تأالرئیسیة ا

ل المتوقعقیتتوالواالحتمالیةΓΩϸѧϟ�ΔϳϠΑϘΗѧγϣϟ�ΔϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩΗϠ.�ϥ·�ϩΫѧϫ�ϕѧϓϭ�˱ΓΩΎѧϋ�ϥϭѧϛΗ�ΔѧϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩѧΗϟϟρϭέѧηΔѧϣϛΎΣϟ
ѧѧϟ�ΓΩϸϥ�έѧѧϳϏ�˱ΎѧѧΑϭϠρϣ�ϥϭѧѧϛϳ�Ωѧѧϗ�ΓέΩϹ�έϳΩѧѧϘΗΎѧѧϬϳϓ�ϥϭѧѧϛΗ�ϲѧѧΗϟ�ΕϻΎѧѧΣϟ�ϲѧѧϓ�έѧѧΧϵ�ϑ έѧѧρϟ�ΓέΩѧѧϗϻ�ϰѧѧϠϋϷΎΑ�ϡί ѧѧΗϟ�ϡΎѧѧϛΣ

قدیة المستقبلیة حساسة للتغیرات في أسعار السوق.قد تكون التدفقات النمحل شك.ألداة التعاقدیة ل

 بینللفرقمالئمتحدید ھذا المعدل بناًء على تقییم. یتم معدل خصم مالئم لألداةاختیارϝΩѧόϣϡѧλ Χ�ΓΩϷϟϭϝΩѧόϣϡѧϼϣϟ
.من وجھة نظر أحد المشاركین في السوقل بالمخاطرغیر المحمّ 



ة مساھمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري
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(تابع)الھامةالمحاسبیة تاألحكام والتقدیرات واالفتراضا  .٤

  (تابع) تقییم األدوات المالیة

ϟ�ΩΩѧϋ·�ϡΗϳ�ˬΔυΣϼϣϟΎΑ�ΓέϳΩΟ�έϳϏ�ΕΎϳρόϣ�ϰϠϋ�ΩϣΗόΗ�ϻ�ϲΗϟ�ϡϳϳϘΗϟ�ΏϳϟΎγ�ΩΣ�ϡΩΧΗγ�Ωϧϋ�ϡΩѧϋ�ΕϻΎѧΣ�ϥΎѧϳΑϟ�ΕέѧϳϘΗ
ϕϭγϟΎΑ�Δλˬ�معطیاتالقیم العادلة الناتجة عن نقص ب الیقین المتعلقة ΎΧϟ�ΕΎϧΎϳΑϟѧγ�ϰѧϠϋ�ΎϬϧϣϝΎѧΛϣϟ�ϝϳΑϥѧϋ�ΔѧΟΗΎϧϟ�ϡΩѧϋ

ϭ�ˬϕϭѧγϟ�ϲϓ�ΕΎѧϳϠϣϋ�ϲѧϓ�ΔϣΩΧΗѧγϣϟ�ΕΎѧϳρόϣϟ�ϥ·��ΔѧϳϗϭΛϭϣ�ϝѧϗ�ΕϭΩϷ�ϩΫѧϬϟ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�αالسیولةتوافر  Ύѧϳϗ�ϥϭѧϛϳ
ΕΎѧϧΎϳΑ�έϓϭѧΗ�ϡΩѧϋ�ϭ�ΔѧϠϗ�ΏΑѧγΑ�ΓΩѧϛ̈́ ϣ�έѧϳϏ�ϝѧλ Ϸ�ϲѧϓ�έѧΑΗόΗ�ΔѧυΣϼϣϟΎΑ�ΓέϳΩΟ�έϳϏ�ΕΎϧΎϳΑ�ϰϠϋ�ΩΎϣΗϋϻΎΑ�ϡϳϳϘΗϟϕϭѧγ

ΧΗγ�ϥϛϣϳ�ΔϳϟΎΣ�ϝѧυ�ϲѧϓ�ΕѧΣΑ�ϱέΎѧΟΗ�α Ύѧγ�ϰѧϠϋ�ΔѧϠϣΎόϣϟ�ϪѧϳϠϋ�έѧϬυΗ�ϥ�ϥѧϛϣϣϟ�ϥѧϣ�ϱΫѧϟ�ϯ ϭΗѧγϣϟ�ΩѧϳΩΣΗ�ϲѧϓ�ΎϬϣΩ
�ΔѧϣϳϘϟ�ΩѧϳΩΣΗ�ϲѧϓ�ΎϬϳϟ·�ΩΎϧΗγϻ�ϥϛϣϳ�ϲΗϟ�ϕϭγϟ�ΕΎϧΎϳΑ�ν όΑ�έϓϭΗΗ�ΕϻΎΣϟ�ϡυόϣ�ϲϓ�Ϫϧ�έϳϏ�ˬΔϳΩΎϳΗϋϻ�ϝϣόϟ�ϑ ϭέυ

ѧϘϟ�ϥ�Ύѧϣϛ�ˬΔϳΧϳέΎΗϟ�ΕΎϧΎϳΑϟ�ϝΎΛϣϟ�ϝϳΑγ�ϰϠϋ�ΎϬϧϣ�ˬΔϟΩΎόϟ�ΕΎѧϳϠρόϣ�ν ѧόΑ�ϰѧϟ·�ΩϧΗѧγΗ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷ�ΔѧϳΑϟΎϐϟ�ΔѧϟΩΎόϟ�ϡϳ
السوق الجدیرة بالمالحظة حتى وإن كانت المعطیات غیرالجدیرة بالمالحظة ذي قیمة.  

ات المتاحة للبیعستثمارالاانخفاض قیمة

ϟ�ΔΣΎΗϣϟ�ΕέΎϣΛΗγϻ�Δϣϳϗ�ϲϓ�ν ΎϔΧϧϻΎΑ�ϕϠόΗϳ�Ύϣϳϓ�ϪϣϛΣ�ϙϧΑϟ�ϱΩΑϳ�ν ΎѧϔΧϧϻ�ϥΎѧϛ�Ϋ·�Ύѧϣ�ΩѧϳΩΣΗ�ϰѧϠϋ�ϙϟΫ�ϝϣΗηϳ�Ι ϳΣ�ϊ ϳΑϠ
في القیمة العادلة الستثمارات حقوق الملكیة دون تكلفتھا یعتبر ھاماً أو متواصالً. وفي سبیل التوصل لمثل ھذا الحكم، یقوم البنك 

�έΑΗό˵ϳ�ˬϙϟΫ�ϰϟ·�ΔϓΎοبتقییممن بین أمور أخرى  ϹΎΑϭ��ϕϭγϟ�έΎόγ�ϲϓ�ΓΩΎΗόϣϟ�ΕΎΑϠϘΗϟ�ϥѧϣ�˱ΎΑѧγΎϧϣ�˱έѧϣ�ΔѧϣϳϘϟ�ϲѧϓ�ν ΎϔΧϧϻ
�ϭ�ϝѧϣόϟ�ωΎѧρϗ�ϭ�ρΎѧηϧ�ϲϓ�˯ΩϷ�ϭ�ΎϬϳϓ�έϣΛΗγϣϟ�Δϛέηϟ�ϲϓ�ϲϟΎϣϟ�ϊ ο ϭϟ�έϭϫΩΗ�ϰϠϋ�ϝϳϟΩ�ϙΎϧϫ�ϥΎϛ�Ϋ·�ϙϧΑϟ�έυϧ�ΔϬΟϭ

التغیرات في التقنیات.  

ات العقاریةستثماراللعادل التقییم ال

تھاوحالتھاطبیعالمماثلة لھا من حیثللعقاراتنشطة السوق الاألسعار الحالیة في  لىإات العقاریةستثماراللتستند القیمة العادلة 
έΎϣΛΗѧγϼΔѧϳέΎϘόϟ�Ε.�ϡϳѧϳϘΗϟ�Ϋѧϫ�ΩϧΗѧγϳل�ϡϳϳϘΗϟ�ϙϧΑϟ�ϡΩΧΗγϳ�ϥϭϠϘΗγϣ�ϡϳϳϘΗ�˯έΑΧ�ϩέΟ�ϱΫϟ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔϣϳϘϟ�ϩέΎΑΗϋΎΑ.ھاوموقع

.والفترة، إلخالمقبلةاتإلیجارمثل ظروف وأسعار السوق وإیرادات امعینة افتراضات إلى

.١١یضاح رقم اإلعلى نحٍو مفصل في  اتم اإلفصاح عنھیات العقاریةستثماراللالحركات في القیمة العادلة إن

توحید الصنادیق

ϟ�ϡΎϳϗ�ϰϠϋ�ΓΩΣϭϣϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎϧΎϳΑϟ�ΩѧϳΣϭΗΑ�έϣΛΗγϣ–١٠تنص التغییرات المقررة بمقتضى  المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
�ΎѧϬϳϓ�έϣΛΗѧγϣϟ�Δϛέѧηϟ�ϰѧϠϋ�έϣΛΗѧγϣϟ�έρϳγϳ��ΎϬϳϓ�έϣΛΗγϣϟ�Δϛέηϟ�ϰϠϋ�˱έρϳγϣ�έϣΛΗγϣϟ�ϥϭϛϳ�ΎϣΩϧϋ�ΎϬϳϓ�έϣΛΗγϣϟ�Δϛέηϟ
�ϥϭѧϛϳϭ�ΎѧϬϳϓ�έϣΛΗѧγϣϟ�Δϛέѧηϟ�ϲѧϓ�ϪΗϛέΎѧηϣ�έѧϳυϧ�ΎѧϬϳϓ�ϕϭѧϘΣ�Ϫѧϟ�ϥϭѧϛϳ�ϭ�ΓέѧϳϐΗϣ�ϊ ϓΎѧϧϣ�ϰѧϠϋ�ϝϭѧλ ΣϠϟ�˱Ύѧο έόϣ�ϥϭѧϛϳ�ΎϣΩϧϋ

ϫ�ϰϠϋ�έϳΛ́Ηϟ�ϪϧΎϛϣΈΑ�ϙѧϧΑϟ�ϡΎѧϳϗ�ϰѧϠϋ�ΩѧϳΩΟϟ�Γέρϳѧγϟ�ϑ ѧϳέόΗ�ρέΗηϳ��ΎϬϳϓ�έϣΛΗγϣϟ�Δϛέηϟ�ϰϠϋ�ϪΗέρϳγ�ϝϼΧ�ϥϣ�ϊ ϓΎϧϣϟ�ϩΫ
��ΎϫΩϳΣϭΗ�ϡΎѧϛΣϷ�ϩΫϬΑ�ΫΧϷ�ϡΗ�ΩϘϟضرورةبإصدار أحكام ھامة على أساس مستمر لتحدید المنشآت الخاضعة للسیطرة وبالتالي 

ΩΎϧλ �ΔΛϼΛ�ϲϓ�ΔϳϛϠϣϟ�ϕϭϘΣ�ΕέΎϣΛΗγΎΑ�ϕϠόΗϳ�Ύϣϳϓ�ΓέρϳѧγϟΎΑ�ˬέΎϣΛΗѧγϻ�ϲѧϓ�ϱέΩϹ�ϩέϭΩ�ϝϼѧΧ�ϥϣ�ˬϙϧΑϟ�ϊ ΗϣΗϳ�ΔϛέΗηϣ�ϕϳ
�ΡΎѧο ϳ·�ϊ ѧΟέ��ϊ ϗϭϟ�έϣϷ�ϡϛΣΑ�ΎϬϳϠϋ˽ ̂�ϥѧϣ�ΩѧϳΣϭΗϟ�ϝϭѧΣ�ΔѧϣΎϫ�ϡΎѧϛΣ�ΩϭѧΟϭ�ϲѧο ΗϘΗ�ϯ έѧΧ�ΕέΎϣΛΗѧγ�ϱ�ϙΎѧϧϫ�α ϳѧϟ���

عدمھ.  
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نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة  .٥
٢٠١٢ ٢٠١٣

درھمألف  درھمألف 

٥٥٢٫٧٧٣ ٥٨٦٫٧٠٩ نقد في الصندوق
٦٦٦٫١٢٨ ٣٧٠٫٧٤٣ أرصدة لدى البنوك المركزیة

٥٫٦١٨٫٩٧٣ ٧٫٤٤٨٫٦٤٧   ةك المركزیوالبنلدى احتیاطیات محتفظ بھا 
٢٫٥٠٠٫٠٠٠ ١٫٤٧٥٫٠٠٠ العربیة المتحدة المركزياإلماراتمصرفلدى شھادات إیداع

- ٨٠٫١٠٧ مع المصرف المركزيشراء عكسي
---------------------------------- ----------------------------------

٩٫٣٣٧٫٨٧٤ ٩٫٩٦١٫٢٠٦ مجموع النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة
==================== ====================

كما یلي:الجغرافيالتوزیع

٩٫٢٧٨٫٥٥٣ ٩٫٨٥٧٫٨٨٦ متحدةداخل دولة اإلمارات العربیة ال
٥٩٫٣٢١ ١٠٣٫٣٢٠ خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

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

٩٫٣٣٧٫٨٧٤ ٩٫٩٦١٫٢٠٦
==================== ====================

والفائدةئع لدى البنوك المركزیة بنسب محددة فیما یتعلق بالطلب إن االحتیاطیات المحتفظ بھا لدى البنوك المركزیة تمثل ودا
. إن ھذه االحتیاطیات متاحة فقط للعملیات الیومیة بشروط محددة وال یمكن سحبھا األخرىوالفترة الزمنیة إضافة إلى الودائع

المصرف المركزي. مسبقة منإال بموافقة

البنوكمستحقة منودائع وأرصدة   .٦
٢٠١٢ ٢٠١٣

درھمألف  درھمألف 

٢٤٣٫٠٧٩ ١٫٠٣١٫٠٢٠ حسابات مستحقة من البنوك
٤٨٠٫٢٩١ ٢٣٢٫٠٢١ ھامشیةودائع 

١٢٫٧٥٧٫٨٠٣ ٨٫٠٦١٫٦٥٩ ودائع ألجل
١٫٨٣٠٫٩٤٥ - إیداعات شراء عكسي
١٫٠٩٥٫٠٠٠ ١٫٨٧٠٫٠٠٠ حسابات مرابحة

١١٠٫٠٠٠ ١٥٠٫٠٠٠ حسابات وكالة
------------------------------------ ------------------------------------

١٦٫٥١٧٫١١٨ ١١٫٣٤٤٫٧٠٠ مجموع الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك
===================== =====================

كما یلي:الجغرافيالتوزیع

٧٫٤٩٦٫٩٢٦ ٤٫٦١٤٫٧٦٨ داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
٩٫٠٢٠٫١٩٢ ٦٫٧٢٩٫٩٣٢ خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

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

١٦٫٥١٧٫١١٨ ١١٫٣٤٤٫٧٠٠
===================== =====================

مخاطر أسعار الصرف األجنبي باستخدام عقوداألجنبیة ضد ة بالعمالت ییقوم البنك بالتحوط إلیداعات إعادة الشراء العكس
٣١ كما فيال توجد أي مقایضات قائمة التدفقات النقدیة. تحوطات تحت بند ویصنف ھذه األدوات األجنبي صرف المقایضات
).درھمألف ٧٫٢٥٢بلغ صافي القیمة العادلة الموجبة–٢٠١٢دیسمبر ٣١(٢٠١٣دیسمبر 
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غرض المتاجرةأوراق مالیة ب.٧
٢٠١٢ ٢٠١٣

درھمألف  درھمألف 

١١٧٫٠٧٠ ١٣٦٫٧٧٢ سندات 
٥٢٤٫٨٠٧ ٧٤٧٫٨٦٨ أدوات حقوق الملكیة

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

٦٤١٫٨٧٧ ٨٨٤٫٦٤٠ مجموع األوراق المالیة بغرض المتاجرة
=================== ===================

التوزیع الجغرافي كما یلي:

٤٥٤٫٦٩٠ ٦٥٩٫٥٦٨ داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
١٨٧٫١٨٧ ٢٥٥٫٠٧٢ خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

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

٦٤١٫٨٧٧ ٨٨٤٫٦٤٠
=================== ===================

إّن أدوات حقوق الملكیة ھي حقوق ملكیة مملوكة من قبل .القطاع العامالحكومة وسندات في  معظمھااستثماراتالسندات تمثل 
ة اإلمارات العربیة المتحدة ودول مجلس التعاون الخلیجي.ثالثة صنادیق تابعة ویتم استثمارھا في األوراق المالیة في دول

.أسعار السوق المدرجةإلىتستند القیمة العادلة لھذه االستثمارات 

المشتقةاألدوات المالیة.٨

�ϲѧϓ�ΕέϳϐΗϣ�ΕϭΩϷالϱΩΎѧϳΗϋϻϲѧϓ�ϥѧϣ�ΓΩΩѧόΗϣ�ωϭѧϧ�ΕϼϣΎѧόϣϟϘΗѧηϣ�ΕΎϟΔѧϳϟΎϣ�ϲѧΗϟέΛ́ѧΗΗѧΑالعملمسارخالل البنك دخلی
.األساسیة

الخصائص الثالث التالیة:جمیع وتتمیز بأو آخرإن األداة المشتقة ھي عقد مالي
�ϭ�έΎόѧѧγϷ�έѧѧη΅ϣ�ϭ�ϲѧѧΑϧΟϷ�ϑ)أ( έѧѧλ ϟ�έΎόѧѧγ�ϭ�ϊ Ϡѧѧγϟ�έΎόѧѧγ�ϭ�ΓΩѧѧΎϔϟ�έΎόѧѧγ�ϥѧѧϣ�ϱ�ϲѧѧϓ�έѧѧϳϐΗϠϟ�˱ΎѧѧόΑΗ�ΎѧѧϬΗϣϳϗ�έѧѧϳϐΗΗ

�ϲϧΎѧѧϣΗϻ�ϑ ϳϧѧѧλ Ηϟ�ϭ�ΕϻΩѧѧόϣϟΗϣϟ�ϭ�ϲϧΎѧѧϣΗϻ�έѧѧη΅ϣϟ�ϭ�ΔΑѧѧγϧϟΎΑ�έѧѧϳϐΗϟ�ϝѧѧϣΎϋ�ϥϭѧѧϛϳ�ϥ�Δρϳέѧѧη�ϯ έѧѧΧϷ�Εέѧѧϳϐ
للمتغیرات غیر المالیة غیر مرتبط بأحد أطراف العقد (یطلق علیھ أحیاناً "الطرف األساسي").

�ϥ�ϊ)ب( ѧϗϭΗϳ�ϲΗϟ�ΩϭϘόϟ�ϥϣ�ϯ έΧ�ωϭϧϷ�˱ΎΑϭϠρϣ�ϥϛϳ�Ωϗ�Ύϣϣ�ϝϗ�ϲΩΑϣ�έΎϣΛΗγ�ϲϓΎλ �ϭ�ϲΩΑϣ�έΎϣΛΗγ�ϲϓΎλ �ΏϠρΗΗ�ϻ
شابھ للتغیرات في عوامل السوق.تنطوي على رد م

یتم تسویتھا في تاریخ مستقبلي.)ج(

ϥϣѧѧο ΗΗاألدواتΔѧѧϳϟΎϣϟΔϘΗѧѧηϣϟ�ϙѧѧϧΑϟ�ϝѧѧΑϗ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϣέΑϣϟ�ΩϭѧѧϘϋϭ�ΔѧѧϠΟ�ϲѧѧΑϧΟ�ϑ έѧѧλ �ΩϭѧѧϘϋϝΩѧѧόϣѧѧϠΟ�ΓΩѧѧΎϓة �ΕΎѧѧϳϗΎϔΗϭόѧѧγر ا
.فائدةمعدالتوعمالت وخیارات فائدةومعدالتومقایضات عمالت مستقبلیة 

.المتاجرةالتحوط والتالیة ألغراض المشتقةدوات المالیةاألدام باستخالبنكیقوم

ومستقبلیةمعامالت آجلة

ΔϣϠΗѧγ�ϱ��ΕΎѧϳϠϣόϟمϼѧϣϋ�˯έѧηΑΕ�ΎѧϬϳϓ�ΎѧϣΑ�ΔѧϳϠΣϣ�ϭ�ΔѧϳΑϧΟϟ�ΕϼϣΎѧόϣϟΔѧϳέϭϔ�έѧϳϏϟاتالتزامتمثل عقود العمالت اآلجلة 
ϲϓΎѧѧλ ϟΎΑ�ΎϬΗϳϭѧѧγΗ�ϡΗѧѧϳ�ϲѧΗϟ(.ѧѧϣόϠϟ�ΔϳϠΑϘΗѧѧγϣϟ�ΕϼϣΎѧѧόϣϟ�ϥ·�ϝѧѧΛϣΗ�Ωѧѧϭϔϟ�ΕϻΩѧѧόϣϭ�ΔѧѧϳΑϧΟϷ�ΕϼΕΎѧѧϣί Ηϟ�ΔѧѧϳΩϗΎόΗلϝ ϳѧѧλ ΣΗ أو

�ϲϠΑϘΗѧγϣ�ΦϳέΎΗΑ�ΔϳϟΎϣ�ΓΩ�ϭ�ΔϳΑϧΟ ةشراء أو بیع عمللتسدید مبالغ صافیة مبنیة على التغیرات في أسعار العمالت أو الفوائد أو 
�Ιنیةمتدتعد للعقود المستقبلیةاالئتمانإن مخاطر .تظمنفي سوق مالي مبسعر محدد و ѧϳΣ·نΎѧϬΔϧϭϣѧο ϣ بΔѧϳΩϘϧ�ώϟΎѧΑϣ أو أوراق

اتفاقیاتالمعدالت المستقبلیة تمثل اتفاقیاتإن .التغیرات في العقود المستقبلیة یتم تسدیدھا یومیاً مع التبادل؛ كما أنمالیة مدرجة
ѧϔϠϟ�ϲϠΑϘΗѧγϣ�ΦϳέΎѧΗΑ�ϪѧϳϠϋ�ϕѧϔΗϣϟ�ΓΩѧΎϔϟ�ϝΩѧόϣ�ϥϳѧΑ�Ύѧϣ�ϕέاً ϳΩѧϘϧاً ΩϳΩѧγΗ�ΏѧϠρΗتمعدالت فوائد مستقبلیة یتم التفاوض بھا إفرادیاً و

.األصلیةاالسمیةالقیمة ومعدل الفائدة للسوق بناًء على 
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(تابع) األدوات المالیة المشتقة.٨

معامالت المقایضة

�Ωѧϭϔϟ�ΕϻΩѧόϣϭ�Εϼϣόϟѧϣίاتمقایضتمثل ΗϟΕΎϝΩΎѧΑΗϟϥѧϣ�ΔѧϋϭϣΟϣϟ�ΕΎϘϓΩѧΗϟϯ έΧ́ѧΑ�ΔѧϳΩϘϧ.�ϝΩΎѧΑΗ�ΕΎѧο ϳΎϘϣϟ�ϥѧϋ�ΞΗѧϧϳ
�ϝѧѧΛϣ��Ωѧѧϭϓ�ΕϻΩѧѧόϣ�ϭ�Εϼѧѧϣ�ϝΩΎѧѧΑΗ�ΓΩΩѧѧΣϣ�ΕϻΩѧѧόϣ�ϯع έΧ́ѧѧΑ�ΕΎѧѧο ϳΎϘϣ�ϱ��ΎѧѧϬϧϣ�ΔѧѧϋϭϣΟϣ�ϭ��ΓέѧѧϳϐΗϣΓΩѧѧΎϓ�ΕϻΩѧѧόϣ�ϥϳѧѧΑ

ΔϘΗѧηϣ�Εϼѧϣϋ�Δѧο)عمالت ϳΎϘϣ�ΕέΎѧϳΧ�ν όΑ�Ωϋ�Ύϣϳϓ�ϲϠλ Ϸ�ώϠΑϣϠϟ�ϝΩΎΑΗ�ϱ�ϡΗϳ�ϻ�ΎϬΑΟϭϣΑϭ.�ϙѧϧΑϟ�έρΎѧΧϣ�ϥ·ΔѧϳϧΎϣΗϻ
�ϰѧϟ·�ωϭΟέϟΎѧΑ�ϙѧϟΫϭ�ΓέϣΗѧγϣ�Γέϭλت .التزامھاألخرى بتنفیذ إذا لم تقم الجھات ا محتملةالتمثل الخسارة  Α�έρΎΧϣϟ�ϩΫϫ�ΔΑϗέϣ�ϡΗ
Α�ϙѧϧΑϟ�ϡϭϘϳ�ϡϳѧϳϘΗ،المأخوذةاالئتمانوللتحكم بمعدل مخاطر .للعقد وسیولة السوق ةاالسمیقیمةجزء من الوالحالیةالقیمة العادلة

.قراضلعملیات اإلنفس األسالیب المستخدمةلجھات األخرى باستعمالا

اتالخیارمعامالت

ΏѧΗΗϛϣϟ��ϊ��ϟ��ϱέΗѧηϣϟ�ϧѧϣΑاتفاقیاتالعمالت األجنبیة ومعدالت الفوائد اتخیارتمثل  ΎѧΑϟ�ΎѧϬΑΟϭϣΑ�ϡϭѧϘϳ�ΔϳΩϗΎόΗϙѧϟΎϣѧϘΣ��،ًا
�έΎϳΧ��˯έη˯έη�έΎϳΧ��ϊل إمااً،التزامولیس  ϳΑ�ϭ��ϊ ϳΑѧΣϣ�ΔѧϣϳϘϟ�Δѧϧϳόϣ�ΓέѧΗϓ�ϝϼѧΧ�ϭ�ΩΩѧΣϣ�ΦϳέΎѧΗΑ���ΔѧϳΑϧΟ�ΔѧϠϣόϟ�ΓΩΩ�ΓΩ�ϭ

ΓΩѧΎϔϟ�ϝΩѧόϣ�ϭ�ΔѧϳΑϧΟϷ�Εϼѧϣόϟ�έρΎѧΧϣ�ϝѧϣΣΗ�ϝΑΎϘϣ�ϙϟΫϭ�ϱέΗηϣϟ�ϥϣ�Γϭϼϋ�ϊ.مالیة وذلك بسعر محدد مسبقاً  ΎΑϟ�ϡϠΗγϳϭ.
.)OTC(تاجر بھا في السوق أو متفاوض علیھا بین البنك والعمیل من خالل وسطاء خارج السوقإن الخیارات قد تكون مُ 

ΎϘΗѧηϣϟ�ΩϭѧϘϋ�ϥϭѧϛΗ�ϥ�ΕΎѧϬΟέΎΧ�ϭ�ΓέΟΎѧΗϣϟ�ϕϭѧγ�έѧΑϋ�Ύѧϣ·.�ϡϭѧϘϳ�ϙѧϧΑϟϡϳѧϳϘΗΑ�ΔѧϟϭΩΗϣϟ�ϑیمكن έѧλ ϟ�ΕΎϘΗѧηϣب�ϡΩΧΗѧγΎ
/�ϕϭγϟρϳѧγϭϟ�έΎόγ�ϭعطیاتاستخدام مب خارج السوقالمتداولة المشتقات تقییممع  سوقمقاصة العلى مستویاتمعطیاتال

�ϕϭѧγϟ�έΎόγϭ�ΔϳΩϗΎόΗϟ�ρϭέηϟ متضمنة، عطیاتمن المنوعة متوحیثما تكون النماذج مطلوبة، یستخدم البنك مجموعة .التاجر
.خرىاألالمرجعیةبیانات السوقوالعائدمنحنیات و

نماذج قیاس القیمة العادلة

ΔѧϣΎόϟϭ�ΕΎѧοالمستقبلیةودعقال، مثل نشطةفي أسواق خارج السوقبالنسبة للمشتقات المتداولة ϳΎϘϣϟϭϟΕέΎѧϳΧΔѧϠΟϵ�ϥѧϛϣϳ�ˬ
�ΎѧϬΑ�ΓέΟΎѧΗϣϟ�ϡΗϳ�ϲѧϓخارج السوقالمتداولةبعض المشتقات .مع السوقیتوافقواختیار نموذجالمعطیاتالتحقق من بوجٍھ عام
ϕϭѧγ�ϝѧϗ�˱ΎρΎѧηϧϊ ѧϣΩϭѧΟϭ�ΓΩϭΩѧΣϣ�έϳόѧγΗ�ΕΎѧϣϭϠόϣϭ�ϲѧϓ�ΔѧϐϟΎΑ�ΔΑϭόѧλѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ΩѧϳΩΣΗΕΎϘΗѧηϣϟ�ϩΫѧϬϟ�Δ.ϟ�ΩѧόΑϝϳΟѧγΗ

�ϙϧΑϟ�ϡϭϘϳѧϳϘΗϟ�ΕΎϳρόϣ�Ιال األولي،  ϳΩΣΗΑϻ·�ϡϳϫΩѧϛ̈́ Η�ΎϣΩѧϧϋا�ϕϭѧγϟ�ΕϼϣΎѧόϣ�ϝѧΛϣ�ΔѧϟΩϷϟΔѧϠΛΎϣϣϭ�ΕΎϣΩѧΧ�έϳόѧγΗϟ�ϑ έѧρ
ϭ�ϝΛϣ�ΏΎϳϏ�ϲϓΔϟΩϷ�ϩΫϫϡΗѧϳ�ˬϡΩΧΗѧγ�ϝѧο.العملیةأو غیرھا من بیانات السوقوالتاجرالوسیطبین عروض الثالث و/ أو ال ϓ
.اإلدارةالتي تتوصل لھاتقدیراتال

لألدوات المالیة المشتقة :لموجبة والسالبة االقیم العادلة یبین الجدول أدناه
القیم العادلة

المطلوبات الموجودات
درھمألف  درھمألف  ٢٠١٣دیسمبر ٣١في 

مشتقات محتفظ بھا أو مصدرة بغرض المتاجرة
٨٧٫٣٤١ ١٠٤٫٥٩٧ عقود صرف أجنبي آجلة

٢٫٨٥٣٫٥٨٥ ٢٫٨٦٩٫٣٩٣ ت مقایضات معدالت الفائدة وتبادل عمال
١٥٦٫٨٢١ ٥٨٫٥٩١ خیارات

- ١٫٧٦٧ عقود مستقبلیة (صرف متداول)
٣٦٫٣٨٥ ٣٦٫٧٦٧ مقایضات السلع والطاقة
٢٣٫٥١٣ ٧٠٫٦٨٥ خیارات المقایضات

---------------------------------- ----------------------------------
٣٫١٥٧٫٦٤٥ ٣٫١٤١٫٨٠٠ مجموع المشتقات المحتفظ بھا أو المصدرة بغرض المتاجرة

مشتقات محتفظ بھا كتحوطات للقیمة العادلة
٨٠٧٫٩١٧ ٢٩٥٫٣٢٧ مقایضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 

مشتقات محتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیة
- ٤٢٫٢٧٣ مقایضات معدالت الفائدة

٢٥ ١٣٦٫٨٠٣ د صرف أجنبي آجلةعقو
---------------------------------- ----------------------------------

٢٥ ١٧٩٫٠٧٦ مجموع المشتقات المحتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیة
---------------------------------- ----------------------------------

٣٫٩٦٥٫٥٨٧ ٣٫٦١٦٫٢٠٣ مجموع األدوات المالیة المشتقة
========== ==========



ة مساھمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

لمالیة الموّحدةإیضاحات حول البیانات ا
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٥(

(تابع)األدوات المالیة المشتقة .٨

القیم العادلة
المطلوبات الموجودات

درھمف أل درھمألف  ٢٠١٢دیسمبر ٣١في 
بغرض المتاجرةأو مصدرة مشتقات محتفظ بھا 

١٧٨٫٠٤١ ١٨٢٫٧٠٩ عقود صرف أجنبي آجلة
٤٫٠٠٠٫٢٩٧ ٣٫٩٩٠٫٠٩٦ مقایضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 

١٦٢٫٣١٥ ١٩٣٫٦٥٢ خیارات
- ١٫٢٦٢ (صرف متداول)عقود مستقبلیة

١٤٧ ١٩١ السلع والطاقةمقایضات 
٨٫٩٦٤ ٨٫٩٦٤ خیارات المقایضات
----------------------------- -----------------------------

٤٫٣٤٩٫٧٦٤ ٤٫٣٧٦٫٨٧٤ لمتاجرةاالمصدرة بغرضأومجموع المشتقات المحتفظ بھا
كتحوطات للقیمة العادلةمشتقات محتفظ بھا

٤٠٦٫٥٧٥ ٤٥٨٫٠٦٩ مقایضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 
مشتقات محتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیة

- ٢٧٫٧٥٢ الفائدةمعدالتمقایضات 
١١٫٩٩٩ ١٣٠٫٥٣١ عقود صرف أجنبي آجلة

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

١١٫٩٩٩ ١٥٨٫٢٨٣ مجموع المشتقات المحتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیة
----------------------------- -----------------------------

٤٫٩٩٣٫٢٢٦  ٤٫٧٦٨٫٣٣٨ مجموع األدوات المالیة المشتقة
=========== ===========

�ϲѧϓ�Ύѧϣϛ�ΔѧϣΎϘϟ�ΔϘΗѧηϣϟ�ΕϭΩϸѧϟ�ΔѧϳΩϗΎόΗϟ�Δϳϣγϻ�ΔϣϳϘϟ�ΕϐϠΑ˼ ˺�έΑϣѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˼�ϩέΩѧϗϭ�˱ΎѧϐϠΑϣ٣٠٠٫٥٠٢٫٧٨٤�ϡѧϫέΩ�ϑ ѧϟ
)٣١�έΑϣѧѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˻–٢٣٥٫٤٢٠٫٣٩٠ϣΎѧѧόϣϟ�ϡѧѧΟΣ�ϰѧѧϟ·�Δϳϣѧѧγϻ�ϡϳѧѧϘϟ�ϩΫѧѧϫ�έϳѧѧηΗ���ϡѧѧϫέΩ�ϑ ѧѧϟϻϭ�Εϼ�ϰѧѧϠϋ�˱έѧѧη΅ϣ�έѧѧΑΗόΗ�

و مخاطر االئتمان. مخاطر السوق أ

�ίخسائرصافي تسجیل تم  Οϋ�ρϭΣΗϟϕѧϠόΗϣϟ ب�ΕΎѧρϭΣΗ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ΔѧϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩѧΗϟϭώѧϠΑϣΑ٩٫٢٣٨ϡѧϫέΩ�ϑ ѧϟ)٢٠١٢-
.موّحد) في بیان الدخل الدرھمألف٢٢٫٥٥٩ بمبلغ أرباح

˻٣١�έΑϣγϳΩكما في  ˹ ˺ ˼ϰѧϠϋ�ϙϧΑϟ�ϝλ Σ�ˬ�ΔѧϣϳϘΑ�ϱΩѧϘϧ�ϥΎϣѧο˼ ˽ ˺ ̄ ̂ ̂ ˼��ϡѧϫέΩ�ϑ ѧϟ˼ ˺�έΑϣѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˻–٤٧٨٫٧٧١
ألف درھم) مقابل القیمة العادلة الموجبة للموجودات المشتقة من بعض األطراف المقابلة.

ألف ٥٣٥٫٣٨٦–٢٠١٢دیسمبر ٣١ألف درھم (٢٨٠٫٣٧٨، قام البنك بإیداع ضمان نقدي بقیمة ٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
ϡѧϫέΩ�ϑ��١٫٦٥١٫٩٨٨�ΔѧϣϳϘϟ�ϝѧΑΎϘϣ–٢٠١٢دیسمبر ٣١ألف درھم (١٫٥٠٢٫٤٢٥بقیمة اق مالیة استثماریةأوردرھم) و ϟ

العادلة السالبة للمطلوبات المشتقة. 

األدوات المالیة المشتقة المحتفظ بھا أو المصدرة لغرض المتاجرة

�ϝѧϳϭΣΗ�ϥϣ�ϡϬϧϳϛϣΗϟ�ϙϟΫϭ�ΔϳγϓΎϧΗ�έΎόγتتكون معظم أنشطة المتاجرة التي یقوم بھا البنك في عرض حلول تحوط Ά�˯ϼϣόϟ�ϰϠϋ
�ϙϧΑϟ�ϡϭϘϳϭΎѧο.أو تعدیل أو تخفیض المخاطر الحالیة والمتوقعة ϳ�ϲѧϓ�ϝϭΧΩѧϟϭ�˯ϼѧϣόϟ�ΕΎѧϳϠϣϋ�ϥѧϋ�ΔѧΟΗΎϧϟ�έρΎѧΧϣϟ�ΓέΩΈѧΑ

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

طالمالیة المشتقة المحتفظ بھا أو المصدرة مقابل التحوّ األدوات

Ϸ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷ�ΕΎϘΗηϣ�ϙϧΑϟ�ϡΩΧΗγϳέϏѧΗΩϭΟϭϣ�ΓέΩ·�Δρѧηϧ�ϥѧϣ�˯ί ѧΟϛ�ρϭѧΣΗϟ�νϪѧΗΎΑϭϠρϣϭϪ�ϙѧϧΑϟ�ν έѧόΗ�ϥѧϣ�ΩѧΣϠϟ
ϭ�ΔϠΟϵ�ΔϳΑϧΟϷ�Εϼϣόϟ�ΩϭϘϋ�ϙϧΑϟ�ϡΩΧΗγϳΕΎѧο.الصرفأسعار الفائدة ومعدالتلتقلبات  ϳΎϘϣϼѧϣόϟϭ�ΕΕΎѧο ϳΎϘϣ�ΕϻΩѧόϣ

�έρΎΧϣ�ϥϣ�ρϭΣΗϠϟ�ΓΩΎϔϟ�έΎόѧγϭ�ϑ έѧλ ϟ�ΕϻΩѧόϣΓΩѧΎϔϟ.�ϑ Ωѧϫϭ�Δѧϗϼϋ�ϕѧϳΛϭΗ�Δϳϣѧγέ�Δϔѧλ Α�ϡΗѧϳ�ΕϻΎѧΣϟ�ϩΫѧϫ�ϊ ѧϳϣΟ�ϲѧϓϭ
.التحوط بما في ذلك تفاصیل البند الذي یتم التحوط لھ وأداة التحوط، ویتم تسجیل ھذه المعامالت على أساس نوع التحوط



ة مساھمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

لمالیة الموّحدةإیضاحات حول البیانات ا
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٦(

اق مالیةفي أوراستثمارات .٩

المجموع
باقي دول 

العالم

دول مجلس 
التعاون الخلیجي 

األخرى
اإلمارات العربیة 

المتحدة
درھمألف  درھمألف  درھمألف  درھمألف  ٢٠١٣دیسمبر ٣١في 

استثمارات متاحة للبیع
مدرجة:

٤٫٥٣٠٫٠٦٢ ٥٦٠٫٢٦٤ ١٫٢٩٤٫٢٤٨ ٢٫٦٧٥٫٥٥٠ حكومیةمالیةأوراق 
٦٫٨٢٠٫٢٧٠ ٩٠٠٫٤٦٨ ٤٩١٫٢٥٥ ٥٫٤٢٨٫٥٤٧ قطاع عام -سندات مالیة
٩٫٠٣٧٫٨٤٤ ٥٫٩٥٣٫٥٣٩ ٨٣٤٫٦٨٣ ٢٫٢٤٩٫٦٢٢ ت مالیةبنوك ومؤسسا-سندات مالیة

٩٠٫٨٣٣ - - ٩٠٫٨٣٣ شركات-سندات مالیة
١٫٠٢٨ - - ١٫٠٢٨ أدوات حقوق ملكیة

--------------------- --------------------- --------------------- ---------------------
٢٠٫٤٨٠٫٠٣٧ ٧٫٤١٤٫٢٧١ ٢٫٦٢٠٫١٨٦ ١٠٫٤٤٥٫٥٨٠ مجموع االستثمارات المدرجة
--------------------- --------------------- --------------------- ---------------------

غیر مدرجة:
٥٨٫١٤٧ - - ٥٨٫١٤٧ قطاع عام-سندات

٣٢ ٣٢ - - بنوك ومؤسسات مالیة -ةمالیسندات 
١٫١٣١ ١٫١٣١ - - شركات-سندات

٢٤٣٫٧١٦ ١٣٫٢٤٠ - ٢٣٠٫٤٧٦ أدوات حقوق ملكیة
٧١٫٧٠٩ - - ٧١٫٧٠٩ صنادیق مشتركة

--------------------- --------------------- --------------------- ---------------------
٣٧٤٫٧٣٥ ١٤٫٤٠٣ - ٣٦٠٫٣٣٢ مدرجةالمارات غیر مجموع االستث

--------------------- --------------------- --------------------- ---------------------
٢٠٫٨٥٤٫٧٧٢ ٧٫٤٢٨٫٦٧٤ ٢٫٦٢٠٫١٨٦ ١٠٫٨٠٥٫٩١٢ مجموع االستثمارات المتاحة للبیع
=========== =========== =========== ===========

٢٠١٢دیسمبر ٣١في 
استثمارات متاحة للبیع

مدرجة:
٤٫٠٨٧٫٣٤٩ ٢٤٦٫٦٩٧ ١٫٢٣٦٫١٧٥ ٢٫٦٠٤٫٤٧٧ مالیة حكومیةأوراق 
٦٫٤٥٩٫٥٩٤ ٩٢٣٫٦٠٦ ٥٫٠٨٢٫٠٣٧  ٤٥٣٫٩٥١ قطاع عام -سندات مالیة
٦٫٦٠٦٫٢٧٠  ٧٫٨٨٦٫٠٢٤ ٤٨١٫٠٩١ ٧٩٨٫٦٦٣ بنوك ومؤسسات مالیة-سندات مالیة

١٫٠٨٩ ١٫٠٨٩ - - شركات-سندات مالیة
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 - بنوك ومؤسسات مالیة-مالیةسندات 

٢٠٥٫٦٢٢ ٧٠١ - ٢٠٤٫٩٢١ أدوات حقوق ملكیة
٧٠٫٧٥٧ - - ٧٠٫٧٥٧ صنادیق مشتركة

--------------------- --------------------- --------------------- ---------------------
٢٧٨٫٤٣٦ ٧٠١ ٢٫٠٥٧ ٢٧٥٫٦٧٨ مدرجةالمجموع االستثمارات غیر 

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

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



ة مساھمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

لمالیة الموّحدةإیضاحات حول البیانات ا
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٧(

(تابع)استثمارات في أوراق مالیة .٩

�ΕέΎϣΛΗγϻϟ�ΕΫ�ΕϻΩόϣϟΔѧΗΑΎΛϭΓέѧϳϐΗϣϟ�ϥѧϣ�ϝϼѧΧ�έΎόѧγ�ΕΎѧοبعضعلى مخاطر أسعار الفائدة ل یقوم البنك بالتحوط ϳΎϘϣ
�ΓΩΎϔϟϳϭΕΎѧρϭΣΗϛ�ΎϬϔϳϧѧλ ΗΑ�ϡϭϘ لΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϠϭΔѧϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩѧΗϟϲϟϭѧΗϟ�ϰѧϠϋ�ˬ.ώѧϠΑϲϓΎѧλϟ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘѧγϟل البةѧο ϳΎϘϣΕΎ
�Ύѧϣ البةالسالقیمة العادلة صافي  – ٢٠١٢دیسمبر ٣١(ألف درھم٢١٠٫٤٢٧اً وقدرهمبلغ ٢٠١٣دیسمبر ٣١الفائدة في أسعار
.موّحدبیان الدخل الضمنالتحوطاتالمتعلقة بھذه عدم فعالیة التحوط وخسائر أرباحتم إدراج.)ألف درھم٣٨٤٫٦٤٩قیمتھ 

ΎѧϬΑ�ϯواالحتفاظالسنداترھنبموجبھا حیث یتم مقایضة إجمالي العائد واتفاقیاتإعادة الشراء اتفاقیاتالبنك برم أ Ωѧϟ�ϑ έѧρϷ
لھذه الدفتریةالقیمة یبینالجدول التالي إن .المرھونةباالستثماراتالمتعلقة والمنافعالمخاطرب البنكیحتفظ و.كضماناتالمقابلة

:بھاالمتعلقةالمالیة باتوالمطلوالسندات 

٢٠١٢ ٢٠١٣

دفتریة الالقیمة
للمطلوبات المتعلقة 

بھا

الدفتریةالقیمة
للموجودات

المرھونة

دفتریة الالقیمة
للمطلوبات المتعلقة 

بھا

الدفتریةالقیمة
للموجودات

المرھونة
درھمألف  درھمألف  درھمألف  درھمألف 

١٫٠٦٣٫١٣٣ ١٫٢٢٠٫٦٤٧ ٢٫٢٧٤٫٦٣١ ٢٫٣٩٠٫٦٣٧ تمویل إعادة الشراء
================== ================== ================== ==================

ϡΎѧѧϗΑϟѧѧο ϳ�ϙѧѧϧ ًاѧѧΑ�ϥϫέΔѧѧϳϟΎϣ�ϕέϭ�ϲѧѧϓ�ΕέΎϣΛΗѧѧγ�ΕΫ�ΔѧѧϟΩΎϋ�Δѧѧϣϳϗ�ώѧѧϠΑΗ˺ ̄ ˾ ˹ ́ ٫٧٦٨��ϡѧѧϫέΩ�ϑ ѧѧϟ˼ ˺�έΑϣѧѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˻–
�ϙϧΑϟ�ϝϣΣΗϳ�έρΎΧϣϟΩѧϭόϟϭ�ΕέΎϣΛΗѧγϻΎΑ�ΔѧϘϠόΗϣϟو.ات ھامشیة تحت الطلبحساب مقابلألف درھم) كضمان ١٫٦٥١٫٩٨٨

المرھونة.

بیانھا كما یلي:األوراق المالیةاالستثمارات في إن الحركة في 

٢٠١٢ ٢٠١٣
درھمألف  درھمألف 

١٥٫٠٥٢٫١٠٣ ١٨٫٧١٢٫٩١٦ ینایر١القیمة العادلة في 
٤٫٣٣٠٫٢٣٥ ٤٫٦٤٣٫٨٣٤ ریاتمشت

)١٫٤٠٨٫٩٥٥( )٢٫٢٢٤٫٢٦٦( اتاستبعاد
٨٠٢٫١٠٨ )٢٧٧٫٨٠٠( تعدیالت القیمة العادلة

)٢٦٫٠٦٤( ٨٨ فروقات الصرف
)٣٥٫٠١٦( - توحید الصنادیق محذوف عند
)١٫٤٩٥( - انخفاض القیمة خسارة

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

١٨٫٧١٢٫٩١٦ ٢٠٫٨٥٤٫٧٧٢ دیسمبر٣١في القیمة العادلة
================ ================



ة مساھمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

لمالیة الموّحدةإیضاحات حول البیانات ا
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٨(

  صافيبالالقروض والسلفیات، .١٠
٢٠١٢ ٢٠١٣

درھمألف  درھمألف 

٥٫٧٧٥٫٠٢٠ ٤٫٣٩٦٫١٨٣ سحوبات على المكشوف (أفراد وشركات)
١٢٫٥٦٣٫٠٤٣ ١٤٫٩٥٧٫٧٣٤ قروض أفراد

١٠١٫٢٠٦٫٨٨١ ١٠١٫١٢١٫٧٦٢ قروض شركات
٢٫٠٧٦٫٥٣١ ٢٫٢٣٨٫٣١٦ بطاقات ائتمان
٦٫٦٠٠٫٠٤٦ ١٠٫٦٦٦٫٦٢٧ )٢٢موجودات تمویل إسالمي (إیضاح 
١٫٤٣٧٫٤٩٤ ٥٫١٥٧٫٩٩٥ تسھیالت أخرى

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

١٢٩٫٦٥٩٫٠١٥ ١٣٨٫٥٣٨٫٦١٧ إجمالي القروض والسلفیات
)٦٫٤٦٣٫٧٢٠( )٦٫٨٨٩٫٩٤٧( )٨-٤١(إیضاح ناقصاً: مخصص انخفاض القیمة 

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

١٢٣٫١٩٥٫٢٩٥ ١٣١٫٦٤٨٫٦٧٠ مجموع القروض والسلفیات، بالصافي
===================== =====================

مقایضات باستخدام المتغیرة ضد مخاطر أسعار الفائدة والثابتة یقوم البنك بالتحوط لبعض القروض والسلفیات ذات أسعار الفائدة 
 موجبةالالقیمة العادلة  صافي . بلغالتوالي، على لتدفقات النقدیةواللقیمة العادلةویصنف ھذه األدوات كتحوطاتمعدالت الفائدة 

 موجبةالالقیمة العادلة بلغ صافي  - ٢٠١٢دیسمبر ٣١(درھم ألف ٩٫١٠٣ما قیمتھ ٢٠١٣دیسمبر ٣١المقایضات كما فيلھذه 
).درھمألف١٣٫٤٩٩

.األطراف المقابلة كضمانا لدى واالحتفاظ بھالقروض رھنیتم بموجبھا شراء الإعادة اتیاتفاقمن ةمجموعبإبرامالبنكیقوم 
والمطلوبات یعكس الجدول التالي القیمة الدفتریة لھذه القروض المرھونة.القروضبالمتعلقة عوائدالمخاطر والیتحمل البنك

:بھاالمتعلقةالمالیة 
٢٠١٣٢٠١٢

القیمة الدفتریة 
للموجودات 

المرھونة 

القیمة الدفتریة 
للمطلوبات المتعلقة 

بھا

القیمة الدفتریة 
للموجودات 

المرھونة 

القیمة الدفتریة 
للمطلوبات 
المتعلقة بھا

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٤٫٧٥٦٫٨٠٧٢٫٣٥٨٫٢٣٠--اتفاقیات إعادة الشراء
====================================================================================

أجل االستحقاق وتم سدادھما بالكامل خالل السنة.القرض المرھون والمبالغ المقترضة المتعلقة بھ بلغ

عقاریةاستثمارات.١١
المجموع قید التطویر مكتملة ومستخدمة

درھمألف  درھمألف  درھمألف 

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

)٢٨٫٨٣٦( )١٠٫٠٢٦( )١٨٫٨١٠( القیمة العادلة انخفاض في 
)١٠٦٫٨٣٦( - )١٠٦٫٨٣٦( )١٣(إیضاح ، بالصافيتحویل إلى ممتلكات ومعدات

١٨٢٫٥٣٠ - ١٨٢٫٥٣٠ )١٣(إیضاح ، بالصافيتحویل من ممتلكات ومعدات
--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

٥٢٩٫٣٩٥ ٢٦٤٫٧٠٠ ٢٦٤٫٦٩٥ ٢٠١٣ینایر ١كما في 
٣١٫٢٩٥ ١٧٫١٤٨ ١٤٫١٤٧ إضافات خالل السنة

- )٢٨١٫٨٤٨( ٢٨١٫٨٤٨ االنتھاء من التشیید عند تحویل 
--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

٥٦٠٫٦٩٠ - ٥٦٠٫٦٩٠ ٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
================ ================ ================

مصاریف مستقبلیة ملتزم ) یمثل ٣٦(إیضاح ألف درھم ضمن االلتزامات والمطلوبات الطارئة١١٫٨٧٢تم إدراج مبلغ بقیمة 
منجز خالل السنة.العقاري الستثمار الامن بھا



ة مساھمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

لمالیة الموّحدةإیضاحات حول البیانات ا
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٩(

(تابع)استثمارات عقاریة.١١

�ΔѧѧϣϳϘΑ�˱ΎѧѧϐϠΑϣ�Δϧѧѧγϟ�ϝϼѧѧΧ�ΕΎϓΎѧѧο Ϲ�ϝϣѧѧηΗ١٤٫٠٥٩�ν όΑѧѧϟ�ΕΎϳϭѧѧγΗ�ϥѧѧϣ�ΎѧѧϬϳϠϋ�ΫϭΣΗѧѧγϣ�ΕέΎѧѧϘϋϭ�˳ν έ�ϝѧѧΛϣϳ�ϡѧѧϫέΩ�ϑ ѧѧϟ
افقة من مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، أن یحتفظ بھذه الموجودات القروض والسلفیات. یجوز للبنك، بناًء على مو

العینیة لفترة ال تقل عن ثالث سنوات ویجوز مدھا بموافقة أخرى من المصرف المركزي. یمكن للبنك أیضاً أن یقوم بتأجیر ھذه 
العقارات ویجني منھا إیرادات.

�Εϼϫ̈́ب ممن یتمتعونیم مستقلین مسجلین خبراء تقییتم تنفیذ عملیات التقییم بواسطة ϣ�ΔϳϧϬϣϭ�ΎѧϬΑ�ϑ έΗόϣ�ΔΑγΎϧϣ�ΔϘΑΎѧγ�ΕέѧΑΧ
.تم تقییم العقارات خالل الربع األخیر للسنة.التي یجري تقییمھاالعقارات في موقع وفئة 

:المستقلینخبراء التقییمالمعتبرة من قبل ھجیات التقییم تتضمن من

ΔѧѧϘϳέρ��ΓέѧѧηΎΑϣϟ�ΔѧѧϧέΎϘϣϟ�ϡΗѧѧϳΧΗѧѧγϡΩΔѧѧϘϳέρϟ�ϩΫѧѧϫ لΕϼϣΎѧѧόϣ�ϥѧѧϣ�έΎѧѧϘόϟ�Δѧѧϣϳϗ�ΩѧѧϳΩΣΗΕέΎѧѧϘόϟΔѧѧϠΛΎϣϣϟ�ϕρΎѧѧϧϣϟ�ϲѧѧϓ
.المجاورة التي تقوم بالتعدیل لبیان المفروقات بالعقار ذي الصلة

ھذه الطریقةستخدم ت: المتبقیةالقیمةطریقةέϳΩѧϘΗϟέΎѧϘόϟ�Δѧϣϳϗ�ϰѧϠϋ�έΎѧϘόϠϟ�ΔϳϠϳϐѧηΗϟ�ΕΩέѧϳϹ�ϲϓΎѧλ �ΔϠϣѧγέ�ϝϼѧΧ�ϥѧϣ
ائد المناسب الذي یتوقع المستثمر من استثماره على مدارة مدة النفع التي یجري تقییمھا.أساس الع

.اإلمارات العربیة المتحدةدولةداخلالعقاریة للبنك موجودة االستثماراتإن جمیع 

  ي:كما یلالعقاریةباالستثماراتالمتعلقةالمباشرة التشغیلیة مصروفات الواإلیجارتفاصیل إیرادات إن 

٢٠١٢ ٢٠١٣
درھمألف  درھمألف 

١٠٫٨١٤ ١٩٫٧٤٨ إیرادات تأجیر
================ ================

٢١٤ ٢٫٤٠٣ مباشرةتشغیلیةمصاریف
================ ================

موجودات أخرى .١٢

٢٠١٢ ٢٠١٣
درھمألف  درھمألف 

٨٤٥٫٤٤٢ ٩١١٫٩٦٨ مدینةفوائد 
٤٥٫٨٨٠ ٧٩٫٦٠٣ مقدمةضرائب 
١٫١٤٨ ٤٠٤ ةمقاصة مدینذمم

٥٩٫٧٦٦ ٣٨٫٩٨٥ اً مدفوعة مقدممبالغ 
٤٫٧٣٨٫٠٤٤ ٢٫١٤٠٫٧٢٥ أوراق قبول

٢٣٥٫٦٨٢ ٢٣٢٫٩٥٣ أخرى
----------------------------------- -----------------------------------

٥٫٩٢٥٫٩٦٢ ٣٫٤٠٤٫٦٣٨ مجموع الموجودات األخرى
================ ================

�ϡίالبنكعلى  ترتبیعندما تنشأ أوراق القبول  ѧΗϟ�ΕΎϋϭϓΩѧϣ�ΩΩѧγΑ�ΕΩϧΗѧγϣ�ϝѧΑΎϘϣѧϳ�ΎϬΑΣѧγ�ϡΗ�ΏѧΟϭϣΑΔϳΩϧΗѧγϣ�ΕΩΎѧϣΗϋ. إن
(سند ألجل) غیر مشروط اً مطلوبداة األصبح تبعد القبول، .لدفعھ االمستحق لالقبول تحدد مبلغ المال والتاریخ والشخص أوراق 

ϙϧΑϠ�ϡΗϳ�ϲϟΎΗϟΎΑϭ�ˬϠϳΟѧγΗ�ΏϭѧϠρϣϛ�ΎϬ�ϲϟΎѧϣ�ΡΎѧοل ϳ·�˺ ̂(ΩѧΣϭϣϟ�ϲϟΎѧϣϟ�ί ѧϛέϣϟ�ϥΎѧϳΑ�ϲѧϓϊ ѧϣ�ϝϳΟѧγΗϟ�ϕѧΣϟϱΩѧϗΎόΗ�ΊϓΎѧϛϣϟ
   .ماليكأصل عمیل من الالمتعلق بعملیة االسترداد



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
(تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٠(

فيصابالممتلكات ومعدات، .١٣

المجموع
أعمال رأسمالیة

قید التنفیذ
أجھزة حاسوب 

وملحقات
ومعدات أثـاث

ومركبات
عقارات 
مستأجرة

نظام عقارات ب
التملك الحر

درھمألف  درھمألف  درھمألف  درھمألف  درھمألف  درھمألف 
أو التقییمالتكلفة

١٫٦٠٣٫١٨٢ ١٨٦٫٤٩٩ ٤٠٩٫٩٨٥ ١٥١٫٢٥١ ١٢٠٫٨٦٠ ٧٣٤٫٥٨٧ ٢٠١٢ینایر ١في 
)١٧٣( )٢٢( - )٢٤( - )١٢٧( فرق سعر الصرف

١١٨٫٢٧١ ١١٤٫٠٩٠ ١٫٣٣٨ ١٫٢٤١ ٢٠٣ ١٫٣٩٩   سنةإضافات خالل ال
- )٦٣٫٦١٦( ٤٢٫٢١٣ ٧٫٥٣١ ١٠٫٥٥٦ ٣٫٣١٦ تحویالت
)٤٫٢٦٧( )٤٫٢٦٧( - - - - إلى المصاریفتحویل
)١٨٢٫٥٣٠( )١٨٢٫٥٣٠( - - - - )١١(إیضاح قاریةاستثمارات عتحویل إلى 

١٠٦٫٨٣٦ - - - - ١٠٦٫٨٣٦ )١١(إیضاح استثمارات عقاریةتحویل من 
)٢١٫٣٣٧( )٢١٫٣٣٧( - - - - خسارة انخفاض القیمة
)٨٦٠( - - )٨٦٠( - - ستبعادات خالل السنةا

----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
١٫٦١٩٫١٢٢ ٢٨٫٨١٧ ٤٥٣٫٥٣٦ ١٥٩٫١٣٩ ١٣١٫٦١٩ ٨٤٦٫٠١١ ٢٠١٣ینایر ١في 

)١٫١٦٩( )٣( - )٧٣٤( )٢( )٤٣٠( فرق سعر الصرف
٨٣٫٢٦٢ ٧٨٫٨٧٥ ١٫٦٧٤ ٢٫٣٦٦ ٣٤٧ - إضافات خالل السنة

- )٦١٫٠٤٢( ٤٦٫١٧٩ ٦٫٥٤٧ ٤٫٦٦٤ ٣٫٦٥٢ تحویالت
)٤( )٤( - - - - إلى المصاریفتحویل
)٩٩٣( - )١٦٦( )٥٧٦( - )٢٥١( ستبعادات خالل السنةا

----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
١٫٧٠٠٫٢١٨ ٤٦٫٦٤٣ ٥٠١٫٢٢٣ ١٦٦٫٧٤٢ ١٣٦٫٦٢٨ ٨٤٨٫٩٨٢ ٢٠١٣دیسمبر٣١في 

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

االستھالك المتراكم
٦٣٨٫٦٦٤ - ٢٧٥٫٥٣٩ ١١٠٫٨١٢ ٥٦٫٣٢٧ ١٩٥٫٩٨٦ ٢٠١٢ینایر١في 

٢٠ - - ٢٠ - - فرق سعر الصرف
١٣١٫٢٨٦ - ٦٦٫٨٧٠ ١٥٫٩٠٤ ١٧٫٢٦١ ٣١٫٢٥١   لسنة لل محمّ ال

)٧٨٢( - - )٧٨٢( - - بعادات خالل السنةستا
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------

٧٦٩٫١٨٨ - ٣٤٢٫٤٠٩ ١٢٥٫٩٥٤ ٧٣٫٥٨٨ ٢٢٧٫٢٣٧ ٢٠١٣ینایر ١في 
)٥٩٤( - - )٥٤٢( )٢( )٥٠( فرق سعر الصرف

١٢٧٫٢٢٢ - ٥٨٫٩٣٠ ١٢٫٩٦٥ ١٨٫٠٢٣ ٣٧٫٣٠٤   لسنة لل محمّ ال
)٩٢٠( - )١٦٦( )٥٧٥( - )١٧٩( ستبعادات خالل السنةا

----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
٨٩٤٫٨٩٦ - ٤٠١٫١٧٣ ١٣٧٫٨٠٢ ٩١٫٦٠٩ ٢٦٤٫٣١٢ ٢٠١٣دیسمبر٣١في 

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

الدفتریةالقیمة 
٨٠٥٫٣٢٢ ٤٦٫٦٤٣ ١٠٠٫٠٥٠ ٢٨٫٩٤٠ ٤٥٫٠١٩ ٥٨٤٫٦٧٠ ٢٠١٣دیسمبر٣١في 

================== ================== ================== ================== ================== ==================
٨٤٩٫٩٣٤ ٢٨٫٨١٧ ١١١٫١٢٧ ٣٣٫١٨٥ ٥٨٫٠٣١ ٦١٨٫٧٧٤ ٢٠١٢دیسمبر ٣١في 

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



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١لسنة المنتھیة في ل

)٤١(

موجودات غیر ملموسة.١٤

موجودات غیر ملموسة أخرى

لمجموعا
ودائع أساسیة 

غیر ملموسة
عالقات عمالء 

ات ة الثروإدار
عمالءاتعالق

ئتماناالاتطاقب الشھرة
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

التكلفة أو التقییم
١٦٢٫٢٠٠ ١١٢٫٧٠٠ ١٨٫٠٠٠ ١٢٫٧٠٠ ١٨٫٨٠٠ ٢٠١٢ینایر ١كما في 

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

١٦٢٫٢٠٠ ١١٢٫٧٠٠ ١٨٫٠٠٠ ١٢٫٧٠٠ ١٨٫٨٠٠ ٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
============ ============ ============ ============ ============

اإلطفاء المتراكم
٣٨٫٥٤٧ ٢٨٫١٧٥ ٥٫٣٥٠ ٥٫٠٢٢ - ٢٠١٢ینایر ١كما في 
٣١٫٥٢٧ ٢٢٫٥٤٠ ٤٫٦٠٠ ٤٫٣٨٧ - اإلطفاء خالل السنة
------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------

٧٠٫٠٧٤ ٥٠٫٧١٥ ٩٫٩٥٠ ٩٫٤٠٩ - ٢٠١٣ینایر ١كما في 
٣٠٫٤٣١ ٢٢٫٥٤٠ ٤٫٦٠٠ ٣٫٢٩١ -   لسنةاإلطفاء خالل ا
------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------

١٠٠٫٥٠٥ ٧٣٫٢٥٥ ١٤٫٥٥٠ ١٢٫٧٠٠ - ٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
============ ============ ============ ============ ============

القیمة الدفتریة
٦١٫٦٩٥ ٣٩٫٤٤٥ ٣٫٤٥٠ - ١٨٫٨٠٠ ٢٠١٣دیسمبر ٣١في 

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

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

شركات الصغیرة والمتوسطة الإدارة الثروات ووعلى أعمال الخدمات المصرفیة لألفراد بنك استحوذ ال، ٢٠١٠كتوبر أ١بتاریخ
على  بناءً و.ألف درھم١٦٨٫٩٠٠لقاء مبلغ قدره في دولة اإلمارات العربیة المتحدة)”RBS“(رویال بنك أوف سكوتالند بنك ل

˻�ϲϓ�ΫϭΣΗγϻ�ΩόΑ�έϭϔϟ�ϰϠϋ�ϲΟέΎΧ�ϱέΎηΗγ�ϪΑ�ϡΎѧϋسعر الشراء الذي قاموتحدیدالتقییم العادل ˹ ˺ ˹�ˬΏѧγΗΣ�ώѧϠΑϣ�ϙѧϧΑϟ
.ألف درھم كشھرة١٨٫٨٠٠ألف درھم كموجودات غیر ملموسة ومبلغ ١٤٣٫٤٠٠

الشھرة

یتم مستوى لدى البنك والذي أدنىالبنك التشغیلیة التي تمثل قطاعات ألغراض اختبار انخفاض القیمة، تم توزیع الشھرة على 
.قطاعات األعمال للبنكمنأعلى ال یعتبرفیھ مراقبة الشھرة ألغراض اإلدارة الداخلیة، والذي 

ھي كما یلي:كل وحدة على الموزعة الدفتریة للشھرةإجمالي القیم

درھمألف  الوحدة المولدة للنقد

١٠٫٧٨٤ بطاقات االئتمان
٥٫٠٩٩ القروض

٩٤ ى المكشوفعل اتبوالسح
٢٫٨٢٣ إدارة الثرواتنشاط

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

١٨٫٨٠٠
==========



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١لسنة المنتھیة في ل

)٤٢(

(تابع)موجودات غیر ملموسة.١٤

موجودات غیر ملموسة أخرى

من ولد أن تتالتي یتوقع إلى األعمال العائدة مثل القیمة تالعمالء غیر الملموسة اتعالقإن موجودات عالقات العمالء
فقد تم تناول عمالء تحدید القیمة العادلة لعالقات العمالء، ل .االستحواذحالیین كما في تاریخالالعمالء 

اختالف المخاطر والعالقات وذلك بسبب منفصل، إدارة الثروات بشكلٍ وعمالء االئتمان اتبطاق
.في شكل رسوم وفوائد وعموالتاً متكرراً مادیھذه العالقات دخالً عن ینتجومن المتوقع أن .والوالء

ودائع األساسیة ال
غیر الملموسة

مثل مصدرتمن حقیقة أن قاعدة الودائع في البنك تأتي ودائع األساسیة غیر الملموسة موجودات القیمة إن 
الفارق بین تكلفة التمویل على الودائع وتكلفة إن .أو تمویل السوقتمویل المجموعات تمویل أرخص من 

.ودائع األساسیة غیر الملموسةالقیمة یمثل سوق تمویل ال/المجموعاتتمویل

لشھرةااختبار انخفاض قیمة 

.: ال شيء)٢٠١٢(٢٠١٣دیسمبر ٣١قیمة خالل السنة المنتھیة في الفي نخفاض لالأي خسائر تسجیل لم یتم 

�ΩѧϳΩΣΗ�ϡѧΗϟ�ΔѧϣϳϘϻ�Ωѧϳϗ�ϡΩΧΗѧγ.االستخدامقیدلى أساس قیمتھا ع تقییمھاتم قد المكونة للنقد لوحدات لالمبالغ القابلة لالسترداد إن 
�ΔѧϣϳϘϟ�ΏΎѧγΣ�ΩϧΗγ�Ωѧϳϗ.وحداتالمن استمرار استخدام ظھورھاكل وحدة عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقع ل

:االفتراضات األساسیة التالیةإلىاالستخدام 

�ϊ ѧϗϭΗ�ϡΗ�˱ΩΎϧΗѧγ�ΔѧϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩѧΗϟ�ϰѧϟ·ϟΓέѧΑΧΔϘΑΎѧγϟ�ϡΎѧϋ�ϲѧϓ�ϝѧϣόϟ�ΔѧρΧϭ�ΔѧϳϠόϔϟ�ϝϳϐѧηΗϟ�ΞΎѧΗϧϭ˻ ˹ ˺ ˼.�ϡѧΗϭ�˯έϘΗѧγ
�ϕѧϠόΗϳ�Ύϣϳϓ�ϙϧΑϠϟ�ϲϟΎΣϟتوجھالإلىالتوقع تستند فترة .األعمالمن خالل ھذه تحقیقھ التدفقات النقدیة باستخدام معدل متوقع 

.سنوات ٤-٣بتشغیل ھذه الوحدات وتتراوح بین 

 لتحدید المبالغ القابلة لالسترداد ة لناسبمعدالت خصم متم تطبیق�ΕΩѧΣϭϠΩѧϘϧϠϟ�Δѧϧϭϛϣϟ.ѧ˵ϗ�ΕέΩΕϻΩѧόϣ�ϰѧϠϋ�ϩΫѧϫ�ϡѧλ Χϟ
�έϳόγΗ�ΝΫϭϣϧ�α Ύγ�ΕΩϭΟϭϣϟ�ϝΎѧϣϟ�α έ�ϕϭѧγϭ�ΔѧϳϛϳέϣϷ�ΕΩϧѧγϟ�ΕΎѧϧΎϳΑ�ϡΩΧΗѧγΎΑ�ΔϳϟΎϣѧγέϟϲѧϓΔѧϟϭΩ�ΕέΎѧϣϹ

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

ϙѧϧΑϟ�ΕέϳΩѧϘΗ�έϳηΗϰѧϟ·ϟ�ϥ�ΕέѧϳϳϐΗ.تغیر مع تغیر الظروف االقتصادیة والسوقیةتألساسیة المذكورة أعاله االفتراضات اإن 
.الوحدات دون القیمة الدفتریةمن المبلغ القابل لالسترداد أن تسبب انخفاض في ھذه االفتراضات ال یتوقع المعقولة محتملة ال

أرصدة مستحقة للبنوك.١٥

٢٠١٢ ٢٠١٣
درھمألف  درھمألف 

١٢٠٫٥٠٤ ١٩٢٫٢٤٢ مستحقة للبنوكأرصدة حسابات 
٣٥١٫٠٥٤ ٢٥٥٫٠٩٧ ودائع ھامشیة

٣٫٩٣٩٫٧١٣ ٣٫٨٤٣٫٦٧٢ ودائع ألجل
-------------------------------------- --------------------------------------

٤٫٤١١٫٢٧١ ٤٫٢٩١٫٠١١ حقة للبنوكمجموع األرصدة المست
=============== ===============

ویصنفھا على أنھا باستخدام مقایضات العملة ألجلودائع اللمخاطر معدالت الفائدة والصرف األجنبي لبعضالبنكتحوطی
بلغت-٢٠١٢دیسمبر ٣١(٢٠١٣دیسمبر ٣١ كما فيقائمة مقایضات ال توجد .أو التدفقات النقدیةلقیمة العادلةلتحوطات 

.)ألف درھم١٨٦ما قیمتھموجبةالقیمة العادلة ال



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١لسنة المنتھیة في ل

)٤٣(

ودائع العمالء.١٦
٢٠١٢ ٢٠١٣

درھمألف  درھمألف 
الفئة:

٦٥٫٩٠٨٫٢٥١ ٦٥٫٥٥٠٫٧٤٦ ودائع ألجل 
٣٠٫٨١٦٫٧٣١ ٣٧٫١٣١٫٥٠٦ جاریةودائع 
٥٫١١٠٫٦٥٠ ٦٫٩٥١٫٦٩١ توفیرودائع
٦٫٥٧٨٫٩٧٠ ٤٫٩٧٤٫٥١٥ مرابحةودائع

٤٤٩٫٥٦٩ ٤٣٦٫٠٠٨ )٥-٤١ودائع حكومیة طویلة األجل (إیضاح 
٣٥٢٫٧٥٤ ٣٨٣٫٢٤٢ ودائع ھامشیة

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

١٠٩٫٢١٦٫٩٢٥ ١١٥٫٤٢٧٫٧٠٨ مجموع ودائع العمالء
=============== ===============

لالطالع على التفاصیل الخاصة بالودائع اإلسالمیة.٢٢لطفاً راجع اإلیضاح رقم 

عقود مقایضةمخاطر الصرف األجنبي باستخدام بالعمالت األجنبیة ضد المدرجة ألجل لودائعلبعض اقوم البنك بالتحوط ی
٣١المقایضات كما فيلھذه الموجبةالقیمة العادلة  صافي لتدفقات النقدیة. بلغلویصنف ھذه األدوات كتحوطات العمالت األجنبیة

ألف ١٣٫٢٥٧الموجبة ما قیمتھعادلة القیمة ال بلغ صافي -  ٢٠١٢دیسمبر ٣١(درھم ألف ٥٩٫٥٧٨ما قیمتھ ٢٠١٣دیسمبر 
).درھم

أوراق تجاریة بالیورو.١٧

.بالیوریوإلصدار أوراق تجاریة دوالر أمریكي ألف٤٫٠٠٠٫٠٠٠بتأسیس برنامج أوراق تجاریة بالیوریو قیمتھ البنك قام 
:٢٠١٣دیسمبر ٣١وفیما یلي تفاصیل األوراق التجاریة الصادرة بالیورو كما في 

٢٠١٢ ٢٠١٣
درھمألف  درھمألف 

العملة
٤٨١٫٣٨٩ ٦١٨٫٣٨٥ الفرنك السویسري

١٫٧٧٧٫٦٦٣ ١٫٥٦٨٫١٧٨ الیورو
٢٩٫٦٨٤ ١٫٣٢٩٫٦٩٢ رلینيالجنیھ االست
٥١٫١٦٥ - الین الیاباني

٢٫٢١٧٫٢٠٧ ٢٫٤٢٤٫١٨٠ الدوالر األمریكي
------------------------------------------ -----------------------------------------

٤٫٥٥٧٫١٠٨ ٥٫٩٤٠٫٤٣٥ مجموع األوراق التجاریة بالیورو
================= ================

ویصنف مقایضة العمالت األجنبیةمن خالل عقودالصرف األجنبي مخاطر ضد األوراق التجاریة بالیورولبعض البنك تحوطی
ما قیمتھ٢٠١٣دیسمبر ٣١في كما لعقود التحوط الموجبةصافي القیمة العادلة بلغ لتدفقات النقدیة. لكتحوطات ھذه األدوات 

).ألف درھم٩٨٫٠٢٤الموجبة ما قیمتھ عادلة القیمة ال صافي بلغ -٢٠١٢دیسمبر ٣١(ألف درھم ٧٧٫٢٠٢

(١٫٠٣% إلى ٠٫١٢حیث تراوحت معدالت الخصم بین تم إصدار األوراق التجاریة بالیورو بأسعار مخصومة دیسمبر ٣١%
%).١٫٦٧% إلى ٠٫١٤–٢٠١٢

.٤٣جوع إلى اإلیضاح رقم األوراق التجاریة بالیورو، یرجى الرقروضآجال استحقاقتحلیللالطالع على



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
(تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٤(  

قروض.١٨

ھي كما یلي:٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في إن تفاصیل القروض 

المجموع
أكثر من 

خمس سنوات سنوات ٥-٣ سنوات٣-١
خالل سنة

واحدة
درھمألف  درھمألف  درھمألف  درھمألف  درھمألف  العملة  األداة

١٧٣,٥٨٠ - ١٧٣,٥٨٠ - - نبي صینيرینمی سندات عالمیة متوسطة األجل
١,٧١٨,٠٥٥ - ٨٤٧,٠٢٨ ٨٧١,٠٢٧ - رینغیت مالیزي

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

٥٠٠,٠٠٠ - ٥٠٠,٠٠٠ - - درھم إماراتي 
٩٢,٠٤٦ - - ٩٢,٠٤٦ - ین یاباني

٩,٤٧٠,٥٥١ ٦٢٤,٤١٠ ٤,٦٢٧,٥٠٠ - ٤,٢١٨,٦٤١ دوالر أمریكي
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

١٣٫٠١٢٫٦١٧ ٦٢٤٫٤١٠ ٦٫٥٣٦٫٧٨٥ ١٫٦٣٢٫٧٨١ ٤,٢١٨,٦٤١

١,٨٣١,٤٣٥ - - ١,٨٣١,٤٣٥ - دوالر أمریكي سندات صكوك إسالمیة
١,٦٥٢,٢٦١ - - - ١,٦٥٢,٢٦١ دوالر أمریكي سعر فائدة متغیر-قروض ثنائیة 
١,٠٥٨,١٥٢ - - ١,٠٥٨,١٥٢ - دوالر أمریكي سعر فائدة متغیر -سندات ثانویة 
٣,٨١٦,٠٢٧ ٣,٨١٦,٠٢٧ - - - دوالر أمریكي ابت سعر فائدة ث-

٣٨٠,١٣٠ ٣٨٠,١٣٠ - - - فرنك سویسري
٢٫٢٧٤٫٦٣١ - - - ٢٫٢٧٤٫٦٣١ دوالر أمریكي اتفاقیات إعادة الشراءمن خالل قروض

٥٠٫٥٨٧ - - - ٥٠٫٥٨٧ یورو شھادات إیداع
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

٢٤٫٠٧٥٫٨٤٠ ٤٫٨٢٠٫٥٦٧ ٦٫٥٣٦٫٧٨٥ ٤٫٥٢٢٫٣٦٨ ٨٫١٩٦٫١٢٠
)٢٩٠٫٢٧٢( تعدیل القیمة العادلة على القروض المتحوطة 

--------------------
٢٣٫٧٨٥٫٥٦٨
==========

ϩΫѧϫϟ�ΕΎϘϓΩѧΗϟ�ϭ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϠϟ�ΕΎѧρϭΣΗϛ�ΕΎѧοتم تصنیفی.صرف األجنبي والعمالتالت الفائدة ومقایضات معدالباستعمالھ تم التحوط لألف درھم ١٧٫٥٦٧٫٩١١تتضمن القروض مبلغ  ϳΎϘϣ
ألف درھم.٢٦٨٫٩٩٣ھ ما قیمت٢٠١٣دیسمبر ٣١لھذه المقایضات كما في السالبةالقیمة العادلة  صافي بلغالنقدیة. 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

المالیة الموّحدةإیضاحات حول البیانات 
(تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٥(  

(تابع)قروض .١٨

ھي كما یلي:٢٠١٢دیسمبر ٣١إن تفاصیل القروض كما في 

المجموع
أكثر من 

خمس سنوات سنوات ٥-٣ سنوات٣-١
خالل سنة

واحدة
درھمألف  درھمألف  درھمألف  درھمألف  درھمألف  العملة  األداة

١٧٣٫٥٨٠ - ١٧٣٫٥٨٠ - - رینمینبي صیني سندات عالمیة متوسطة األجل
١٫٧١٨٫٠٥٥ - ٨٤٧٫٠٢٨ ٨٧١٫٠٢٧ - لیزيرینغیت ما

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 دوالر أمریكي قروض مشتركة
١٫٨٣٦٫٥٠٠ - ١٫٨٣٦٫٥٠٠ - - دوالر أمریكي سندات صكوك إسالمیة
١٫١١٧٫١٤٣ - ١٫١١٧٫١٤٣ - - دوالر أمریكي سندات ثانویة بسعر فائدة متغیر
٦٫٦١٧٫٤٥٦ - ٦٫٦١٧٫٤٥٦ - - درھم إماراتي شق الثاني ض الوقر
٢٫٠٧١٫٣٦٨ - - ٦٢٠٫٧٣٧ ١٫٤٥٠٫٦٣١ دوالر أمریكي اتفاقیات إعادة الشراءاقتراض من خالل 
١٫٣٤٩٫٩٩٥ - - - ١٫٣٤٩٫٩٩٥ درھم إماراتي

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

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

٤٤٣٫٦٣٦ المتحوطةالقروض تعدیل القیمة العادلة على 
-------------------------------

٢٦٫١٣٩٫٦٤٧
===============

١٥٫٣٤٧٫٢٠١ϟ�ρϭΣΗϟ�ϡΗ�ϡϫέΩ�ϑتتضمن القروض مبلغ  ϟ�Ϫ�ϝΎϣόΗγΎΑϭ�ΓΩΎϔϟ�ΕϻΩόϣ�ΕΎο ϳΎϘϣ��Εϼϣόϟϳ�ϑ ϳϧλ Η�ϡΗϟ�ϩΫϫΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩѧΗϟ�ϭ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϠϟ�ΕΎѧρϭΣΗϛ�ΕΎο ϳΎϘϣ�ϲϓΎѧλ �ώѧϠΑ��Δѧϳ
ألف درھم. ٤٥٠٫٢١٢ھ ما قیمت٢٠١٢دیسمبر ٣١لھذه المقایضات كما في الموجبةالقیمة العادلة 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٦(  

(تابع)قروض .١٨

�Δϳϭϧγ�ϑة ویربع سنبصورة السندات العالمیة متوسطة األجل فائدة على تستحق دفعات ال λ ϧϭΔϳϭϧѧγϭϛ�ϊ ϓΩѧΗϭ�Ύѧϣϳϓϭ�˭ΕέΧ́ѧΗϣ
ھي كما یلي:٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في  لقسائم الفائدةمعدالت المتعاقد علیھاالیلي 

سنوات٥أكثر من  سنوات٥-٣ سنوات٣-١ خالل سنة واحدة العملة

-
%٣٫٧یبلغ ثابت فائدةمعدل

سنویاً %٤٫١٢٥و
- - رینمینبي صیني

-
یبلغ ثابت فائدةمعدل

.سنویاً %٥٫٣٥% و٤٫٣٠
یبلغثابت فائدةمعدل

سنویاً %٥٫٢٠
- رینغیت مالیزي

-
عائدب ربع سنویةأرباح قسائم
نقطة أساس على سعر ١١٠

سویسريالفرنك باللیبور 

یبلغثابت فائدةمعدل
سنویاً %٣٫٠١

- فرنك سویسري

- -
یبلغثابت فائدةمعدل

سنویاً %١٢٫٧٥
- لیرا تركیة

-
% ٦ یبلغثابت فائدةمعدل
سنویاً 

- - درھم إماراتي 

- -
ائدة ثابت یبلغ معدل ف
% سنویاً ٠٫٨١

- ین یاباني

یبلغ فائدة ثابت معدل 
%٥٫١٠و%٤٫٧٠
سنویاً 

یبلغثابت فائدةمعدل
سنویاً وقسائم ربع %٢٫٥٠

١٣٠إلى ١٠٨سنویة بمعدل 
نقطة أساس على سعر لیبور

-
منثابت فائدةمعدل

إلى %٠٫٩٠٥
% سنویاً ٤٫٧٥

دوالر أمریكي

كوكصالبنظامسندات تمویل

.)٢٢(إیضاح % سنویاً واجب الدفع بصورة نصف سنویة٤٫٠٧ بنسبة تحمل الصكوك معدل ربح متوقع

قروض ثنائیة 

سعر لیبور. انقطة أساس مضافاً إلیھ٧٨إلى ٥٨ربع سنویة بعائد یبلغ بالدوالر األمریكي: قسائم

السندات الثانویة:

متغیرسندات ثانویة بسعر فائدة 

١١٠ѧγΎγ�ΔρϘϧΔϳ�ΔϓΎѧοبمعدلالمتأخرات ىلع كل ثالثة أشھرمتغیرالالفائدةسعرذات ئدة على السندات الثانویة الفاتستحق  ϣ
�ϥϣѧοϲϧΎѧΛϟ�ϕѧηϟ�ϥѧϣة ѧϳϭϧΎΛكقروضذات السعر المتغیرالثانویةالسنداتُتدرج.لكل قسیمةأشھر ثالثةمدة للیبور إلى سعر

ϡΎѧϋ�ϰΗΣ٢٠١٦�ν% سنویاً ٢٠بمعدل بعد ذلك یتم إطفاؤھا ثم ٢٠١١عام  حتىخمس سنوات رأس المال ألول έѧϏϷ�ϙѧϟΫϭ
.المركزياإلمارات العربیة المتحدةمصرفمن قبل ھذه السنداتاعتمادتم لقد ).٥٠كفایة رأس المال (إیضاح احتساب



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٧(

(تابع)قروض .١٨

سندات ثانویة بسعر فائدة ثابت

�ϡΎѧγϘϟ�ΎѧϬϳϠϋ�ΩϗΎόΗϣϟ�ΕϻΩόϣϟ�ϲϠϳ�Ύϣϳϓϭ�ΕέΧ́Ηϣϟ�ϰϠϋأشھر ستةكل الثابتسعر ذات الثانویة الفائدة على السندات التستحق 
:٢٠١٣دیسمبر ٣١الفائدة كما في 

سنوات ٥أكثر من العملة
  %٤٫٥% إلى ٣٫١٢٥معدل فائدة ثابت یبلغ دوالر أمریكي

%١٫٨٨٥معدل فائدة ثابت یبلغ فرنك سویسري

�Εϭϧѧγ�αمن رأس المال ألوللشق الثانيضمن اة ثانویكقروضذات سعر الفائدة الثابتالثانویةداتالسنُتدرج ϣΧϰѧΗΣ�ϡΎѧϋ
٢٠٢٣�ΡΎѧοحتى عام% سنویاً ٢٠بمعدل بعد ذلك یتم إطفاؤھا ثم ٢٠١٨ ϳ·��ϝΎѧϣϟ�α έ�ΔѧϳΎϔϛ�ΏΎγΗΣ�ν έϏϷ�ϙϟΫϭ˾ ˹(.

ϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧϣϹΓΩѧΣΗ�ΔѧϣϳϘΑ�ΔѧϳϭϧΎΛ�ΕΩϧѧγ�ϙΎѧϧϫ��ϱίمصرفمن قبل ذلكتم اعتماد وقد  ѧϛέϣϟ˺ ̄ ˽ ̀ ˿ ٫٧٩٢�ϡѧϫέΩ�ϑ ѧϟ
ولكنھا تحت الطلب لما بعد فترة خمس سنوات من تاریخ إصدارھا بناًء على اختیار البنك.٢٠٢٣مستحقة في عام 

شق الثاني ض الوقر

�ϥϣ�ΔѧϳΩΎΣΗϻ�ΔϣϭϛΣϟέѧϘϟϭѧϠϫ̈́مستلمة درھم ألف  ٦٫٦١٧٫٤٥٦بلغ تودائع عمالء قام البنك بتحویل ، ٢٠٠٩مارسفي  ϣ�νة 
�Ωϭϔϟαكان یتم دفعومن تاریخ اإلصدارسنوات  سبعة خاللكانت مستحقة شق الثانيالض وإن قر.شق الثانيالمن  Ύѧγ�ϰϠϋ

% سنویاً للسنة الرابعة ٥% سنویاً للسنة الثالثة و ٤٫٥ألول سنتین و٢٠٠٩مارس ٣١من ابتداءً % سنویاً ٤بمعدل ويربع سن
ϙѧϧΑϟϲѧϓέѧϘϟ�ΩϳΩѧγΗϭ�ν�˱Ύѧϳίكانت الشروط تنص أیضاً على حق ا.% سنویاً للفترة المتبقیة٥٫٢٥و  Ο أو�˱ΎѧϳϠϛ�Εϭϧѧγϟ�ΔѧϳΎϬϧΑ

�ϑ،تنظیمیةالألغراض بالنسبة ل .اإلصدارمن تاریخ الخمس األولى ϳϧѧλ Η�ϡѧΗ�ΩѧϘϓέѧϘϟϭ�νϥϣѧοلاϲϧΎѧΛϟ�ϕѧη�ϥѧϣϝΎѧϣϟ�α έ
�ϝΟ�ϥϣ�ΡΎѧο% سنویاً حتى تاریخ االستحقاق ٢٠سبة بن ٢٠١٢كان یجري إطفاؤھا بدایة من عام و ϳ·��ϝΎϣϟ�α έ�ΔϳΎϔϛ�ΏΎγΣ

وقد تم الحصول على موافقة مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي على ذلك.).٥٠

.٢٠١٣قام بالبنك بسداد كامل قیمة قروض الشق الثاني في النصف األول من عام 

ات إعادة الشراءیمن خالل اتفاققروض

.لیبورمضافة إلى سعر نقطة أساس٣٠٠بمعدلفي صورة متأخرات سنویةربعقسائممریكي: األدوالر بال
نقطة أساس على سعر لیبور.٣٠٠إلى ٨٦قسائم نصف سنویة في صورة متأخرات بمعدل 

  .ةللقسیم% سنویاً ٠٫٥بمعدلقروض بسعر فائدة ثابت 

% سنویاً ٠٫٤٠٩بسعر فائدة ثابت یبلغ –شھادات اإلیداع 

έѧηϟ�ΓΩΎϋ·�ΕΎϳϗΎϔΗ�ϝϼΧ�ϥϣ�ϡϫέΩ�ϑ˯�٣٫٦٧٨٫٣٢٥، أبرم البنك التزاماً القتراض مبلغ ٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في  ϟ�ωΩѧϳΈΑ
.مالیة كضماناستثمارات في أوراق 

�ΩϘϓ�ˬϙϟΫ�ϰϠϋΓϭϼϋϭΩΎϔϟ�έόγ�ΕΫ�ΕϼϳϬγΗϟ�Δϣϳϗ�ΕϐϠΑ�ϪѧΗϣϳϗ�Ύѧϣ�ϙѧϧΑϟ�ϝΑϗ�ϥϣ�ΔΑϭΣγϣϟ�έϳϏ�έϳϐΗϣϟ�Γ˺ ̄ ˽ ˿ ̂ ̄ ˻ ˹ ˹�ϑ ѧϟ
  : ال شئ).٢٠١٢دیسمبر ٣١درھم (



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٨(

مطلوبات أخرى.١٩
٢٠١٢ ٢٠١٣

درھمألف  درھمألف 

٧٥٢٫٠٣٠ ٣٩٨٫٩٣١ فوائد مستحقة الدفع
٢١٣٫٦٣١ ٢٥٦٫١٠٢ المحددةمطلوب محتسب عن التزامات المنافع
٢٤٧٫٧٥٩ ١٨٩٫٧٢٤ حسابات دائنة وأرصدة دائنة أخرى

٩٥٥ ١٣١   ةمقاصة دائنذمم
٢٢٩٫٣٩٢ ٤٤٥٫٥٦١ إیرادات مؤجلة

٤٫٧٣٨٫٠٤٤ ٢٫١٤٠٫٧٢٥ )١٢(إیضاح أوراق قبول
٨١٣٫٠٣٤ ١٫٤٧٩٫٧٤٣ أخرى

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

٦٫٩٩٤٫٨٤٥ ٤٫٩١٠٫٩١٧ مجموع المطلوبات األخرى
============= =============

محددةمنافع التزامات 

�ϡΩϘϳ�ϙϧΑϟ�ΕϓΎϛϣ�ΔρΧϳϔυϭϣϟϣϟ�ϪϥϳϘΣΗѧγ�ϲѧϓ�ΔѧϟϭΩΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧϣϹ.�ΔѧϳέϭΗϛϻ�ΕΎѧϣϳϳϘΗϟ�Ι ΩѧΣ�˯έѧΟ·�ϡѧΗلѧϣϳϘϠ ة
˻٣١�έΑϣѧγϳΩالحالیة اللتزام المنافع المحددة في  ˹ ˺ ˼ϲѧϓ�ϝΟѧγϣ�ϱέϭѧΗϛ�έѧϳΑΧ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣΔѧϟϭΩ�ϡѧΗ��ΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧϣϹ

ΎѧѧϛΗ�ϥѧѧϣ�ΎѧѧϬΑ�ϝѧѧλ Ηϳ�Ύѧѧϣϭ�ˬΓΩΩѧѧΣϣϟ�ϊ ϓΎѧѧϧϣϟ�ϡί ѧѧΗϟϻ�ΔѧѧϳϟΎΣϟ�ΔѧѧϣϳϘϟ�α Ύѧѧϳϗϑ ϳϟ�ΔѧѧϳϟΎΣϟ�ΔѧѧϣΩΧϟϭ�ΓΩѧѧΣϭϟ�ΔѧѧϘϳέρ�ϡΩΧΗѧѧγΎΑ�ˬΔϘΑΎѧѧγϟ
االئتمانیة المتوقعة.

على النحو التالي: كانتخالل السنةةالمنافع المحدداتات في التزامالحرك
٢٠١٢ ٢٠١٣

درھمألف  درھمألف 

١٧٩٫٨٢٤ ٢١٣٫٦٣١ لمنافع المحددةااللتزاماتاالفتتاحيالرصید
٥١٫١١٠ ٥٧٫٢١٤ لسنةخالل ال صافي المحمّ 

)١٧٫٣٠٣( )١٤٫٧٤٣( منافع مدفوعة
---------------------------------------- ----------------------------------------

٢١٣٫٦٣١ ٢٥٦٫١٠٢ لمنافع المحددةااللتزاماتصافي المطلوب المحتسب
============= =============

مساھمات منافع محددة 

ѧϋΎϘΗϟ�ΕѧϓΎϛϣϭ�ΕΎηΎόϣ�ϕϭΩϧλ �ϰϟ·�ΕΎϣϫΎγϣ�ϊ ϓΩΑ�˱Ύο ϳ�ϙϧΑϟ�ϡϭϘϳ�ΔѧϟϭΩ�ϲϧρϭѧϣ�ϥѧϣ�ϪѧϳϔυϭϣΑ�ϕѧϠόΗϳ�Ύѧϣϳϓ�ϲΑυϭѧΑ�ΓέΎѧϣϹ�Ω
�ϩΫѧϬϟ�ΔΑѧγϧϟΎΑ�Δϧѧγϟ�ϑ ϭέѧλ ϣ�ώѧϠΑϳ��ΓΩΩѧΣϣ�ΕΎϣϫΎѧγϣ�ρρΧϛ�ΎϬϔ˷ϧλ ϳϭ�ϲΟϳϠΧϟ�ϥϭΎόΗϟ�α ϠΟϣ�ϝϭΩϭ�ΓΩΣΗϣϟ�ΔϳΑέόϟ�ΕέΎϣϹ

عاشات ، أعید تصنیف م٢٠١٣دیسمبر ٣١ألف درھم). كما في ١٧٫٩٥٧–٢٠١٢ألف درھم (٢٢٫٧٤٦المساھمات ما قیمتھ 
ألف درھم).  ٢٫٩٣٥–٢٠١٢دیسمبر ٣١أخرى (–ألف درھم إلى بند مطلوبات أخرى ٤٫١٠٦دائنة بقیمة 

رأس المال.٢٠
المصدر والمدفوع بالكامل المصرح بھ

٢٠١٢ ٢٠١٣
درھمألف  درھمألف  ألف درھم

٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧ للسھم درھم١ة أسھم عادیة بقیم
==================== ==================== ====================

˻٣١�έΑϣγϳΩكما في  ˹ ˺ ˼�ˬ�υϔΗѧΣέΎϣΛΗѧγϼϟ�ϲΑυϭѧΑ�α ѧϠΟϣ بϪΗΑѧγϧ�Ύѧϣ٣١٪ (٥٨٫٠٨٣�έΑϣѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˻–٥٨٫٠٨٣٪�ϥѧϣ��
.مال البنك المصدر والمدفوع بالكاملرأس



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٩(

(تابع) س المالرأ.٢٠

خزینةسھم أ

٧٫٣٧٣المصدرة البنكأسھمإجماليحصة الصنادیق المدارة، المحتسبة كشركات تابعة، منبلغت، ٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
.ألف سھم)٢٠١٢:١١٫٠٣٣دیسمبر ٣١ألف سھم (

Ί��ΎѧϳΩΎϋ�˱ΎϣϬѧγ˱�٢٠١٢یسمبر د٣١(٣٩٢٫٧٤١٫٧١١بإعادة شراء ٢٠١٣دیسمبر ٣١قام البنك خالل السنة المنتھیة في  η�ϻ��
١٫٧٩٦٫٩٥٧Ωѧϗϭ�ˬϡѧϫέΩ�ϑمن بعض المساھمین بمقابل نقدي إجمالي  ѧϟ�ϲѧϓ�Ύѧϣϛ�Δѧϧϳί Χ�ϡϬѧγ ϛ́�ϡϬѧγϷ�ϩΫѧϬΑ�υΎѧϔΗΣϻ�ϡѧΗ˼ ˺

�ϑ) ومن المتوقع إلغاؤھا نھائیاً ٢١(إیضاح ٢٠١٣دیسمبر  έѧλ ϣϭ�ϊ Ϡѧγϟϭ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷ�Δѧϳϫ�ΔѧϘϓϭϣ�ϰѧϠϋ�ϝϭѧλ Σϟ�ϡΗ�ΩϘϟ��
.% من أسھم البنك١٠الذي وصل إلى على برنامج إعادة الشراءوالمساھمین في البنكت العربیة المتحدة المركزياإلمارا

أرباحتوزیعات 

١,٥٦٠,٨٥٧�ϑبقیمةنقدیةتوزیع أرباح اقترح أعضاء مجلس اإلدارة لقد  ѧϟϡѧϫέΩ�ϊ ѧϗϭΑ˹ ˬ˼ΩѧΣϭϟ�ϡϬѧγϠϟ�ϡѧϫέΩϭ�ϝѧΛϣϳ�ΎѧϣΑ
˼�ϡϬγϷ�ϥϣ�ϲϓΎλέη�ΩΎόϣϟ�ϲѧϓ�ΔϳϬΗϧϣϟ�Δϧγϟ�ϥϋ�ϙϟΫϭ�ˬΎϫ̈́دفوعمن رأس المال الم ٪٣٠ ˺�έΑϣѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˼)٣١�έΑϣѧγϳΩ

�ϡϬѧγϷ�ϥѧϣمن رأس المال المدفوع صافي٪ ٢٥بما یمثل ودرھم للسھم الواحد٠٫٢٥بواقع ألف درھم١٫٣٩٨٫٦٢٠-٢٠١٢
عیة العمومیة السنویة. ؛ ویخضع ھذا االقتراح لموافقة المساھمین في الجمالمعاد شراؤھا)



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

احات حول البیانات المالیة الموّحدةإیض
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٥٠(

، صافیة من أسھم الخزینةأخرىاحتیاطیات.٢١

:٢٠١٣دیسمبر ٣١حركة االحتیاطیات للسنة المنتھیة في 

أسھم 
خزینة

أسھم خطة حوافز 
الموظفین، 

  بالصافي
احتیاطي 

نظامي
احتیاطي 

قانوني
احتیاطي 

عام
احتیاطي 

طوارئ
احتیاطي تحویل 

  ةعمالت أجنبی
احتیاطي 

تحوط

التغیرات 
في  المتراكمة

المجموعالقیم العادلة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٦,٧٥٦٤١٦٫٨٤٨٦٫٢٨٨٫٥٩١(٣٤,٣٣٣)١,٩٥٠,٦٥٠١,٩٠٥,٨٦٣٢,٠٠٠,٠٠٠١٥٠٫٠٠٠(٩٦,٢٥٦)(٣٠,٩٣٧)٢٠١٣ینایر ١الرصید في 
(٢٥,٣٥٣)--(٢٥,٣٥٣)------فروق الصرف األجنبي الناشئة عن تحویل عملیات أجنبیة

١٤,٠٤٤-١٤,٠٤٤-------التغیرات في القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة 
(٦٥,٦٩٠)(٦٥,٦٩٠)--------تاحة للبیعالتغیرات في القیمة العادلة الستثمارات م

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(٧٦,٩٩٩)(٦٥,٦٩٠)١٤,٠٤٤(٢٥,٣٥٣)------الشاملة للسنة/ األرباح(الخسائر)وعمجم

(٦٣٠)-------(٦٣٠)-أسھم ممنوحة 
٣٩,٤٤٨-------٣٩,٤٤٨-)٢٣(إیضاح الجزء المستحق –أسھم 

(١,٧٩٦,٩٥٧)--------(١,٧٩٦,٩٥٧))٢٠(إیضاح إعادة شراء أسھم خاصة
٨,٩٢٥--------٨,٩٢٥  تابعة صافي الحركة في أسھم خزینة مملوكة لصنادیق

٦٧٣,٠٦٢-----٣٣٦,٥٣١٣٣٦,٥٣١--)٥٠(إیضاح تحویل من من األرباح المستبقاة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٤٠,٨٠٠٣٥١,١٥٨٥٫١٣٥٫٤٤٠(٥٩,٦٨٦)٢,٢٨٧,١٨١٢,٢٤٢,٣٩٤٢,٠٠٠,٠٠٠١٥٠,٠٠٠(٥٧,٤٣٨))١٫٨١٨٫٩٦٩(٢٠١٣دیسمبر ٣١الرصید في 
=======================================================================================================

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(------األجنبي الناشئة عن تحویل عملیات أجنبیةفروق الصرف

٢٩٫٣٣٧-٢٩٫٣٣٧-------التغیرات في القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة 
٨٢١٫٦٠٦٨٢١٫٦٠٦--------التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات متاحة للبیع

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
٢٩٫٣٣٧٨٢١٫٦٠٦٨٤٤٫١٣١)٦٫٨١٢(------مجموع األرباح / (الخسائر) الشاملة للسنة

)٤٠٫٠٠٠(-------)٤٠٫٠٠٠(-)٢٣(إیضاح أسھم ممنوحة 
٤٨٫٣٣٩-------٤٨٫٣٣٩-)٢٣(إیضاح الجزء المستحق –أسھم 

)٣٠٫٩٣٧(--------)٣٠٫٩٣٧(أسھم خزینة مستحوذ علیھا من توحید الصنادیق 
٥٤٧٫١٦٢-----٢٧٣٫٥٨١٢٧٣٫٥٨١--)٥٠(إیضاح تحویل من األرباح المستبقاة

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

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

لالطالع على المعلومات الخاصة باالحتیاطیات.٥٠قم لطفاً راجع اإلیضاح ر



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٥١(

التمویل اإلسالمي.٢٢

موجودات التمویل اإلسالمي
٢٠١٢ ٢٠١٣

درھمألف  درھمألف 

٧٢٠٫٥٤٤ ١,٠٣٨,٤٢٩ المرابحة
٢٫٦٢٢٫٠٩١ ٥,٥٩٤,٧١٠ اإلجارة التمویلیة

٤٧١٫٦٩٦ ٤٦٣,٠٤٩ المضاربة
٢٫٧٢٠٫١٠٣ ٣,٤٧٦,٤٤١ ملَ السَ 

٦٥٫٦١٢ ٩٣,٩٩٨ أخرى
------------------------- -------------------------

٦٫٦٠٠٫٠٤٦ ١٠٫٦٦٦٫٦٢٧ إجمالي موجودات التمویل اإلسالمي
)٢٩٫٢٤٧( )٦٧٫٣٨٤( ناقصاً: مخصص انخفاض القیمة

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

٦٫٥٧٠٫٧٩٩ ١٠٫٥٩٩٫٢٤٣ موجودات التمویل اإلسالميصافي
================= =================

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

٢٠١٢ ٢٠١٣
درھمألف  درھمألف 

٥٤٩٫٩٧٨ ١,٠٤٥,٨٨٧ أقل من سنة واحدة
٢٫١٦٩٫٢٤٨ ٣,٤١٢,٠٢٩ بین سنة واحدة وخمس سنوات

٤١٩٫٥٢٥ ٢,٦٦٩,١٢٦ أكثر من خمس سنوات
------------------------- -------------------------

٣٫١٣٨٫٧٥١ ٧٫١٢٧٫٠٤٢ إجمالي اإلجارة
)٥١٦٫٦٦٠( )١٫٥٣٢٫٣٣٢( : إیرادات مؤجلةناقصاً 

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

٢٫٦٢٢٫٠٩١ ٥٫٥٩٤٫٧١٠ صافي اإلجارة
================= =================

ة الحالیةصافي القیم
٤٥٩٫٣٠٠ ٧٧٨,٣٠٤ أقل من سنة واحدة

١٫٨١٢٫٢٩٩ ٢,٧١٩,٩٠٤ بین سنة واحدة وخمس سنوات
٣٥٠٫٤٩٢ ٢,٠٩٦,٥٠٢ أكثر من خمس سنوات

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

٢٫٦٢٢٫٠٩١ ٥٫٥٩٤٫٧١٠ القیمة الحالیة صافي مجموع
================= =================

إیرادات التمویل اإلسالمي
٢٠١٢ ٢٠١٣

درھمألف  درھمألف 

٤٨٫٥١٤ ٥٤,٣٥٤ المرابحة
٥٤٫٧٥١ ٢٥٤,٥٠٢ اإلجارة التمویلیة
١٤٫٦٩٥ ٢٠,٩٩٩ المضاربة

٢٣٥٫٠٧٩ ٢٦٣,٥٧٣ ملَ السَ 
١٫٠٠٦ ٣,٣٩٠ أخرى

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

٣٥٤٫٠٤٥ ٥٩٦٫٨١٨ إیرادات التمویل اإلسالمي مجموع 
================= =================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٥٢(

(تابع)التمویل اإلسالمي.٢٢

الودائع اإلسالمیة 
٢٠١٢ ٢٠١٣

ألف درھم ألف درھم

١,٤٨٦,٠٩٩ ٢٫١٣٩٫٧٨٩ ودائع جاریة
٧,٦٧٥ ٩,٢٤٧ ودیعة ھامشیة

٢,٢٨٤,٢٢٧ ٣٫٢٧٠٫٦١٣ مدخرات المضاربة ودائع 
١,٥٠٥,١٩١ ١,٥٢٨,٣١١ ودائع مضاربة ألجل
٢,٩٨٢,١١٤ ١٫٢٢٤٫٠٥٢ دائع الوكالةو

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

٨٫٢٦٥٫٣٠٦ ٨٫١٧٢٫٠١٢ مجموع الودائع اإلسالمیة
================= =================

األرباح اإلسالمیة توزیع 
٢٠١٢ ٢٠١٣

ألف درھم ألف درھم

٥٩٫٦٣٨ ٤٧٫٧٤٠ مدخرات المضاربة والودائع ألجلودائع 
١٣٩٫٦٩٨ ٣٤٫٠١٨ ودائع الوكالة
٦٠٫٧٨٨ ٥٤٫٢٣٠ الصكوك

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

٢٦٠٫١٢٤ ١٣٥٫٩٨٨ مجموع توزیع األرباح اإلسالمیة
================= =================

)كایمان(اإلسالمي للتمویل من خالل شركتھ التابعة أبوظبي التجاري ،بنك أبوظبي التجاريأصدر ، ٢٠١١في نوفمبر 
دوالر أمریكيألف٥٠٠٫٠٠٠صل إلى یمتوافق مع أحكام الشریعة ترتیب تمویل صكوك صكوك) شركة المحدودة (

تاریخ ویحینواجبة الدفع بصورة نصف سنویة سنویاً ٪ ٤٫٠٧صكوك معدل ربح متوقع تحمل ال.ھم)درألف١٫٨٣٦٫٥٠٠(
.في بورصة لندنمدرجة ھذه الصكوك .٢٠١٦في نوفمبر استحقاقھا 

    صافيبال، الموظفینخطة حوافزأسھم .٢٣

�ϙϧΑϟίأنشأ ϓϭѧΣ�ΔρΧѧϠϳϭρة ϝѧΟϷ�ϥϳϔυϭѧϣϠϟ")ΔѧρΧϟ("�έϳΩѧϘΗ�ν έѧϐΑ�ϙѧϟΫϭυϭѧϣϟί ѧϳϣΗϣϟ�˯ΩϷ�ϱϭΫ�ϥϳϔϡϬΎѧϘΑ·ϭ�ϝѧΧΩ
�ρϭέη�ϕΎϘΣΗѧγϻΦϳέΎѧΗΑ�ΩΎѧγϟ�έόѧγϟΎΑϭϧѧϣϟ.�ΫϭΣΗѧγاستیفاءفي البنك عنداً ، سیتم منح الموظفین أسھمللخطةووفقاً .البنك

ϯاالحتفاظوتم الشراءتاریخ  فيعلى ھذه األسھم من سوق األوراق المالیة بسعر السوق السائد البنك  Ωѧϟ�ΎѧϬΑέѧηكة �ϲѧΑ�ϲѧγ�ϱ
ات الترشیحلجنة  تقرر.االستحقاقستیفاء شروط ا، حتى بیاناتھایتم توحیدوھي شركة تابعة،ال تي آي بي (آي أو أم) المحدودة

.للبنكعلى أساس مؤشرات األداء الرئیسیةنیموظفلل سھماألمنح على  توافقوالموارد البشریةوالمكافآت/

.أدناهمبینكما ھو لحوافزل ساریتینخطتینلدى البنك ، كان ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٢ینایر ١ ٢٠١٣ینایر ١

١٤٫١٠٢٫٧٧٤ ٦٫٧٣٨٫٩٣٧ عدد األسھم الممنوحة  
٣٨٫٦٤٢ ٢٠٫٢٨٤ بآالف الدراھمالقیمة العادلة لألسھم الممنوحة في تاریخ المنح

٢٠١٤دیسمبر ٣١ ٢٠١٥دیسمبر ٣١ االستحقاقخ تاری

ظروف خاصة خالل فترة المنح مثل (الوفاة أو العجز أو ل التعرضخدمة لثالث سنوات من تاریخ المنح أو –االستحقاقشروط 
.)أو تحقیق األداء المحدد في المیزانیةالتقاعد أو إنھاء الخدمة



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٥٣(

(تابع)صافي بالالموظفین، خطة حوافزأسھم .٢٣

كما یلي: يھم ھاألسخطةإن حركة 
٢٠١٢ ٢٠١٣
درھم درھم

٤٠٫٤٨٩٫٠٤١ ٤١,٠٨٠,٨٢١ ینایر١في  القائمةاألسھم 
١٤٫١٠٢٫٧٧٤ ٦,٧٣٨,٩٣٧ األسھم الممنوحة خالل السنة

)١٢٫٨٣٦٫٥٤١( )٣٨٫٢٨٧٫٥٥٤( خالل السنةالمكتسبة
)٦٧٤٫٤٥٣( (٤٧٦,٧٤٢) خالل السنةالمتقادمة

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

٤١٫٠٨٠٫٨٢١ ٩٫٠٥٥٫٤٦٢ دیسمبر٣١في  القائمةاألسھم 
=================== ===================

٢٣٫٥٣٢٫٣٦٨ - دیسمبر٣١في  المكتسبةاألسھم 
=================== ===================

٤٨٫٣٣٩ ٣٩٫٤٤٨ قیمة تكلفة "الخطة" المعترف بھا في بیان الدخل الموحد (بآالف الدراھم)

٢٠١٣دیسمبر ٣١لبنك في لشركة التابعة لدى الضمن الخطة  ةمخصصغیر التي ظلت ألسھم المتقادمةالعدد اإلجمالي لإّن 
.سھم)٣٫٦٠٩٫٧١٢–٢٠١٢دیسمبر ٣١(سھم ٦٫٣٨٩٫٨٥٨بلغ 

مالالت رأس سندا.٢٤

ϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ϯدائرةتقام، ٢٠٠٩في  فبرایر  ΩϲΑυϭѧΑ�ΔѧϣϭϛΣѧγέ�ΕΩϧѧγ�ϲѧϓ�ΏΎѧΗΗϛϻΎΑΔϳϟΎϣ�ϥѧϣ�ΔѧϳϣϳυϧΗϝϭϷ�ϕѧηϟϲѧϓ�ϙѧϧΑ
.)"درھم ("السنداتألف٤٫٠٠٠٫٠٠٠ تبلغ سمیةاأبوظبي التجاري بقیمة

ΡΎѧΑέϸϟ�ΔѧόϣΟϣ�έѧϳϏ�ΔѧϣΩ�ΕΩϧѧγ�ϲѧϫϭ�ˬΕϳϭѧλ Ηϟ�ϕѧΣΑ�ΕΩϧѧγϟ�ϩΫѧϫ�ϊ ѧΗϣΗΗ�ϻϼϟ�ΩΩѧΣϣ�ΦϳέΎѧΗ�ΎѧϬϟ�α ϳѧϟϭΩΩέΗѧγ.�έΎѧѧϳΧ�ϥ·
تمثل ھذه السندات التزامات مباشرة وغیر مضمونة وثانویة على البنك وتتساوى في رتبتھا دون أي متوفر للبنك فقط. سترداداال

ئدة سنوي بنسبة تخضع السندات لمعدل فا.حاملي السندات بعد مطالبات الدائنین الرئیسیینتوتأتي حقوق والتزاما،تفاضل بینھا
�έϬѧη�ΔΗѧγϟ·�έόѧγΑϰѧϟ·�ΔϓΎѧοمتغیرومعدل فائدة ،٢٠١٤% تستحق الدفع كل ستة أشھر حتى فبرایر ٦ ϹΎΑ�έϭѧΑϳΔΑѧγϧ٢٫٣%

ϡΎѧγϘϟ�ΕΎѧόϓΩ�˯έΟ·�ϡΩϋ�έΎΗΧϳ�ϥ�ϱέλ Σϟ�ϩέϳΩϘΗϟ�˱ΎϘϓϭ�ϙϧΑϠϟ�ϕΣϳ�Ϫϧ�ϻ·�ˬϙϟΫ�ΩόΑ�˱Ύϳϭϧγ.�ΔѧΑϟΎρϣ�ΕΩϧѧγϟ�ϲϠϣΎѧΣϟ�ϕѧΣϳ�ϻ
�ϙѧϧΑϟ�ϰѧϠϋ�έѧυΣϳ�Δѧϧϳόϣ�ϑباإلضافة إلى.بمثابة إخاللالدفع عدم بائم وال یعتبر خیار البنك البنك بدفعات القس ϭέѧυ�ϙΎѧϧϫ�ˬϙѧϟΫ

.ستوجب عدم الدفع")یحدثدفعات القسائم بتاریخ الدفعة المعنیة ("إجراءفي ظلھا 

�έϭϬυ�Ιفي حال قام البنك باختیار عدم الدفع أو ΩΣϳ�ϕѧΣϳ�ϻ�ϪѧϧΈϓ�ˬϊ ϓΩϟ�ϡΩϋ�ΏΟϭΗγللϙѧϧΑ�ϥѧϋ�ϥϼѧϋϹ�����ΕΎѧόϳί ϭΗ�ϱوأ
έη�ϭ�˯Ύϐϟ·�ϭ�ϭ�ϝΎѧϣϟ�α˯�سترداد؛ أو (ب) اأو دفعھاأرباح έ�ϥѧϣ�˯ί ѧΟ�ϱ�ϰѧϠϋ�ΕϧΎϛ�ΔϠϳγϭ�ϱ Ά�ΫϭΣΗγϻ�ϭ�ν ϳϔΧΗ�ϭ
�ϱ�ϥϣ�ΔϳϟΎϣ�ϕέϭ�ϙϧΑϟ�ϥϭϛΗ�ϰϠϋ�ΎϫΩϭϧΑ�ι ϧΗ�ϲΗϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷ�˯ΎϧΛΗγΎΑ�ˬΎϬϧϣ�ϝϗ�ϭ�ΕΩϧγϠϟ�ΔϳϭΎγϣϹ�ϡί ѧϟبΩΩѧγϟΎ أو

.ملكیة في أي حالة إال إذا تم، أو لحین، سداد دفعتین متتالیتین بالكاملالالتحویل إلى حقوق 

إیرادات الفوائد.٢٥
٢٠١٢ ٢٠١٣

درھمألف  درھمألف 

٢٤٧٫٣٧٧ ١٧٢,٦٢٧ قروض وسلفیات للبنوك

٦٫٧٢٢٫١٣٨ ٥,٨٧٣,٩١٢ قروض وسلفیات للعمالء

٥٠٠٫١٦٥ ٤٧٣,٤١٨ استثمارات في أوراق مالیة
----------------------------------------- -----------------------------------------

٧٫٤٦٩٫٦٨٠ ٦٫٥١٩٫٩٥٧ مجموع إیرادات الفوائد
=================== ===================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٥٤(  

الفوائدمصاریف.٢٦
٢٠١٢ ٢٠١٣

درھمألف  درھمألف 

١٤٫٢٥٠ ٢٠,٩٤٣ ودائع البنوك
١٫٦٦٧٫٧٠٢ ٩٦٧,٦٨٦ وأوراق تجاریة بالیوروودائع العمالء

٦٧٤٫٤١٨ ٥٦٢٫٩٧٦ قروض
---------------------------------------- ----------------------------------------

٢٫٣٥٦٫٣٧٠ ١٫٥٥١٫٦٠٥ ائدمجموع مصاریف الفو
=================== ===================

صافي إیرادات الرسوم والعموالت .٢٧
٢٠١٢ ٢٠١٣

درھمألف  درھمألف 

إیرادات الرسوم والعموالت
٦٧١٫٨٢٤ ٧٤٧,٣٠٣ لألفرادمصرفیةرسوم 
٣٤٩٫٢٠٠ ٣٨٩,٠٦١ للشركاتمصرفیةرسوم 

٣٫٨٩٤ ١٥,٥٢٨ اطةرسوم وس
٦٧٫٧٠٦ ٩٩,٣٧٠ رسوم من صنادیق االئتمان واألنشطة االئتمانیة األخرى
٥٢٫٨٠٣ ٣٧,٠٧٨ رسوم أخرى

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

١٫١٤٥٫٤٢٧ ١٫٢٨٨٫٣٤٠ مجموع إیرادات الرسوم والعموالت
)٢٠٥٫٣٩٢( )٢٩٥٫٨٠٤( مصاریف الرسوم والعموالت

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

٩٤٠٫٠٣٥ ٩٩٢٫٥٣٦ صافي إیرادات الرسوم والعموالت
=================== ===================

صافي إیرادات المتاجرة.٢٨
٢٠١٢ ٢٠١٣

درھمألف  درھمألف 

٥٠٫٢٢٠ ٤٥,٨٤٣ صافي األرباح الناتجة عن التعامل في المشتقات
١٤٨٫٤٤٨ ١٨٤,٢٦٨ التعامل في العمالت األجنبیةمناألرباحصافي 
١٠٤٫٠١٨ ٣٠٧,٢٨٢ لمتاجرة المحتفظ بھا لاألوراق المالیةمنصافي األرباح 

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

٣٠٢٫٦٨٦ ٥٣٧٫٣٩٣ صافي إیرادات المتاجرة
=================== ===================

من العملیاتأخرىإیرادات.٢٩
٢٠١٢ ٢٠١٣

درھمألف  درھمألف 

- ١٠٠,٢٨٤ وطاتاألرباح الناشئة عن انقضاء التح
)٤٫٢٢٤( ٣٢,٩١١ صافي األرباح / (الخسائر) من استثمارات متاحة للبیع

١١١٫٠٩١ ١٢٧,٢٨٤ یرادات إدارة العقاراتإ
٢٠٫٩٤٠ ٣٠,٤٧٧ إیرادات إیجار
٦٫٣٩٩ ٢١,٦٦٩ دین طویل األجلسدادإیرادات من 

٢٥٫٠٤٣ ٣٦,٣٥٤ توزیعات أرباح إیرادات 
١٤٫٧٨٣ ١١٫٥٢٩ أخرى

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

١٧٤٫٠٣٢ ٣٦٠٫٥٠٨ من العملیاتمجموع اإلیرادات األخرى
=================== ===================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٥٥(  

العملیاتمصاریف .٣٠
٢٠١٢ ٢٠١٣
درھم درھم

١٫١٦٤٫٦٤٩ ١,٣٥٣,٦٩٤ مصاریف موظفین
١٣١٫٢٨٦ ١٢٧,٢٢٢ )١٣(إیضاح استھالك
٣١٫٥٢٧ ٣٠,٤٣١ )١٤(إیضاح إطفاء موجودات غیر ملموسة

٧٤١٫٨٠٢ ٨٤٦,٨٣٩ أخرى
--------------------------------------- ---------------------------------------

٢٫٠٦٩٫٢٦٤ ٢٫٣٥٨٫١٨٦ المصاریف التشغیلیةمجموع
=================== ===================

مخصصات انخفاض القیمة .٣١
٢٠١٢ ٢٠١٣

ألف درھم ألف درھم

١٫٦٩١٫١٠٨ ١,٣٦٦,١٥٦ )٨-٤١(إیضاح، بالصافيقیمة قروض وسلفیاتاالنخفاض في مخصص
)٢٫٧٢٦( )٣١٫٨٥٨( متاحة للبیعاستثمارات قیمةفي االنخفاض صافي مستردات 

٢١٫٣٣٧ - )١٣(إیضاح ممتلكات ومعدات، بالصافيقیمة االنخفاض في مخصص
--------------------------------------- ---------------------------------------

١٫٧٠٩٫٧١٩ ١٫٣٣٤٫٢٩٨ مجموع مخصصات انخفاض القیمة
=================== ===================

العائد على السھم.٣٢

للسھم الواحدضوالمخفّ العائد األساسي 

�ϙϧΑϟ�ϙϟΫϛϭ�ϰϟ·�ργϭΗϣϟ�Οέѧϣϟحملة حقوق الملكیة لدىصافي الربح العائد لإلىیستند احتساب العائد األساسي للسھم الواحد 
ϡϬѧѧγϷ�ΩΩѧѧόϟΔѧѧϳΩΎόϟΔϘΣΗѧѧγϣϟ.�ΏΎѧѧγΗΣ�ϡΗѧѧϳϟΩѧѧΎόالѧѧ˷ϔΧϣل ض�ρѧѧγϭΗϣϟ�ϝϳΩѧѧόΗ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ϡϬѧѧγϠ�ΔѧѧϳΩΎόϟ�ϡϬѧѧγϷ�ΩΩѧѧόϟ�Οέѧѧϣϟ

وأسھم الخزینة الناشئة عن ألسھم العادیة المحتملة المحتفظ بھا في حساب خطة حوافز الموظفینلالمستحقة عن اآلثار المخفضة 
.توحید صنادیق الشركات التابعة

٢٠١٢ ٢٠١٣

٢٫٧٣٥٫٨١٠ ٣,٣٦٥,٣٠٩ في البنك (ألف درھم)المساھمینالعائد إلى السنةربح صافي 
)٢٤٠٫٠٠٠( )٢٤٠٫٠٠٠( )٢٤(إیضاح ناقصاً: قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (ألف درھم)

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

٢٫٤٩٥٫٨١٠ ٣٫١٢٥٫٣٠٩ في البنك (ألف درھم) (أ)المساھمینإلى العائدةوللسنةةصافي األرباح المعدل
========== ==========
٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٥,٥٩٥,٥٩٧ (باآلالف)السنةالمتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة خالل 

- )٢١٩٫٠٩٣( (باآلالف)الناشئة عن إعادة الشراء الخزینةالمتوسط المرجح لعدد أسھم :ناقصاً 
)١٤٫١٨٦( (٧,٩١٦) (باآلالف)عن توحید الصنادیق الناشئةالخزینةالمتوسط المرجح لعدد أسھم :قصاً نا
)٥٦٫٨٤٧( )٢٧٫٢٥٦( (باآلالف)حوافز الموظفین ةناقصاً: المتوسط المرجح لعدد األسھم الناتجة عن أسھم خط

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

٥٫٥٢٤٫٥٦٤ ٥٫٣٤١٫٣٣٢
المستخدمة الحتساب العائد والسنةالمرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة خالل المتوسط 

) (ب)باآلالفاألساسي للسھم الواحد (
١٤٫١٨٦ ٧,٩١٦ (باآلالف)الناتجة عن توحید الصنادیق الخزینةالمتوسط المرجح لعدد أسھم :زائداً 
٥٦٫٨٤٧ ٢٧,٢٥٦ (باآلالف)لعدد األسھم الناتجة عن أسھم خطة حوافز الموظفین المرجح: المتوسط زائداً 

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

٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٥٫٣٧٦٫٥٠٤
المستخدمة الحتساب العائد والسنةالمرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة خالل المتوسط 

)(ج(باآلالف)للسھم الواحد المخفض 
========== ==========

٠٫٤٥ ٠٫٥٩ )العائد األساسي للسھم الواحد (درھم) (أ) / (ب
========== ==========

٠٫٤٥ ٠٫٥٨ )(درھم) (أ) / (جالواحد لسھم العائد المخفض ل
========== ==========



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٥٦(  

عقود اإلیجارات التشغیلیة.٣٣

البنك كمستأجر

تئجاراالسترتیبات 

�ΓΩϣΑ�έΎΟϳ·�ΡϭέѧΗΗϥϳѧΑ�Δϧѧγوماكینات الصّراف اآلليلبنكاع وإیجار مباني فرببشكل رئیسي یةالتشغیلاإلیجارات عقود ترتبط 
.التأجیرانتھاء فترات عندالمباني المستأجرةلبنك خیار لشراء لیس لدى ا.ثالث سنواتو

٢٠١٢ ٢٠١٣
درھمألف  درھمألف 

كمصاریفةمسجلدفعات 
٦٢٫٣١٥ ٦٠٫٨٠٩ الحد األدنى لدفعات اإلیجار

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

غیر قابلة لإللغاءالتزامات عقود إیجار تشغیلیة 
٤٢٫٣٢٧ ٤٧٫٦٢٤ واحدة فأقل سنة  
٦٧٫٥٢٣ ٤١٫٨٣٠ خمس سنوات حتىسنة  أكثر من

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

١٠٩٫٨٥٠ ٨٩٫٤٥٤ غیر قابلة لإللغاءتشغیلیة الیجار اإلالتزامات عقود مجموع 
=================== ===================

رالبنك كمؤجّ 

ΔϧѧγΓΩѧΣϭ�ϊل ·ѧ˵ϣ�ΩΩέΎѧΟϳب ϠϳϐѧηΗϟΔϳΕέΎϣΛΗѧγϻΎΑΔѧϳέΎϘόϟΔѧϛϭϠϣϣϟϙѧϧΑϠϟاتیجاراإلعقود تتعلق ѧϣ�έΎѧϳΧΓΩѧϣ�ΩѧϳΩϣΗέΎѧΟϳϹ.
�ϩέΎѧϳΧΩѧϳΩΟΗϠϟ.�έΎѧϳΧ�έΌΗѧγϣϟ�ϯأبدىفي حالة أن المستأجر السوقبند مراجعة التشغیليیجار اإلعقود تتضمن جمیع Ωѧϟ�α ϳѧϟ

.انتھاء فترة عقد اإلیجارعندالعقارلشراء 

�έΎΟϳϹ�ΕΩέϳ·�ϥ·ϣϟΔѧϘϘΣϥѧϣϝѧΑϗ�ϥѧϣ�ϙѧϧΑϟϪΗέΎϣΛΗѧγ�ΓέѧηΎΑϣϟ�ΔϳϠϳϐѧηΗϟ�ϑ ϳέΎѧλ ϣϟϭ�ΔѧϳέΎϘόϟ�ΕέΎϣΛΗѧγϻ�ϥѧϋ�ΔѧηΎϧϟ
.١١رقم یضاح اإلفي  العقاریة للسنة مبینة

٢٠١٢ ٢٠١٣
درھمألف  درھمألف 

إیجارات تشغیلیة مدینة غیر قابلة لإللغاء
٩٫٥٥٩ ٢٨٫٢١٦ سنة واحدة فأقل 

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

١١٫٢٥٠ ٣٫٧٥٠ أكثر من سنة
================== ==================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٥٧(

یعادلھ ماالنقد و.٣٤

على مبالغ بیان المركز المالي التالیة: موّحدالمدرجة في بیان التدفقات النقدیة المایعادلھوالنقد مبالغ تشتمل 

٢٠١٢ ٢٠١٣
درھمألف  درھمألف 

٩٫٣٣٧٫٨٧٤ ٩,٩٦١,٢٠٦ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
١٦٫٥١٧٫١١٨ ١١,٣٤٤,٧٠٠ ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

)٤٫٤١١٫٢٧١( )٤٫٢٩١٫٠١١( أرصدة مستحقة للبنوك
--------------------------------------- ---------------------------------------

٢١٫٤٤٣٫٧٢١ ١٧٫٠١٤٫٨٩٥

)٢٫٥٧١٫٣٣٩( (٧,٢٤٥,٧٥٧)
ودائع وأرصدة مستحقة من ولمركزیة انقد وأرصدة لدى البنوك:ناقصاً 

أشھر ٣تزید عنتواریخ استحقاق أصلیة ب –البنوك 
٣٠٧٫٩٣٢ ٢٨,٨٠٣ أشھر٣تزید عنتواریخ استحقاق أصلیة ب –: أرصدة مستحقة للبنـوك زائداً 

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

١٩٫١٨٠٫٣١٤ ٩٫٧٩٧٫٩٤١ مجموع النقد وما یعادلھ
=================== ===================

المعامالت مع األطراف ذات العالقة.٣٥

ϳϡέѧѧΑ�ϊ ѧѧϣ�ΕϼϣΎѧѧόΗ�ϙѧѧϧΑϟϭ�Δѧѧϗϼόϟ�ΕΫ�ΎϬΗΎϛέѧѧηϭ�Δϛέѧѧηϟ�˯Ύѧѧο ϋϭ�ΓέΩѧѧϣϟ�ϕϳΩΎϧѧѧλ ϟΎѧѧϳϠόϟ�ΓέΩϹϭ�ΓέΩϹ�α ѧѧϠΟϣ�ϙѧѧϧΑϠϟ
Ϫѧϟ�ΔѧόΑΎΗϟ�ΕΎϛέѧηϟϭ(�ΔѧϳΩΎϳΗϋϻ�ϪѧϟΎϣϋ�ϕΎϳѧγ�ϥϣѧοالمطلق للبنكلطرف المسیطروحكومة أبوظبي (اوالمنشآت المتعلقة بھم 

.وباألسعار التجاریة للفوائد والعموالت

ϟϭ�ϡϬϧ́Α�ΓέΩϹ�ϲϔυϭϣ�έΎΑϛ�ϑ έόϳ�ϥϳΫѧϟ�ι ΎΧѧηϷ�ϙѧϥϭѧόΗϣΗϳ بالϭ�ΔρϠѧγϟمΔϳϟϭ̈́ ѧγϥѧϋϟρϳѧρΧΗϟϭ�ϪѧϳΟϭΗϟϭΔѧΑΎϗέϰѧϠϋ
.ومرؤوسیھالمدیر التنفیذي وأعضاء مجلس اإلدارة وھمأنشطة بنك أبوظبي التجاري، 

.عند التوحید ولم یتم اإلفصاح عنھا في ھذا اإلیضاحستبعادھا االشركات التابعة قد تم إن المعامالت بین البنك و

مطلقالشركة األم والطرف المسیطر ال

�α ϠΟϣ�ϙϠϣϳέΎϣΛΗѧγϼϟ�ϲΑυϭΑϪΗΑѧγϧ�Ύѧϣ٣١(%٥٨٫٠٨٣�έΑϣѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˻:˾ ́ ̄ ˹ ́ ˼�ϥѧϣ���έαϟωϭϓΩѧϣϟϭ�έΩѧλ ϣϟ�ϝΎѧϣ
˺�ϥϣ�ϝΑϗ�ΔϣϭϛΣ�ϲΑυϭΑ�ϡѧϗέ�ϥϭϧΎѧϘϟ�ΏѧΟϭϣΑبوظبي لالستثمارتم إنشاء مجلس أ.)٢٠إیضاح(بالكامل للبنك ˿Δϧѧγϟ٢٠٠٦ ،

.حكومة أبوظبيھو مطلقالمسیطر الالطرف ولذلك فإن



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٥٨(

(تابع)المعامالت مع األطراف ذات العالقة .٣٥

كما یلي:ھي د الموحّ الدخل وبیان تم إدراجھا في بیان المركز المالي الموّحد التي األطراف ذات العالقة ومعامالتإن أرصدة

الطرف المسیطر 
المطلق وأطرافھ 

ذات العالقة

أعضاء مجلس 
اإلدارة واألطراف 

  ةذات العالق
كبار 

المدیرین
األنشطة 
المجموعاالئتمانیة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٢٠١٣دیسمبر ٣١

٧٥١,٧٥٩---٧٥١,٧٥٩بنوكالمن  ةمستحقودائع وأرصدة 
٢٢,٩٦٧---٢٢,٩٦٧أوراق مالیة بغرض المتاجرة

١,٢٤٤,٠٩٨--١,٢٤١,٥٣٤٢,٥٦٤اتموجود-أدوات مالیة مشتقة 
٤,٩٠٨,٨٩٠---٤,٩٠٨,٨٩٠استثمارات في أوراق مالیة
٢١,٤٧٦,١٣٨-٢١,٠٤٧,٨١٣٣٨٨,٧٩٢٣٩,٥٣٣قروض وسلفیات، بالصافي

٢٤٠,٢٩٦-٢٣٣,٧٦٠٦,٥١١٢٥موجودات أخرى
٣٧٠,٣٨٠---٣٧٠,٣٨٠بنوكالإلى أرصدة مستحقة 

٣٤٠,٩٤٣---٣٤٠,٩٤٣مطلوبات -أدوات مالیة مشتقة 
٣٨,٥٣٠,٤٨٧-٣٨,٣٦٨,٦١٦١٣٨,٤٢٤٢٣,٤٤٧ودائع العمالء

١٨٩,٣٣٣--١٨٨,٦٥٥٦٧٨مطلوبات أخرى
٤,٠٠٠,٠٠٠---٤,٠٠٠,٠٠٠سندات رأس المال

١,٨٦٨,١٣٩-١,٧٨٠,٤٨٨٨٤,٩٧٠٢,٦٨١طارئةالتزامات ومطلوبات 
٨٩٣٫٨٣١-٨٧١,٧٤٧٢٠,٨١٧١,٢٦٧یرادات أخرىإیرادات الفوائد والرسوم وإ

٣١٧,٣٣١-٣١٦,٩٤٨٢٢٧١٥٦مصاریف فوائد
(٣١١,٤٦٦)--٧٥٣(٣١٢,٢١٩)إیرادات المشتقات

٩١,٩٥٨---٩١,٩٥٨على قروض الشق الثانيفائدةمصاریف 
٢٤٠,٠٠٠---٢٤٠,٠٠٠قسیمة مدفوعة على سندات رأس المال

٢٠١٢دیسمبر ٣١
٢٫٦٢٩٫٢٧٦---٢٫٦٢٩٫٢٧٦بنوكالودائع وأرصدة مستحقة من

١٫٤٥٤٫٢٧٥--١٫٤١٦٫٦٠٨٣٧٫٦٦٧موجودات -أدوات مالیة مشتقة 
٥٫٣١٢٫٧٦٦--٥٫٢٨٨٫٥٩١٢٤٫١٧٥استثمارات في أوراق مالیة
٢٤٫٤٠٦٫٩٤٣-٢٣٫٩٣٨٫٧٥٩٤٤٣٫١٣٨٢٥٫٠٤٦قروض وسلفیات، بالصافي

٢٣١٫٣٢٩---٢٣١٫٣٢٩موجودات أخرى
١٫٢٦٨٫٣٦٥---١٫٢٦٨٫٣٦٥بنوكالإلى أرصدة مستحقة 

٢٧٫١٩٣٫٠٤٢-٢٦٫٨٨٤٫٢٠٥٢٩٠٫٢٤٢١٨٫٥٩٥ودائع العمالء
٦٫٦١٧٫٤٥٦---٦٫٦١٧٫٤٥٦قروض الشق الثاني 

٢٫٤٩٤٢٦٤٫٠٧٧--٢٦١٫٥٨٣مطلوبات أخرى
٤٫٠٠٠٫٠٠٠---٤٫٠٠٠٫٠٠٠سندات رأس المال

١٫٩١٨٫٩١٨-١٫٨٥٠٫٣٢٦٦٨٫٢٩٢٣٠٠طارئةالتزامات ومطلوبات 
٩٣٤٫٣٠١٢٩٫٦٨٦١٫١٧١٢٦٫٦٢٧٩٩١٫٧٨٥إیرادات الفوائد والرسوم وإیرادات أخرى

٤٤١٫٠٩٨-٤٣٢٫٤٢٤٨٫٣٥٨٣١٦مصاریف فوائد
٣٢٦٫٠٨١--٣٠٩٫٣١٦١٦٫٧٦٥إیرادات المشتقات

٢٥٣٫٠٤٢---٢٥٣٫٠٤٢قروض الشق الثاني على فائدةمصاریف 
٢٤٠٫٠٠٠---٢٤٠٫٠٠٠قسیمة مدفوعة على سندات رأس المال
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٥٩(

(تابع)المعامالت مع األطراف ذات العالقة .٣٥

  التالي:كالسنة خاللأعضاء مجلس اإلدارة أتعاب ومصاریفكبار موظفي اإلدارة ومكافآت 

٢٠١٢ ٢٠١٣
رھمدألف  درھمألف 

٢٣٫٥٢٢ ٢٤,٩٥٦ منافع قصیرة األجل
٢٫٠٤٤ ٢,١٠٠ منافع نھایة الخدمة

٢٠٫٢٣٨ ٢٥,٢٦٢ منافع بدفعات متغیرة
------------------------- --------------------------

٤٥٫٨٠٤ ٥٢٫٣١٨
============= =============

١٠٫٥٤١ ١٢٫٤٨١ أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب ومصاریف
============= =============

ΔѧϠϳϭρ�ΔϠΟ̈́ϣ�ΕΎο ϳϭόΗ�ΓέΩϹ�ϲϔυϭϣ�έΎΑϛ�ϧϣ�ϡΗ�ˬϕΑγ�Ύϣ�ϰϟ·�ΔϓΎο ϹΎΑϷ�ΔѧϣϳϘΑ�ϡϬѧγϷ�α Ύѧγ�ϰѧϠϋ�ΕΎϋϭϓΩѧϣ�ϝϣѧηΗ�ϝѧΟ
ألف درھم).٢٠٫٢٣٨-٢٠١٢ألف درھم (٢٢٫٢٣٨

لوبات طارئةالتزامات ومط.٣٦

دیسمبر:٣١لدى البنك االلتزامات والمطلوبات الطارئة التالیة كما في 

٢٠١٢ ٢٠١٣
درھمألف  درھمألف 

٦٫٢٥١٫٣٤٧ ٨,٦٧٧,٥٢٠ اعتمادات مستندیة
١٢٫٢٥٠٫٤٠٩ ١٤,٢٤٩,٣١٣ اتضمان  
٦٫٧٤٤٫١٦٥ ٨,٢٩٣,٤٧١    لإللغاء قابلة – تقدیم تسھیالت ائتمانیةلالتزامات 
٣٫٢١٠٫٢٣٨ ٣,٢٦٢,٩٦٣   قابلة لإللغاء غیر –التزامات لتقدیم تسھیالت ائتمانیة

٥٥٫٠٩٥ - المتعّثرمقایضات االئتمان
------------------------------------- -------------------------------------

٢٨٫٥١١٫٢٥٤ ٣٤٫٤٨٣٫٢٦٧ العمالءمجموع االلتزامات نیابة عن 
١٣١٫٨٨٥ ١٨٩,٠٠٧ التزامات مصاریف رأسمالیة مستقبلیة 
٢١٢٫٧٦٤ ١٣٢,١٨٥ في أوراق مالیةاتالتزامات استثمار

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

٢٨٫٨٥٥٫٩٠٣ ٣٤٫٨٠٤٫٤٥٩ مجموع االلتزامات والمطلوبات الطارئة
================== ===================

االئتمانیةااللتزامات المتعلقة بالتسھیالت

�ΕϼϴϬδΗΔѧϴρΎϴΘΣ�ΔϳΪϨΘѧδϣ�ΕΩΎϤΘϋϭ�ΔϴϧΎϤΘΕΎϧΎϤѧο بمنحعلى االلتزامات االئتمانیة تشتمل االلتزامات المتعلقة بالتسھیالت  ϭ
Ύѧϣίإن.مخصصة لتلبیة احتیاجات عمالء البنك ΗϟϻΕ˯ΎѧϐϟϺϟ�ΔѧϠΑΎϘϟ�έѧϳϏ�ΔѧϘϠόΗϣϟϧѧϣΑϟΕϼϳϬѧγΗϝѧΛϣΗ�ΔѧϳΩϗΎόΗϟ�ΕΎѧϣί Ηϟϻ

�ΕϼϴϬδΘϟ�ϞѧΜϤΗϻ�ΕΎѧϣΰΘϟϨѧϤΑ�νمنح ب المتعلقة لإللغاء ةقابلالااللتزامات إن .متجددةم قروض وسلفیات وتسھیالتیلتقد ϭήѧϗ
ϔϠѧѧγϭΕΎϴ�ρήѧѧη�ϭ�Ϊѧѧϴϗ�ϥϭΩ�ϚѧѧϨΒϟ�ϞѧѧΒϗ�Ϧѧѧϣ�Ύѧѧϫ̈́ Ύϐϟ·�ϦѧѧϜϤϳ�ΓέϭΩ�ν ϭήѧѧϗϭϭ�ϥϭΩ�ΔѧѧϳΪϗΎόΗ�ΕΎѧѧϣΰΘϟ�ϱ�ϩΫѧѧϬϟ�ϥϭѧѧϛϳ�Ύѧѧϣ�ΓΩΎѧѧϋϭ

ΎϬϟΎϣόΗѧγ�ϥϭΩ�ΩϭѧϘόϟ�ϩΫѧϫ�ΔϳΣϼλˬ�إلمكانیةونظراً .إللغائھاااللتزامات تواریخ صالحیة محددة، أو تشتمل على شروط  �˯ΎϬΗϧ
.فإن إجمالي مبالغ ھذه العقود ال تمثل بالضرورة التزامات مالیة مستقبلیة
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٦٠(

تابع)( التزامات ومطلوبات طارئة.٣٦

ΎѧϘϓϭ�ϪѧΗΎϣί˱�االعتمادات المستندیة والضماناتیلتزم البنك بموجب  ΗϟΎΑ�˯ΎѧϓϭϟΎΑ�ϝѧϳϣόϟ�ϡΎϳϗ�ϡΩϋ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�Ϫϼϣϋ�ϥϋ�ΔΑΎϳϧ�ΩΩγϟΎΑ
�ϩΫѧϫ�ϥ�έѧϳϏ،ثابتةأو تمدید صالحیتھا بأسعار فائدة إصدارھاإذا تمسوق المخاطر ل معرضةھذه العقودكونقد ت.ط العقدلشرو

.أسعار متغیرةب أساساً العقود تكون 

ϼѧϣόϟ�ϥѧϣ�ΎѧϬΟέΩ·�ϡΗѧϳ�ϻϥϣѧο˯التزاماتوالتي یقابلھا یابًة عن العمالءن إبرامھاوالمطلوبات الطارئة والتي تم االلتزاماتإن 
�ϥϣ�ϙϧΑϟ�Ϫϟ�ν.الموجودات والمطلوبات έόΗϳ�ϥ�ϥϛϣϳ�ϱΫϟ�ϰλ ϗϷ�ΩΣϟ�ϥ·ϟ�έΎγΧϻΔѧϳϧΎϣΗ�ϡΩѧϋ�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓϡί ѧΗϟ�ϑ έѧρϟ

�ΕΎѧϧϭϫέϟ�ϭ�ΕΎϧΎϣѧοوأΔѧϠΑΎϘϣϟالمطالباتأن جمیع في حالة واآلخر ϟΔѧϣϳϗ�ϝѧϗ�ΕѧϧΎϛˬ�ώϠΑϣϟΎѧΑ�ϝѧΛϣΗϳϲϣѧγϻ�ϩΫѧϬϟ�ϱΩѧϗΎόΗϟ
.االئتمانعلى  االعتیادیةلموافقة البنك والمطلوبات الطارئة االلتزاماتتخضع ھذه .األدوات المدرجة في الجدول أعاله

قطاعات تشغیلیة.٣٧

ϯ Ωѧϟ�ΩΟϭϳΕΎѧϋΎρϗ�ΔѧόΑέ�ϙѧϧΑϟν έѧϏϷέϳέΎѧϘΗϟ�ˬϩΎѧϧΩ�ѧο ϭϣ�ϭѧϫ�Ύѧϣϛ�ˬϡΎѧγϗϷ�ϥѧϋ�ΓέΎѧΑϋ�ϲѧϫϭϻΔϳΟϳΗέΗѧγϙѧϧΑϠϟ. إن
�ϝѧλدار بشكلٍ تقدم منتجات وخدمات مختلفة وتُ ستراتیجیةاالاألقسام ϔϧϣϹ�˱ΎѧϘϓϭ�ϙѧϧΑϟ�ΓέΩϭ�ϝѧϛϳϫ�έϳέΎѧϘΗϟΔѧϳϠΧΩϟ.�ΔѧϧΟϟ�ϡϭѧϘΗ

.ستراتیجیةاألقسام االمن قسم لكل تقاریر اإلدارة الداخلیةمراجعة ب على األقل كل ثالثة شھورإدارة البنك

لبنك:دى امن قطاعات التقاریر لل قطاعالملخص التالي یوضح العملیات في ك

�ΕΎϳϠϣϋ�Δίتألف منی-الخدمات المصرفیة لألفرادقطاع  ΟΗϟϭϟϭ�ΕϭέΛϟ�ΓέΩ·ϝѧϳϭϣΗ��ϲϣϼѧγϹϳϭ�ϊ ѧΩϭϟϭ�ν ϭέѧϘϟ�ϝϣѧη
�ΩέϓϷ�ΕΎΑΎγΣϭϭ�ΕΎϛέηϟϟ�ΕΎΑΎγΣϟ�Δѧλمنالعمالءوأرصدةاألخرى ت المعامالو ΎΧل�ΓέΩ·�Δρѧηϧϭ�ΩέѧϓϷ�˯ϼѧϣόϟ�έΎѧΑϛ

.الصنادیق

�ϥϣ�ϑ-قطاع الخدمات المصرفیة للشركات ϟ́ΗϳϷϭ�ΕΎϛέѧηϟ�ϝѧϳϭϣΗϭ�ϱέΎѧΟΗϟ�ϝѧϳϭϣΗϟϭ�ΩѧϘϧϟ�ΓέΩ·ϭ�Δϳϓέѧλ ϣϟ�ϝΎѧϣϋ�ϝѧϳϭϣΗ
ϭ�ΔρѧѧγϭΗϣϟϭ�Γέϳϐѧѧλ ϟ�ΕΎѧѧγγ΅ϣϟѧѧΧϟ�ΕΎѧѧϳϠϣόϟϭ�ΔϳέΎϣΛΗѧѧγϻ�Δϳϓέѧѧλ ϣϟ�ΕΎϣΩ�ϲѧѧϓ�ΩѧѧϧϬϟ�ϲϣϼѧѧγϹ�ϝѧѧϳϭϣΗϟϭϭΔѧѧϳΗΣΗϟ�ΔѧѧϳϧΑϟ

لدى األخرىرصدةاألالمعامالت ووالقروض والودائع ویشمل وتمویل األصول والمؤسسات الحكومیة ومؤسسات القطاع العام؛ 
.العمالء من الشركات

ϳ�ϑ-الخزینةوات االستثمارقطاع ϟ́Η�ΕΎϳϠϣϋ�ϥϣΧϟΔѧϧϳίϭ�ϙѧϧΑϠϟ�ΔϳέΎϣΛΗѧγϻ�ΔѧυϔΣϣϟ�ΓέΩ·ϭ�Δѧϳί ϛέϣϟ�ΔѧυϔΣϣόѧγاΓΩѧΎϔϟ�έ
.والتمویل اإلسالميمشتقات السلعوالعمالتو

νالمركزیة للبنكإدارة المخاطروتمویلالأنشطة الخزینة وقطاع االستثماراتیتولى έѧΗϗϻ�ϝϼѧΧ�ϥϣ�έΩѧλ ·ϭϥϳΩѧϟ�ΕΩϧѧγ
Ω·έρΎΧϣϟ�ΓέΕΎϛέѧηϟ�ϝѧϳϭϣΗϭ�ϱέΎѧΟΗϟ�ϝѧϳϭϣΗϟ�Δρѧηϧ�ϰϟϭѧΗϳ�Ύѧϣϛ�ˬ�ϝϭѧλفي مشتقات المالیة واستخدام ال Ϸ�ϲѧϓ�έΎϣΛΗѧγϻϭ

.والحكوماتلشركات لقصیرة األجل وسندات الدین اإلیداعات السائلة مثل النقدیة 

�ϥϣ�ϑ-إدارة العقاراتقطاع  ϟ́Ηϳ�ΔϳѧγΩϧϬϟ�ΕΎϣΩѧΧϟ�ΕΎѧϳϠϣϋϭ�ΕέΎϘόϟ�ΓέΩ·�ΕΎϛέѧηϠϟ�ΔѧόΑΎΗϟϲѧϫϭ�ΔϛέѧηΑυϭѧΑ�ϱέΎѧΟΗϟ�ϲ
للبنك.وإیرادات اإلیجارات.م.م.أبوظبي التجاري للخدمات الھندسیة ذوشركة .م.م.للعقارات ذ

وفقاً لما قبل ضریبة الدخل، قطاعكل أرباحیتم قیاس األداء على أساس .المعلومات التي تخص نتائج كل قطاع أدناهعرض تم ی
ϲѧϓ�ωΎѧρϘϟ�ΡΎѧΑέ�ϡΩΧΗγΗ˯ΩϷ�α.إدارة األداءلجنة  مراجعتھا من قبلتم یاإلدارة الداخلیة التي في تقاریرھو مدرج Ύѧϳϗ�Ι ѧϳΣ

ϟ�νتقییم نتائجل مالئمةأن ھذه المعلومات ھي األكثر ترى اإلدارة όΑ�ΕΎѧϋΎρϘϊ ѧϣ�˱ΔѧϧέΎϘϣϯ έѧΧϷ�Εѧηϧϣϟ�ϥϣѧο �ϝѧϣόΗ�ϲѧΗϟ
.تتجاري بحالقطاعات على أساس بینمعامالتالأسعارتم تحدیدی.المجاالتھذه 
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٦١(

(تابع)قطاعات تشغیلیة.٣٧

:للسنة المنتھیةلقطاع التشغیليوفقاً لونتائج أعمالھفیما یلي تحلیل إلیرادات البنك

المجموع
إدارة 

العقارات
االستثمارات 

الخزینةو
المصرفیةالخدمات 

شركاتلل
المصرفیةالخدمات 

لألفراد
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ھمألف در

٢٠١٣
٥,٤٢٩,١٨٢ ١٢٠٫٤٩٨ ١٫٧٠٥٫٣٨٠ ١٫٤٦٤٫٨٩٨ ٢٫١٣٨٫٤٠٦ التمویل اإلسالميوإیرادات صافي الفوائد 
١٫٨٩٠٫٤٣٧ ١٦٨٫٥٢٢ ٣٤٧٫٨٠٠ ٤٥٩٫٧٧٤ ٩١٤٫٣٤١ فوائدال مشتملة على غیرإیرادات

(٢,٣٥٨,١٨٦) (٩٩,٤٨١) (٢٠٥,٤٨٩) (٦٣٢,٩٨٤) (١,٤٢٠,٢٣٢) یةتشغیلمصاریف 
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------

٤,٩٦١,٤٣٣ ١٨٩٫٥٣٩ ١٫٨٤٧٫٦٩١ ١٫٢٩١٫٦٨٨ ١٫٦٣٢٫٥١٥
قبل مخصصات انخفاض يربح التشغیلال

القیمة
)١٫٣٣٤٫٢٩٨( - ٢٠٫٠٦٨ )٢٩١٫٥٠٨( )١٫٠٦٢٫٨٥٨( القیمةانخفاضمستردات)/مخصصات(

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

٣,٦٢٧,١٣٥ ١٨٩,٥٣٩ ١٫٨٦٧٫٧٥٩ ١٫٠٠٠٫١٨٠ ٥٦٩٫٦٥٧ الربح قبل الضریبة
)٧٫٤٩١( - - )٧٫٤٩١( - الدخل الخارجیةضریبة مصروف

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

٣٫٦١٩٫٦٤٤ ١٨٩,٥٣٩ ١٫٨٦٧٫٧٥٩ ٩٩٢٫٦٨٩ ٥٦٩٫٦٥٧ السنةصافي ربح 
================= =============== =============== ================ ================

٩٩٫٨٤٦ رأسماليإنفاق
================

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
١٨٣٫١٤٢٫٥٣٦ ٥٦٧٫٨٨٠ ٤٥,٠٧٨,٦٠٩ ٧٦,١١٣,١٤٦ ٦١٫٣٨٢٫٩٠١ موجودات قطاعیة
================ =============== =============== ================ ================

١٥٨,٣٢١,٢٢٦ ٣٨٫٦٢٥ ٨٢٫٣٧٠٫٨٢٥ ٤٣٫٧٤٦٫١٤٩ ٣٢٫١٦٥٫٦٢٧ مطلوبات قطاعیة
================ =============== =============== ================ ================

٢٠١٢
٥٫٢٠٧٫٢٣١ ١٢٣٫٦٨٧ ١٫٢٨٢٫٤٤٥ ١٫٤٦٥٫٦٠٢ ٢٫٣٣٥٫٤٩٧ التمویل اإلسالميوإیرادات صافي الفوائد 
١٫٣٨٧٫٩١٧ ١٢٩٫٦٩٨ ١٣٣٫٢٦٦ ٤٣١٫٤١٦ ٦٩٣٫٥٣٧ الفوائدإیرادات غیر مشتملة على

)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 انخفاض يربح التشغیلال

القیمة
)١٫٧٠٩٫٧١٩( )٢١٫٣٣٧( ٢٫٥١٤ )٢١١٫٨٩٢( )١٫٤٧٩٫٠٠٤( القیمةانخفاضمستردات)/مخصصات(

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

٢٫٨١٦٫١٦٥ ١٦٢٫٤٦٤ ١٫٢٥٨٫٦٢٣ ١٫١٥٩٫١٢٩ ٢٣٥٫٩٤٩ الربح قبل الضریبة
)٥٫٨٣٠( - - )٥٫٨٣٠( - الدخل الخارجیةضریبة مصروف

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

٢٫٨١٠٫٣٣٥ ١٦٢٫٤٦٤ ١٫٢٥٨٫٦٢٣ ١٫١٥٣٫٢٩٩ ٢٣٥٫٩٤٩ السنةصافي ربح 
=============== =============== =============== =============== ===============

١٩٩٫٣٥٨ رأسماليإنفاق
===============

٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 
١٨٠٫٧٩٥٫٧٢٣ ٥٤٠٫٥٣١ ٤٨٫٩٥٨٫٢٣٢ ٧٠٫٤٤٩٫٤٧٧ ٦٠٫٨٤٧٫٤٨٣ موجودات قطاعیة

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

١٥٦٫٠٨٨٫١٣٤ ١٤٫٢٥٦ ٧٤٫٩٤٦٫٦٧١ ٥١٫١٨٠٫٢٣٠ ٢٩٫٩٤٦٫٩٧٧ مطلوبات قطاعیة
=============== =============== =============== =============== ===============

�ΕΎѧϣϭϠόϣϟ�ϰѧϟ·�ΕΎѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭѧΟϭϣϟ�ΔѧϓΎϛ�ϑ،أداء القطاع وتخصیص الموارد بین القطاعاتمراقبةلغرض  ϳϧѧλ Η�ϡΗѧϳ�ϪѧϧΈϓ
القطاعیة.



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٦٢(

   (تابع)قطاعات تشغیلیة.٣٧

إفصاحات أخرى:

:من األطراف الخارجیة وبین القطاعاتاإلیرادات من حیثعملیات كل قطاع ادات إیرجمالي فیما یلي تحلیل إل

بین القطاعاتخارجیة
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

)١,٤٠٦,٤٠٤()١,٢٣٩,٩٢٧(٤٫٢٩٢٫٦٧٤٤,٤٣٥,٤٣٨الخدمات المصرفیة لألفراد
)٧٠٥,٥٧٩()١,٠٩٤,٨٨٩(٣٫٠١٩٫٥٦١٢,٦٠٢,٥٩٧الخدمات المصرفیة للشركات

٢,٢١٤,٣١٨١,٩٨٨,٢٩٦(٥٧٢,٥٨٥))١٦١٫١٣٨(الخزینةاالستثمارات و
١٦٨,٥٢٢١٢٩,٦٩٨١٢٠,٤٩٨١٢٣,٦٨٧إدارة العقارات

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

--٧٫٣١٩٫٦١٩٦٫٥٩٥٫١٤٨المجموع
================================================================

المعلومات الجغرافیة

إن دولة اإلمارات العربیة المتحدة تمثل القطاع المحلي .یعمل البنك ضمن قطاعین جغرافیین ھما السوق المحلي والسوق الدولي
ϝѧΛϣϳ�ΎѧϣϧϳΑ�ΕΎѧϳϠϣϋ�ϲϟϭΩѧϟ�ϕϭѧγϟلعملیات البنك التي تنشأ من فروع البنك في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وشركاتھ التابعة،

�ΩѧϧϬϟ�ϲϓ�Ϫϋϭέϓ�ϥϣ�́ηϧΗ�ϲΗϟ�ϙϧΑϟ�ϲѧγέϳΟϭ�ΕέΎѧϣϹ�ΔѧϟϭΩ�ΝέΎѧΧ�ΔѧόΑΎΗϟ�ϪΗΎϛέѧη�ϝϼѧΧ�ϥѧϣϭΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ.�ΕΎѧϳϠϣϋ�ϥ·
�Ύѧϣϛ�ϲѧϓέϐΟ�ωΎѧρϗ�ϝѧϛϟ�˱ΎѧϘϓϭ��ΔϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷ�˯ΎϧΛΗγΎΑ�ΔϟϭΩΗϣ�έϳϏ�ΕΩϭΟϭϣ��ΔϳϋΎρϘϟ�ΕΩϭΟϭϣϟΎΑ�ΔϘϠόΗϣϟ�ϙϧΑϟ�ΕΎϣϭϠόϣϭ

یلي:

دوليمحلي
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

إیرادات
صافي إیرادات الفوائد 

٥٫٤٠٠٫٥٣٩٥,١٨٠,٧٠٤٢٨٫٦٤٣٢٦,٥٢٧وإیرادات التمویل اإلسالمي
إیرادات غیر مشتملة على 

١,٨٨٧,٦٣٥١,٣٨٣,٢٤٨٢,٨٠٢٤,٦٦٩فوائد
==========================================================

غیر متداولةموجودات 
--٥٦٠٫٦٩٠٥٢٩,٣٩٥استثمارات عقاریة

٨٠١٫٢٩٥٨٤٤,٢٥٦٤٫٠٢٧٥,٦٧٨ممتلكات ومعدات، بالصافي
--٦١,٦٩٥٩٢,١٢٦موجودات غیر ملموسة

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



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٦٣(

األدوات المالیة .٣٨

وات المالیةفئات األد

رقمالدوليالمحاسبيلمعیارل وفقاالمبینة المالیة وفقاً لفئات األدوات المالیة الموجودات والمطلوباتتحلیلالجداول التالیةتظھر 
٣٩.

المجموع
التكلفة 
المطفأة

متاحة 
للبیع

تحوط لألدوات 
المشتقة

محتفظ بھا 
للمتاجرة

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ٢٠١٣دیسمبر ٣١
الموجودات

٩,٩٦١,٢٠٦ ٩,٩٦١,٢٠٦ - - - البنوك المركزیةرصدة لدى نقد وأ
١١,٣٤٤,٧٠٠ ١١,٣٤٤,٧٠٠ - - - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٨٨٤,٦٤٠ - - - ٨٨٤,٦٤٠ لمتاجرةلیة بغرض اأوراق ما
٣,٦١٦,٢٠٣ - - ٤٧٤,٤٠٣ ٣,١٤١,٨٠٠ أدوات مالیة مشتقة

٢٠,٨٥٤,٧٧٢ - ٢٠,٨٥٤,٧٧٢ - - استثمارات في أوراق مالیة
١٣١,٦٤٨,٦٧٠ ١٣١,٦٤٨,٦٧٠ - - -   صافي بالقروض وسلفیات، 

٣٫٣٦٥٫٦٥٣ ٣٫٣٦٥٫٦٥٣ - - - موجودات أخرى
------------------------------ ------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- -------------------------------

١٨١٫٦٧٥٫٨٨٤ ١٥٦٫٣٢٠٫٢٢٩ ٢٠٫٨٥٤٫٧٧٢ ٤٧٤٫٤٠٣ ٤٫٠٢٦٫٤٤٠ المالیةمجموع الموجودات
=============== ================ ============== ================ ===============

المطلوبات
٤,٢٩١,٠١١ ٤,٢٩١,٠١١ - - - بنوكلأرصدة مستحقة ل
٣,٩٦٥,٥٨٧ - - ٨٠٧,٩٤٢ ٣,١٥٧,٦٤٥ أدوات مالیة مشتقة

١١٥,٤٢٧,٧٠٨ ١١٥,٤٢٧,٧٠٨ - - - ودائع العمالء
٥,٩٤٠,٤٣٥ ٥,٩٤٠,٤٣٥ - - - أوراق تجاریة بالیورو

٢٣,٧٨٥,٥٦٨ ٢٣,٧٨٥,٥٦٨ - - - قروض
٤٫٤٦٥٫٣٥٦ ٤٫٤٦٥٫٣٥٦ - - - مطلوبات أخرى

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

١٥٧٫٨٧٥٫٦٦٥ ١٥٣٫٩١٠٫٠٧٨ - ٨٠٧٫٩٤٢ ٣٫١٥٧٫٦٤٥ مجموع المطلوبات المالیة
=============== ================ ============== =============== ===============

٢٠١٢دیسمبر ٣١
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 - - -   صافي بالقروض وسلفیات، 

٥٫٨٨٦٫١٩٦ ٥٫٨٨٦٫١٩٦ - - - موجودات أخرى
------------------------------- ------------------------------- ---------------------------- ------------------------------- ------------------------------

١٧٩٫٢٦٤٫٥٠٢ ١٥٤٫٩١٦٫٤٨٣ ١٨٫٧١٢٫٩١٦ ٦١٦٫٣٥٢ ٥٫٠١٨٫٧٥١ المالیةموع الموجوداتمج
=============== =============== ============== ================ ===============

المطلوبات
٤٫٤١١٫٢٧١ ٤٫٤١١٫٢٧١ - - - لبنوكلأرصدة مستحقة 
٤٫٧٦٨٫٣٣٨ - - ٤١٨٫٥٧٤ ٤٫٣٤٩٫٧٦٤ أدوات مالیة مشتقة

١٠٩٫٢١٦٫٩٢٥ ١٠٩٫٢١٦٫٩٢٥ - - - ائع العمالءود
٤٫٥٥٧٫١٠٨ ٤٫٥٥٧٫١٠٨ - - - أوراق تجاریة بالیورو

٢٦٫١٣٩٫٦٤٧ ٢٦٫١٣٩٫٦٤٧ - - - قروض
٦٫٧٦٥٫٤٥٣ ٦٫٧٦٥٫٤٥٣ - - - مطلوبات أخرى

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

١٥٥٫٨٥٨٫٧٤٢ ١٥١٫٠٩٠٫٤٠٤ - ٤١٨٫٥٧٤ ٤٫٣٤٩٫٧٦٤ مجموع المطلوبات المالیة
=============== =============== ============== ================ ===============



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
(تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٦٤(  

تسلسل القیمة العادلة.٣٩

المركز الماليفي بیانالمدرجةقیاس القیمة العادلة 

Ύόϟ�ΔѧϣϳϘϠϟ�ϝѧγϠγΗ�ϥϣѧο �ΔѧϔϠΗΧϣ�ΕΎϳϭΗѧγϣ�ϰϟ·�ΔϟΩΎόϟ�ΔϣϳϘϟ�α Ύϳϗ�ΏϳϟΎγ�ϑ ϳϧλ Η�ϡΗϳΕΎѧϳρόϣ�α Ύѧγ�ϰѧϠϋ�ΔѧϟΩϡϳѧϳϘΗϟ�ΏϳϟΎѧγ
، وھذه المستویات مبینة أدناه:المستخدمة

المستوى األول–األسعار المدرجة في السوق 

Ϋ·�ϝϭϷ�ϯ ϭΗѧγϣϟ�ϥϣѧο �ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷ�ϑ ϳϧѧλ Η�ϡΗϳΔρѧηϧ�ϕϭѧγ�ϲѧϓ�ΔѧυΣϼϣϟΎΑ�ΓέϳΩѧΟ�ΎѧϬϣϳϗ�ΕѧϧΎϛ�Ϸ�ϩΫѧϫ�ϡϳѧϳϘΗ�ϡΗѧϳ���ΕϭΩ
�έΎόѧγϷ�ΎѧϬϳϓ�έϓϭѧΗΗ�ϲѧΗϟ�Δρѧηϧϟ�ϕϭѧγϷ�ϲѧϓ�ΔѧϠΛΎϣϣϟ�ΕΎѧΑϭϠρϣϟ�ϭ�ΕΩϭѧΟϭϣϠϟ�ΔѧϟΩόϣϟ�έϳϏ�ΔΟέΩϣϟبالرجوع إلى األسعار

المدرجة بشكل مباشر وتكون مستخدمة في معامالت فعلیة ومنتظمة الظھور في السوق. 

المستوى الثاني–سالیب التقییم باستخدام المعطیات الجدیرة بالمالحظة أ

�ΎѧѧϬΗΎϳρόϣ�ϥϭѧѧϛΗ�ϲѧѧΗϟ�ΝΫΎѧѧϣϧϟ�ϡΩΧΗѧѧγΎΑ�ϲϧΎѧѧΛϟ�ϯ ϭΗѧѧγϣϟ�ϥϣѧѧο �Δϔϧѧѧλ ϣϟ�ΔѧѧϳέΎϘόϟ�ΕέΎϣΛΗѧѧγϻϭ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷ�ϡϳѧѧϳϘΗ�ϡѧѧΗ�ΩѧѧϘϟ
�ϝѧΛϣ�ΔѧϳϟΎϣ�ΕϭΩ�ϝϣηϳ�ΔυΣϼϣϟΎΑةت الجدیراألساسیة جدیرة بالمالحظة في سوق نشطة. إن أسلوب التقییم المستند إلى المعطیا
�ϕϭѧγϟ�ϲѧϓ�ΔϳѧγΎϳϘϟ�έϳόγΗϟ�ΏϳϟΎγ�ϡΩΧΗγΎΑ�Δϣ˷ϳϘϣϟ�ΔϠΟϵ�ΩϭϘόϟϭ�ΕΎο ϳΎϘϣϟϭ�ϲѧΗϟ�ϕϭѧγϷ�ϲѧϓ�ΔѧϟϭΩΗϣϟ�ΔѧϣΎόϟ�ΕέΎѧϳΧϟ

یمكن فیھا مالحظة المعطیات الخاصة بأسالیب التسعیر القیاسیة.  

�ϊ مشتقةھذا المستوى أدوات مالیة مل یش Ϡѧγϟ�ΕΎϘΗѧηϣϭ�ϕϭѧγϟ�ΝέΎѧΧ�ΔѧϟϭΩΗϣϟ�ΕΎϘΗѧηϣϟ�ν όΑ�ϝΛϣϭ�ϲѧΑϧΟϷ�ϑ έѧλ ϟ�ΩϭѧϘϋ
المباشرة واآلجلة واألدوات المالیة غیر المشتقة مثل االستثمارات العقاریة. 

�ϝϼѧΧ�ϥѧϣیتم تقییم ھذه األدوات باستخدام المعطیات الجدیرة بالمالحظة في سوق نشطة. وُیجرى التقییم لألدوات المالیة المشتقة
ϟ�ΩѧΎόϟ�ϰѧϧΣϧϣ�ϡΩΧΗѧγΎΑ�Δϣϭѧλ Χϣϟ�ΔѧϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩѧΗϟ�ΔϘϳέρم�ϥϣѧο ΗΗ�ϻ�ϲѧΗϟ�ΕΎϘΗѧηϣϠϟ�ΔΑѧγϧϟΎΑ�ΕϭΩϷ�ΓΩѧϣ�ϝϼѧΧ�ϪѧΑ�ϝϭѧϣό

ϯخیارات وباستخدام أسالیب تسعیر الخیارات القیاسیة έѧΧϷ�ϡϳѧϳϘΗϟ�ΏϳϟΎѧγϭ�ί ϟϭϛѧγ�ϙϼѧΑ�ΏϭϠγ�ϝΛϣ�ϲѧΗϟ�ΕΎϘΗѧηϣϠϟ�ΔΑѧγϧϟΎΑ
تتضمن خیارات.  

�ϡѧϗέ�ΡΎѧοتشم ϳϹ�ϊ ѧΟέ��έϳϭѧρΗϟ�Ωѧϳϗϭ�Γί ѧΟϧϣϟ�ϲϧΎѧΑϣϟ�ϲϧΎѧΛϟ�ϯ ϭΗѧγϣϟ�ϥϣο �Δϔϧλ ϣϟ�ΔϳέΎϘόϟ�ΕέΎϣΛΗγϻ�ϝ˺ ˺�ωϼѧρϼϟ
  .ةالمتبعب التقییم الیعلى أس

المستوى الثالث–أسالیب التقییم باستخدام المعطیات الھامة غیر الجدیرة بالمالحظة 

�ϯ ϭΗγϣϟ�ϥϣο �ΔϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷ�ϑ ϳϧλ Η�ϡΗϳ�˷ϣѧο Η�Ϋ·�Ι ϟΎΛϟ�ϲѧϓ�ΔѧυΣϼϣϟΎΑ�ΓέϳΩѧΟ�ΕΎѧϧΎϳΑ�ϰѧϟ·�ΩϧΗѧγΗ�ϻ�ΔѧϣΎϫ�ΕΎѧϳρόϣ�ϡϳѧϳϘΗϟ�ϥ
ϣϟ�ϥѧϣ�ϥΎѧϛ�Ϋ·�ΔѧυΣϼϣϟΎΑ�ΓέϳΩΟ�ΕΎϳρόϣϟ�έΑΗόΗ���ΔυΣϼϣϟΎΑ�ΓέϳΩΟ�έϳϏ�ΕΎϳρόϣ��ϕϭγϟϝϼѧΧ�ϥѧϣ�ΓέѧηΎΑϣ�ΎѧϬΗυΣϼϣ�ϥѧϛϣ

المعامالت التي تتم في سوق نشطة.

�ΔѧυΣϼϣϟΎΑ�ΓέϳΩѧΟϟ�ΕΎѧϳρόϣϟ�ϰѧϟ·�˱ΩΎϧΗѧγ�ΔυΣϼϣϟΎΑ�ΓέϳΩΟϟ�έϳϏ�ΕΎϳρόϣϠϟ�ΔϔϠΗΧϣوعلى وجھ العموم، یتم تحدید المستویات ال
المالحظات التاریخیة أو األسالیب التحلیلیة األخرى.  إلى استناداً ة لھا من حیث طبیعتھا أوالمشابھ

وفقاً القیم الدفتریة لھذه االستثماراتلیتم تعدی .خاصةأدوات حقوق الملكیة والصنادیق الیشمل في المقام األول المستوىإن ھذا 
:لما یلي

باستخدام أحدث قیمة دفتریة صافیة متوفرة. –أدوات حقوق الملكیة )أ

ة من قبل مدیر الصندوق. دعلى أساس صافي قیمة الموجودات المحد–صنادیق حقوق الملكیة)ب



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
(تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٦٥(  

  (تابع) تسلسل القیمة العادلة.٣٩

القیمة العادلة لوبات أخرى لم یتم قیاسھا بموجودات ومط

�ϥϣѧο �ΝέΩѧϧΗ�ˬ˯ ϼѧϣόϟ�ϊ ѧΩϭϭ�ΕΎϳϔϠѧγϟϭ�ν ϭέѧϘϟ�ϙѧϟΫ�ϲѧϓ�ΎѧϣΑ�ˬΓ́ϔρϣϟ�ΔϔϠϛΗϟΎΑ�Δϣ˷ϳϘϣϟ�ϪΗΎΑϭϠρϣϭ�ϙϧΑϟ�ΕΩϭΟϭϣ�ΔϳΑϟΎϏ�ϥ·
Αϟ�ϯ έѧϳ��ΕΎѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭѧΟϭϣϟ�ϩΫѧϬϟ�Δρѧηϧ�ϕϭѧγ�έϓϭΗ�ϡΩόϟ�˱έυϧ�Ι ϟΎΛϟ�ϯ ϭΗγϣϟ�ϥϣ�ΕΎΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭΟϭϣϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ϥ�ϙѧϧ

�Δϣϭѧλ Χϣϟ�ΔѧϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩѧΗϟ�ΕΎΑΎѧγΣ�ϰѧϟ·�˱ΩΎϧΗѧγ�ˬΔѧϳέΗϓΩϟ�ΎѧϬΗϣϳϗ�ϲϓΎѧλ ϟ�˱ΎѧΑϳέϘΗ�ΔϳϭΎѧγϣ�ΕΎΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭΟϭϣϟ�ϩΫϬϟ�ΔϟΩΎόϟ
�ϊ ѧΩϭ�ϡѧυόϣϟ�˱ΎϳΑѧγϧ�Γέϳѧλ Ϙϟ�ΓέѧΗϔϟϭ�ΓέѧϳϐΗϣ�ΕϻΩѧόϣΑ�ΓΩѧΎϓ�ϝѧϣΣΗ�ν ϭέѧϘϟ�ϩΫѧϫ�ΔѧϳΑϟΎϏ�ϥϭ�ν ϭέѧϘϟ�ϥѧϣ�Δϧϳϋ�ϰϠϋ�Γί Οϧϣϟ

العمالء.

�ϕϭѧγϟ�ΕΎѧϧΎϳΑ�ϡΩΧΗѧγ�ϝγϠγΗϟ�Ϋϫ�ϲѧΗϟΎѧϫέϓϭΗ�Ωѧϧϋ�ΎѧϬΗυΣϼϣ�ϥѧϛϣϳϥѧϛϣ�ΎѧϣϠϛϭ�˭ΫѧΧ́ϳϙѧϧΑϟϥϳѧόΑ�έΎѧΑΗϋϻ�έΎόѧγیتطلب
�ϕϭѧѧγϟϡϳѧѧϳϘΗϟ�ΕΎѧѧϳϠϣϋ�ΫѧѧϳϔϧΗ�Ωѧѧϧϋ�ΔѧѧυΣϼϣϟΎΑ�ΓέϳΩѧѧΟϟϭ�ΔϠѧѧλ ϟ�ΕΫ.�ΓέέѧѧϛΗϣϟ�ΔѧѧϟΩΎόϟ�ΔѧѧϣϳϘϟ�ΕΎѧѧγΎϳϗ�ϝѧѧϠΣϳ�ϩΎѧѧϧΩ�ϝϭΩѧѧΟϟ�ϥ·

للموجودات والمطلوبات.

لثالمستوى الثا المستوى الثاني المستوى األول

المجموع
المعطیات الھامة غیر 

الجدیرة بالمالحظة
المعطیات الجدیرة 

بالمالحظة
األسعار المدرجة 

في السوق
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم اتإیضاح

٢٠١٣دیسمبر ٣١
بالقیمة العادلة موجودات ال

٨٨٤,٦٤٠ - - ٨٨٤٫٦٤٠ ٧ رةجأوراق مالیة بغرض المتا
٣,٦١٦,٢٠٣ - ٣٫٦١٤٫٤٣٦ ١٫٧٦٧ ٨ أدوات مالیة مشتقة

٩ استثمارات في أوراق مالیة 
٢٠٫٤٨٠٫٠٣٧ - - ٢٠٫٤٨٠٫٠٣٧ مدرجة-

٣٧٤,٧٣٥ ٣١٦,٥٨٨ ٥٨٫١٤٧ - غیر مدرجة-
٥٦٠٫٦٩٠ - ٥٦٠٫٦٩٠ - ١١ استثمارات عقاریة

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

٢٥٫٩١٦٫٣٠٥ ٣١٦٫٥٨٨ ٤٫٢٣٣٫٢٧٣ ٢١٫٣٦٦٫٤٤٤ مجموع الموجودات بالقیمة العادلة
=============== =============== =============== ===============

المطلوبات بالقیمة العادلة
٣٫٩٦٥٫٥٨٧ - ٣٫٩٦٥٫٥٨٧ - ٨ أدوات مالیة مشتقة

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

٣٫٩٦٥٫٥٨٧ - ٣٫٩٦٥٫٥٨٧ - المطلوبات بالقیمة العادلةمجموع 
=============== =============== =============== ===============

٢٠١٢دیسمبر ٣١
موجودات بالقیمة العادلة ال

٦٤١٫٨٧٧ - - ٦٤١٫٨٧٧ ٧ أوراق مالیة بغرض المتاجرة
٤٫٩٩٣٫٢٢٦ - ٤٫٩٩١٫٩٦٤ ١٫٢٦٢ ٨ أدوات مالیة مشتقة

٩ استثمارات في أوراق مالیة 
١٨٫٤٣٤٫٤٨٠ - - ١٨٫٤٣٤٫٤٨٠ مدرجة-

٢٧٨٫٤٣٦ ٢٧٨٫٤٣٦ - - غیر مدرجة-
٥٢٩٫٣٩٥ - ٥٢٩٫٣٩٥ - ١١ استثمارات عقاریة

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

٢٤٫٨٧٧٫٤١٤ ٢٧٨٫٤٣٦ ٥٫٥٢١٫٣٥٩ ١٩٫٠٧٧٫٦١٩ مجموع الموجودات بالقیمة العادلة
=============== =============== =============== ===============

المطلوبات بالقیمة العادلة
٤٫٧٦٨٫٣٣٨ - ٤٫٧٦٨٫٣٣٨ - ٨ أدوات مالیة مشتقة

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

٤٫٧٦٨٫٣٣٨ - ٤٫٧٦٨٫٣٣٨ - المطلوبات بالقیمة العادلةمجموع 
=============== =============== =============== ===============

�ΕΎϘΗηϣϟ�ϥ·�ΔѧϟϭΩΗϣϟ�ϕϭѧγϟ�ΝέΎѧΧ�ϑ ϧ˷ѧλ Ηϥϣѧο�ϯ ϭΗѧγϣϟϲϧΎѧΛϟ�Ι ѧϳΣ�ϡΩΧΗѧγΎΑ�ΎѧϬϣϳϳϘΗ�ϡΗѧϳϥѧϛϣϳ�ΕΎѧϳρόϣ�ϲѧϓ�ΎѧϬΗυΣϼϣ
.السوق



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
(تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٦٦(  

(تابع)تسلسل القیمة العادلة.٣٩

كما یلي:ھيلبیعالمتاحة للالستثماراتالثالثحركة القیم العادلة للمستوى المطابقة التي تظھرإن

٢٠١٢ ٢٠١٣
درھمألف  درھمألف 

٢٦٣,٠٢٢ ٢٧٨,٤٣٦ ینایر١
١٧,٢٤٥ ٤٩٫٢١٧ اتاستحواذ
(٤,٥٩٣) (٩,٧٢٦) السنةلخالمستحق / استبعادات 
١٠,٦٤٨ )٢٫٥٠٢( خالل الدخل الشاملتعدیل من 
٢,٠٥٧ ١٫١٦٣ المستوى األولمنداخلي تحویل 

(٩,٩٤٣) - انخفاض القیمةخسارة
---------------------------- -----------------------------

٢٧٨٫٤٣٦ ٣١٦٫٥٨٨ دیسمبر٣١
============= =============

١٫٩٠٣�Ωѧϧϋ�ϡѧϫέΩ�ϑخسارة صافیة بقیمة تم إدراج ѧϟΩΎόΑΗѧγΙ ѧϟΎΛϟ�ϯ ϭΗѧγϣϟ�ϥϣѧο �ΔѧΟέΩϣ�ΕέΎϣΛΗѧγ�ΩѧϧΑ�ΕѧΣΗ"�ΕΩέѧϳ·
.)٢٩(إیضاح في بیان الدخل الموحد"من العملیاتأخرى

لم یكن ھناك أي تحویل ھام بین المستویین األول والثاني خالل السنة.

.السنةل لم یطرأ أي تغییر على أسالیب التقییم خال

إدارة المخاطر.٤٠

إن ھیكل حوكمة المخاطر یعد برھاناً على الرقابة والمتابعة المركزیة الفعالة للمخاطر ویوازن فیما بینھا إضافة إلى وضوح 
، عملیة المحاسبة والمسؤولیة عن المخاطر داخل الوحدة التنظیمیة. وفي إطار المنھج المتبع من قبل البنك في حوكمة المخاطر

عن تقییم ھذه المخاطر وتصمیم وتطبیق الضوابط أیضاً فإن البنك مسؤول عن المخاطر الناتجة عن عملیاتھ، كما أنھ مسؤول
الرقابیة المتعلقة بھا ومتابعتھا ورفع التقاریر المتواصلة عن مدى فعالیتھا وذلك بھدف حمایة البنك من تخطي درجة الخطر 

المقبولة.

من المخاطر تم إدارة حیث تتقع على عاتق مجلس اإلدارةھا الة لالمخاطر واإلدارة الفعّ تحدید مدى تقّبل یة لالنھائالمسؤولیة إّن 
لتدقیق ولجنة مجلس اإلدارة لواالئتمانلمخاطرلجنة مجلس اإلدارة ل، وتحدیداً عدد من اللجان على مستوى المجلسخالل

وحداتالإلى مجلس اإلدارة من عامل مع المخاطر بین المستویات المناسبة تدرج سلطات وسیاسات الت اتضمن لتانال،الاالمتثو
 مالئمة.الالتنظیمیة

ΔϳΟϳΗέΗѧγ�ΕΎѧϬϳΟϭΗϭ�έρΎѧΧϣϟتطبیقوالرقابة والمسؤولیة عنتنفیذ التحمل المسؤولیة الرئیسیة عن تالتنفیذیة إن لجنة اإلدارة 
منبثقة عنھ.المقررة من قبل المجلس واللجان الالرقابة الداخلیة 

�ΓέΩϹ�α ѧѧϠΟϣ�ϥΎѧѧΟϟ�ϥ·�ϥΎѧѧΟϟ�ϝѧѧϣόΗ�˱Ύѧѧο ϳ�ΔѧѧϳϠϋΎϔΑέρΎѧѧΧϣϟ�ΓέΩ·�ϲѧѧϓˬ�Δѧѧλ ΎΧϭΕΎѧѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭѧѧΟϭϣϠϟ�ΓέΩϹ�ΔѧѧϧΟϟ�ΔѧѧϧΟϟϭ
ϟ�ΓέΩϹ�ΔѧϧΟϟϭ�ϥΎϣΗϻϭ�έρΎΧϣϠϟ�ΓέΩϹΩΩέΗѧγϻ�ΕΎѧϳϠϣό.�ϥ·ΓΩѧΣϭ�έρΎѧΧϣϟ�ΓέΩ·�ϲѧΗϟ�έρΎѧΧϣϟ�α ϳѧέ�ΎϬѧγέϳ�ϲѧϓ�ϙѧϧΑϟ

ˬ��ΩόΗϟ�ΓΩΣϭ�έρΎΧϣϭ�ϥϋ�ΔϠϘΗγϣΓΩѧΣ�ΫѧϳϔϧΗϟ�ΓέΟΎѧΗϣϟϭΕΎѧόϳΑϣϟϭ.واالئتمانالمخاطر لجنةإلى مستقلة یر تقارتقوم برفع رفع ت
ϙѧѧϟΫϭ�έέѧѧϗ�ϲѧѧϓ�ϥί ϭΗϟΎѧѧΑ�α Ύѧѧγϣϟ�ϡΩѧѧϋ�ϥΎϣѧѧο ϟϟ�ϊ ѧѧϣ�ϝѧѧϣΎόΗϟمѧѧΧطرا�˱ΎѧѧϘϓϭ�ΕέέѧѧϘϟ�ΫΎѧѧΧΗ�ϲѧѧϓ�ΔϳϓΎϔѧѧηϟ�ϥΎϣѧѧο �ϭ�έϳϳΎѧѧόϣϠϟ

�α.الموضوعةوالسیاسات έΎѧϣΗϭΓΩѧΣϰѧϠϋ�ΔѧΑΎϗέϟ�έρΎѧΧϣϟϥΎѧϣΗϻϭ�έρΎѧΧϣϟϭ�ϕϭѧγϟϝѧΟϷ�Γέϳѧλ ϗ�Δϟϭϳѧγϟϭ�έρΎѧΧϣϟϭ
.االمتثالوالتشغیلیة

وأداء یةواستقاللالبیانات المالیة للبنكالتزامومراقبةأداء واجباتھ لضمانفي لمجلس ابمساعدةواالمتثال لجنة التدقیق قومت 
.والسیاسات والرقابة الداخلیة على التقاریر المالیةوالتنظیمیةلمتطلبات القانونیةبا للبنكابات الخارجي والداخليحسالمدقق 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
(تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٦٧(

(تابع)إدارة المخاطر .٤٠

�ΔѧϳϟΎόϓ�ϥϳѧγΣΗϭ�ϡϳѧϳϘΗϟ�ρΑѧοفریق التدقیق الداخليیھدف  ϧϣϭ�ϡυΗϧϣ�ΞϬϧ�ϕϳΑρΗ�ϰϟ·�ΕΎѧϳϠϣϋέΩ·�έρΎѧΧϣϟ�Γ�ΔѧϣϛϭΣϟϭ�ΔѧΑΎϗέϟϭ
ϝΎѧΛΗϣϻϭ�ϕϳϗΩΗϠϟ�ΓέΩϹ�αلى تقاریره مباشرة إق ییرفع الفر.في بنك أبوظبي التجاري ϠΟϣ�ΔϧΟϟ.ϭ�ϥϭѧϛΗϳϟ�ϥѧϣ�ϕѧϳέϔϥϳϘϗΩѧϣϟ

�ρΑϭοبنكالاإلقراض لدى محفظة جودة تقییم في ، تتمثل مھام عملھم، من بین أمور أخرىالذین  ϭ�Δϣϼѧγϭ�ΔϳϠϳϐѧηΗϟ�ΕΎѧϳϠϣόϟ
�ϥΎϣѧοΫѧϳϔϧΗ�ΕϼϣΎѧόϣϙѧϧΑϟ�˱ΎѧϘϓϭل ϝΎѧΛΗϣϻقسمأیضاً بشكٍل وثیق معیعمل المدققون.بنكالفي وقواعد البیانات نظم المعلومات 

έΟϺϟΔϳϠΧΩϟ�Εϭ�ΔѧϳϟΎϳΗΣϻ�ΕΎγέΎϣϣϟ�έρΎΧϣ�ϝϳϠϘΗ�ϲϟΎΗϟΎΑϭ�ˬϭ�ΓέϭѧυΣϣϟ˯وفقاً الساریة ولمتطلبات القانونیة والتنظیمیة ل
.المشروعةغیر

إدارة مخاطر االئتمان.٤١

�ϲΗϟ�έρΎΧϣϟ�ϲϫ�ϥΎϣΗϻ�έρΎΧϣ�ί Οϋ�ϲϓ�ϝΛϣΗΗρ�ΩΣ�ΔϳϟΎϣϟ�ΓΩϷ�ϑ έ�ϥϋ�ϑ έѧρϟ�ΩѧΑϛΗ�ϰѧϟ·�ϱΩ̈́ѧϳ�Ύѧϣϣ�ϪѧΗΎϣί ΗϟΎΑ�˯Ύѧϓϭϟ
اآلخر لخسارة مالیة.

.یلنوع العمل تبعاً دارة مخاطر االئتمانإلأدناه تتبع المنھجیات المبینة بنك أبوظبي التجاري لدى لمخاطر اوحدةإّن 

ϼόϟ�έϳΩϣ�ϝΑϗ�ϥϣ�ΕΎΑΎγΣϟ�ϩΫϫ�έΩ�Δѧϔϟ�ϩΫѧϫ�ϥϣѧοتُ -إدارة الحسابات الفردیة  ΗΗ��ϥΎѧϣΗϻ�έϳΩѧϣϭ�ΕΎѧϗ�ϥѧϣ�˯ϼѧϣόϟل�ΕΎϛέѧη
·�ϡϳѧϳϘΗϟ�ΔѧϳϠΧΩ�ΝΫΎϣϧ�ϰϟأدوات اتخاذ القرار استناداً بدعم من الخبراء تإدارة المخاطر من خالل تحلیالتتموالمؤسسات المالیة. 

المخاطر.

ϭ�νات التضامنشركالفردیة ومنشآتوالاألفراد بوجٍھ عام إدارة المحفظة: تشمل ھذه الفئة  όΑ��ΔρѧγϭΗϣϟϭ�Γέϳϐѧλ ϟ�ΕΎϛέηϟ
محفظة الداخلیة.للتحلیالت ب بطاقات األداء مدعومة علىقرارات للتقییم وستند إدارة ھذه المخاطر على نماذج داخلیة ت

إدارة مخاطر االئتمان

�έρϳγϳ�ϙϧΑϟ�Ωѧλ έϭ�ϊ ѧϳϣΟΗ�ϝϼѧΧ�ϥѧϣ�ϥΎѧϣΗϻ�έρΎΧϣ�ϰϠϋΕΎѧο έόΗϟϧΎϣΗϻΔѧϳέѧόΗϟ�˯ϭѧγ��έѧηΎΑϣϟ�νϭ��έѧηΎΑϣϟ�έѧϳϏ
�ϰѧѧϠϋ�έѧѧΗϓΩ�ΕΎϳϔϠѧѧγϟϭ�ν ϭέѧѧϘϟϭ�ϲѧѧϓ�ΕέΎϣΛΗѧѧγϻ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷϝѧѧϳϭϣΗϟ�Δѧѧϓ�ΝέΎѧѧΧ�ΕΎѧѧο έόΗϟϭϭ�ΓΩѧѧλ έϷϘΣΗѧѧγϣϟة �ϥѧѧϣ

Ύѧο˱�یقوم .ھملم باستمرار الجدارة االئتمانیة ویقیّ  ةنمعیطرافألالبنك بوضع حدود یقوم البنوك.  ϳ�ϙϧΑϟ�Ωѧλ έΑΔѧϘϠόΗϣϟέρΎΧϣϟ
ѧѧϠϥΩΔѧѧϔϠΗΧϣϟϕΎϘΣΗѧѧγϻ�ϝΎѧѧΟϭ�ΕΎѧѧΟΗϧϣϟϭ�ϝѧѧϣόϟ�ΕΎѧѧϋΎρϗϭ�ϡΩΧΗѧѧγϭϟ�ϪѧѧΑ�Δѧѧλالبب ΎΧϟ�ϲϠΧΩѧѧϟ�ϡϳѧѧϳϘΗϟ�ΝΫΎѧѧϣϧΩѧѧϳΩΣΗ�ΕΎѧѧϣϳϳϘΗ

��ΩΩγϟ�ϥϋ�ϑدرجة معینة منكل تصنیف لقیاس درجة مخاطر العمیل. تعمل على التيالعمالء ϠΧΗϟ�ϝΎϣΗΣϭ�ϙѧϧΑϟ�ϯ Ωϟ�ΩΟϭϳ
ائح العمالء المختلفة.العدید من نماذج التقییم الداخلي لشر

�ϙѧϟΫϭ�ΔѧϳέΎΟΗϟ�ΔρѧηϧϷΎΑ�ΔϘϠόΗϣϟ�ϥΎϣΗϻ�έρΎΧϣ�ΓέΩΈΑ�ϙϧΑϟ�ϡϭϘϳ�ˬϥΎϣΗϻ�ΩϭΩΣ�Ωλ έ�ϰϟ·�ΔϓΎο ϹΎΑ�ϝϼѧΧ�ϥѧϣ�ϲѧϓ�ϝϭΧΩѧϟ
�ˬΕϻΎѧΣϟ�ν ѧόΑ�ϲѧϓ��ν έѧόΗϟ�ΓέѧΗϓ�ϥϣ�ΩΣϟϭ�ΔΑγΎϧϣϟ�ϑ ϭέυϟ�ϲϓ�ϯ έΧϷ�ϑ έρϷ�ϊ ϣ�ϥΎϣο �ΕΎΑϳΗέΗϭ�ΔϳϭγΗ�ΕΎϳϗΎϔΗ�Ωѧϗ

المعامالت أو التنازل عنھا لصالح األطراف األخرى لتقلیل مخاطر االئتمان.بإغالق لبنك یقوم ا

�Δѧϣυϧϣϟ�ϙѧϧΑϟ�ϯ ϭΗѧγϣ�ϰѧϠϋ�ΔѧϳϧΎϣΗϻ�έϳϳΎѧόϣϟϭ�ΕΎѧγΎϳγϟ�ΩΎѧϣΗϋ�ΓέΩϹ�α ѧϠΟϣ�ϥѧϋ�ΔѧϘΛΑϧϣϟ�ϥΎѧϣΗϻϭ�έρΎѧΧϣϟ�ΔϧΟϟ�ϰϟϭΗΗ
اییر والمقاییس واالستراتیجیات واإلجراءات المحددة لمجمل عملیة تفویض صالحیات اإلقراض، كما أنھا تشمل السیاسات والمع

�Ε˯Ύѧϔϛϟϭ�ϕϭѧγϟ�ΕΎѧϧΎϳΑϭ�έѧρΧϟ�ϝѧ˷ΑϘΗ�ΔѧΟέΩϭ�ΔѧϳϠϛϟ�ΔϳΩΎѧλ،لقطاعات العمل المختلفة Ηϗϻ�ϑ ϭέѧυϟ�ϰѧϠϋ�˯˱ΎѧϧΑ�ΎϫΩѧϳΩΣΗ�ϡΗϳϭ
�ϡΗΗ��ΔϳϠΧΩϟ�ΕΎϣϭϘϣϟϭϳγϟ�ϩΫϫ�ΔόΟέϣϭ�ΎϬΗϳέέϣΗγ�ϥϣο ϳ�ΎϣΑ�ϡΎυΗϧΎΑ�ΎϬϠϳΩόΗϭ�έϳϳΎόϣϟϭ�ΕΎγΎ�ϟΎѧλ ϣϟ�ΎϬΗϳΎϣΣϭ�ΎϬΗϳϗϭΛϭϣ

�ϝѧϛ�ϰѧϠϋ�ϥϳϣ́ѧΗϠϟ�ΓΩΩѧΣϣ�έϳϳΎόϣ�ΩΟϭΗ�ˬϙϧΑϟ�ϯ ϭΗγϣ�ϰϠϋ�ΔϘΑρϣϟ�ΕΎγΎϳγϟ�ϰϟ·�ΔϓΎο ϹΎΑϭ��ΓέϳϐΗϣϟ�ϝϳϐηΗϟ�ϑ ϭέυ�ϲϓ�ϙϧΑϟ
قطاع.    



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
(تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٦٨(

(تابع) إدارة مخاطر االئتمان.٤١

مانیةلمخاطر االئتمان قبل مخففات المخاطر االئتاألقصىالتعرضحدتحلیل ١-٤١

٢٠١٢�ϝϭΣ�ϥΎϣΗϻ�έρΎΧϣѧΑ�ΔѧϘϠόΗϣϟ�ΕϭΩϷΎو٢٠١٣دیسمبر ٣١ كما فيلتعرض للحد األقصى اعرضتالجداول التالیة إن 
�ΔѧϳϧΎϣΗϻ�έρΎѧΧϣϠل�ΕΎѧϔϔΧϣ�ϱ�έΎѧΑΗϋϻΎباألخذ قبل، المیزانیة العمومیةوخارجبیان المركز المالي المالي الموحدالمالیة داخل 

.عند االقتضاءوالمقاصةالقیمة ي فالنخفاض اوبعد مخصص 

Ϸ�ΩѧѧΣϟ�ϝѧѧΛϣΗϳ�ϰѧѧλ ϗل�ϥΎѧѧϣΗϻ�έρΎѧѧΧϣϟ�ν έѧѧόΗϠلل�ΩϭѧѧϧΑ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧΟέΩϣϟΩѧѧΣϭϣϟ�ϲϟΎѧѧϣϟ�ί ѧѧϛέϣϟ�ϥΎѧѧϳΑ�ϲѧѧϓΔѧѧϳέΗϓΩϟ�ΎѧѧϬΗϣϳϗ.�ΔΑѧѧγϧϟΎΑ
�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎϧΎϣοل Ϡ�ΔϠΟγϣϟΔѧϳϧί ϳϣϟ�ΝέΎΧΔѧϳϣϭϣόϟ�ˬ�ϥΈѧϓ�ϥΎѧϣΗϻ�έρΎѧΧϣϟ�ν έѧόΗϟ�ϥѧϣ�έΩѧϗ�ϰѧλ ϗ�ϲѧϓ�ϝѧΛϣΗϳ�έѧΑϛ�ώѧϠΑϣΩѧϗ

�έρο ϳϟ�ϙϧΑ�ΏΣѧγ�ϡΗ�Ϋ·�ϪόϓΩϟΕΎϧΎϣѧο ϟ.ΔΑѧγϧϟΎΑϭ لѧϘϠέϭΕΎѧϣί Ηϟϻϭ�νΔѧϳϧΎϣΗϻϯ έѧΧϷ�έѧϳϏϟ�ΔѧϠΑΎϘ�˯ΎѧϐϟϺϟ�ΓΩѧϣ�ϝϼѧΧ
.الملتزم بھاللتسھیالتالمبلغ الكامل یتمثل في لتعرض لمخاطر االئتمان لأقصى قدر فإن ، ذات الصلةالتسھیالت

الموجودات ، باستثناءعرضة لمخاطر االئتمانالممالیة الموجودات الفقط تضمن یبندا اللمخاطر االئتمانیة في إطار ھذاتحلیلإن 
ϝѧΛϣΔѧυϔΣϣϝϭΩѧΗϟϕϭѧγϟ�έρΎѧΧϣϟ�Δѧοالمالیة األخرى έόϣϟ.�ϥΎѧϳΑ�˱Ύѧο ϳ�ϡΗѧϳϻ�ΔѧϣϳϘϟ�Δϳϣѧγأل�ϥΎѧϣΗϻ�ΕϭΩ�ϥѧϋ�ΔѧΟέΎΧϟ

.حیثما كان ذلك مناسباً المیزانیة العمومیة

�ϥΎѧѧϣΗϻ�έρΎѧѧΧϣϟ�ϙѧѧϧΑϟ�νلѧѧΣϟ�ϥϗϷ�Ω�ϰѧѧλأل έѧѧυϧ˱�و έѧѧόΗ�ϲѧѧϓ�ϝѧѧΛϣΗϳΕΩϭѧѧΟϭϣϠϟ�ΔѧѧϳέΗϓΩϟ�ΔѧѧϣϳϘϟϭ�ˬ�ΝέΎѧѧΧ�ΩϭѧѧϧΑϟ�ΔѧѧϟΎΣ�ϲѧѧϓ
ϥϭѧϛϳ�ΕϻΎΣϟ�ϡυόϣ�ϲϓ�έѧϳΛϛΑ�ϝѧϗ�ΏΑѧγΑالتعرض المحتملفإن ، ، المبلغ المضمون أو الملتزم بھ أو المعتمدالمیزانیة العمومیة

.للمخاطرلبنكاالمتخذة إلدارة تعرض اإلجراءات یرھا من غولمخاطر االئتمان األخرىمخففاتوالاتنلضمااتوافر 

٢٠١٢ ٢٠١٣

الحد األقصى للتعرض
االئتماني

البنود خارج 
المیزانیة العمومیة

القیمة 
الدفتریة

الحد األقصى 
للتعرض االئتماني

البنود خارج 
المیزانیة العمومیة

القیمة 
الدفتریة

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

١٦٫٥١٧٫١١٨ - ١٦٫٥١٧٫١١٨ ١١,٣٤٤,٧٠٠ - ١١,٣٤٤,٧٠٠ ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
٤٫٥١٤٫٤٥٥ - ٤٫٩٩٣٫٢٢٦ ٣٫٢٧٤٫٢١٠ - ٣٫٦١٦٫٢٠٣ أدوات مالیة مشتقة

١٨٫٩٢٥٫٦٨٠ ٢١٢٫٧٦٤ ١٨٫٧١٢٫٩١٦ ٢٠٫٩٨٦٫٩٥٧ ١٣٢,١٨٥ ٢٠,٨٥٤,٧٧٢ استثمارات في أوراق مالیة
١٢٣٫١٩٥٫٢٩٥ - ١٢٣٫١٩٥٫٢٩٥ ١٣١,٦٤٨,٦٧٠ - ١٣١,٦٤٨,٦٧٠ صافي  بالقروض وسلفیات، 

٥٫٨٢٠٫٣١٦ - ٥٫٩٢٥٫٩٦٢ ٣٫٢٨٦٫٠٥٠ - ٣٫٤٠٤٫٦٣٨ موجودات أخرى 
١١٫٩٥٥٫٢٩١ ١٢٫٢٥٠٫٤٠٩ - ١٤٫١٧٧٫٤٣٠ ١٤٫٢٤٩٫٣١٣ - ضمانات

٦٫٢١٢٫٨٢٧ ٦٫٢٥١٫٣٤٧ - ٨٫٦٦٤٫٥٧٩ ٨٫٦٧٧٫٥٢٠ - اعتمادات مستندیة

٣٫٢١٠٫٢٣٨ ٣٫٢١٠٫٢٣٨ - ٣,٢٦٢,٩٦٣ ٣,٢٦٢,٩٦٣ -

 بمنحالتزامات غیر قابلة لإللغاء 
تسھیالت ائتمانیة 

٥٥٫٠٩٥ ٥٥٫٠٩٥ - - - - مقایضات االئتمان المتعّثر
--------------------- ----------------------- ------------------------ ---------------------- ---------------------- ----------------------

١٩٠٫٤٠٦٫٣١٥ ٢١٫٩٧٩٫٨٥٣ ١٦٩٫٣٤٤٫٥١٧ ١٩٦٫٦٤٥٫٥٥٩ ٢٦٫٣٢١٫٩٨١ ١٧٠٫٨٦٨٫٩٨٣ المجموع
============ ============ ============ ============ ============ ============

دیسمبر ٣١ألف درھم (٣٤١٫٩٩٣إن أقصى تعّرض ائتماني لألدوات المالیة المشتقة یمثل صافي الضمان النقدي البالغة قیمتھ 
ألف درھم). ٤٧٨٫٧٧١–٢٠١٢

تركیز مخاطر االئتمان ٢-٤١

متشابھة، لھا خصائص اقتصادیة التي تعرضات البلة أو عدد من األطراف المقاما یكون ھناكمخاطر االئتمان عندیزتركینشأ
تعمل في نفس المناطق الجغرافیة أو القطاعات االقتصادیة التي من أو أنشطة مماثلة ھذه األطراف مشاركة في تكونأنأو 

ستند ی.األخرىادیة أو قتصاالظروف القدرتھا على الوفاء بااللتزامات التعاقدیة تتأثر بشكل مماثل بالتغیرات في تجعل شأنھا أن 
  .ایعملون فیھاألنشطة االقتصادیة التي أو العمیل تحلیل تركیزات مخاطر االئتمان الواردة أدناه على موقع الطرف المقابل أو 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
(تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٦٩(

  (تابع)إدارة مخاطر االئتمان .٤١

(تابع)تركیز مخاطر االئتمان ٢-٤١

القطاع الجغرافيحسب االئتمانتركیزات مخاطر )أ(

محلي (اإلمارات 
العربیة المتحدة)

دول مجلس 
التعاون الخلیجي 

األخرى
دول 

أوروباآسیاعربیة أخرى

الوالیات 
المتحدة 
األمریكیة

دول 
المجموعالعالم األخرى

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٣دیسمبر ٣١
الموجودات

٤,٦١٤,٧٦٨٣٫٩٩٣٫٢٧٢٢٢٫٥٠٤٥٣٧٫٩٦٣١٫٥١٩٫٣٠٦٦٠٨٫٦٨٣٤٨٫٢٠٤١١٫٣٤٤٫٧٠٠ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
٧٠٫١٤٢١٫٦٣٨٫٨٠٦١٧٠٫٦٩٩٦٫٦٦٧٣٫٦١٦٫٢٠٣-١,٧٢٩,٢٣٩٦٥٠أدوات مالیة مشتقة

٨٧٩٫٩٠٣٣,٢٠٠,٤١٣٢,٩٥١,٦٢٥٣٩٦,٧٣٣٢٠,٨٥٤,٧٧٢-١٠٫٨٠٥٫٩١٢٢,٦٢٠,١٨٦استثمارات في أوراق مالیة
١٢٤,٤١٧,٦٧٠٢,٨٢٣,٨٤١٣٣,٣٧٨٢,٣١٠,٦٤٢١,٢٠٢,٩٦١٣٩١٨٥٩,٧٨٧١٣١,٦٤٨,٦٧٠قروض وسلفیات، بالصافي 

١٫٥١٩٣٫٢٨٦٫٠٥٠--٢٫٧٢٦٫١٠٠٤٩٢٫٠٧١١١١٦٦٫٢٤٩موجودات أخرى
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١٤٤٫٢٩٣٫٦٨٩٩٫٩٣٠٫٠٢٠٥٥٫٩٩٣٣٫٨٦٤٫٨٩٩٧٫٥٦١٫٤٨٦٣٫٧٣١٫٣٩٨١٫٣١٢٫٩١٠١٧٠٫٧٥٠٫٣٩٥مجموع الموجودات
=====================================================================================

٢٧٫٧١٦٫٥٥٧٥٠٥٫٥٠٤١٠٤٫٧٣٠٣٫٧٩٤٫٤٤٤١٫٧٠٣٫٧٩٥٢٩١٫٧٩٩٦٨٧٫٦٣٠٣٤٫٨٠٤٫٤٥٩التزامات ومطلوبات طارئة
=====================================================================================

٢٠١٢دیسمبر 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

١٫٢٧٨٫٨٣٥٣٫٣٠٤٫٣٧٣٢٫٩٠٣٫٠٣٤٢٩٢٫١٢١١٨٫٧١٢٫٩١٦-٨٫٧٦١٫٢٧٩٢٫١٧٣٫٢٧٤استثمارات في أوراق مالیة
١١٩٫٢٤١٫٣٦٣١٫٦٦٥٫٧٤٣١٣٤٫٣٦٨١٫٠٦٦٫٧٤٩١٠٠٫٠٦٤٢١٠٩٨٦٫٧٩٨١٢٣٫١٩٥٫٢٩٥قروض وسلفیات، بالصافي 

١١٥٫٥٩٥٥٫٨٢٠٫٣١٥-٥٫٢٧١٫٢٠٢٣٢٢٫٣٠٣٣١١١٫٢٠٥٧موجودات أخرى
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١٤٣٫٥٢٦٫٨٤٨٨٫٢٣٨٫٤٨٧١٣٥٫٨٦١٣٫٥٦١٫١١٧٩٫٠٤٨٫٠٠١٣٫٢٣٩٫٤٣٠١٫٤٨٩٫١٢٦١٦٩٫٢٣٨٫٨٧٠مجموع الموجودات
=====================================================================================

٢٤٫٨٤٩٫٩٩٩٦٣٦٫٨١٢١٤٣٫٨٠٤٩٦١٫٠٧٩١٫٢١٢٫٣٦٠٦٨٦٫٦٠٤٣٦٥٫٢٤٥٢٨٫٨٥٥٫٩٠٣التزامات ومطلوبات طارئة
=====================================================================================

االقتصاديحسب القطاع بتركیزات مخاطر االئتمان (ب)

قطاع النشاط االقتصادي:فیما یلي محفظة القروض والسلفیات بحسب 

(*) تشمل الشركات االستثماریة.

٢٠١٢دیسمبر  ٢٠١٣٣١دیسمبر ٣١
داخل دولة اإلمارات 

العربیة المتحدة
خارج دولة اإلمارات 

المجموعالعربیة المتحدة
داخل دولة اإلمارات 

العربیة المتحدة
ت خارج دولة اإلمارا

المجموعالعربیة المتحدة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

القطاع االقتصادي
١٩٦,٦١٠-٢١٥,٧٧٧١٩٦,٦١٠-٢١٥,٧٧٧زراعةال
٥٢٧,٢٧٩١٨٣,٣٧٧٧١٠,٦٥٦٥٣١,٠٧١١٧٢,٦٨٢٧٠٣,٧٥٣طاقةال
٢٫١٧٢٫٥٩٧١٥٥,٢٨٦٢٫٣٢٧٫٨٨٣١,١٩٣,٧٦٩٦٣,١٤٢١,٢٥٦,٩١١تجارةال

٥١,٧٠٤,٠٥٩٧٣٣,٦٣٠٥٢,٤٣٧,٦٨٩٥٠,٨٦٧,٥٠٦٨٩٢,٧٥٤٥١,٧٦٠,٢٦٠العقارات والضیافة
٥٥٨٫٣٥٧٦٧٣٫٦٢٧١٫٢٣١٫٩٨٤٣٦٥,٨٤٠٥٨٩,١٤٢٩٥٤,٩٨٢نقلال

٢٩,٩٠١,٥١٢٣٨٩,٠٧٣٣٠,٢٩٠,٥٨٥٢٧٫٣٢٨٫٣٧١٢٨٩٫١٤٧٢٧٫٦١٧٫٥١٨األفراد 
ومؤسسات القطاع  مةحكوال

٣١٫٦٩٠٫٠٠٧٥٦٠٫٦٩٠٣٢٫٢٥٠٫٦٩٧٣١٫٨١٢٫١٧٩٦٢٩,٣٢٦٣٢٫٤٤١٫٥٠٥العام
٩,٨٤٤,٩٦١٤,٩٨٧,٩١١١٤،٨٣٢،٨٧٢٩٫٣٩٤٫٧٦٢١,٦٠٨,١٢٤١١٫٠٠٢٫٨٨٦المؤسسات المالیة (*)

٩٤٤,٩٥٥٣٦٤,٨١٠١,٣٠٩,٧٦٥١,٠٣٥,٥٣٠٢٤٥,٥٧٠١,٢٨١,١٠٠تصنیعال
١,٥٨٦,٤٥٦٣٥٢,٩٠٦١,٩٣٩,٣٦٢١,٠١٤,٨٥٧٢٣٩,١٧٨١,٢٥٤,٠٣٥الخدمات

٧٦٩,٤٧٩٢٢١,٨٦٨٩٩١,٣٤٧٩٦٧,٤٠٦٢٢٢٫٠٤٩١٫١٨٩٫٤٥٥أخرى
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١٢٩٫٩١٥٫٤٣٩٨٫٦٢٣٫١٧٨١٣٨٫٥٣٨٫٦١٧١٢٤٫٧٠٧٫٩٠١٤٫٩٥١٫١١٤١٢٩٫٦٥٩٫٠١٥
: مخصص انخفاض ناقصاً 

)٦٫٤٦٣٫٧٢٠()٦٫٨٨٩٫٩٤٧(القیمة
------------------------------------------------------

مجموع القروض 
١٣١٫٦٤٨٫٦٧٠١٢٣٫١٩٥٫٢٩٥والسلفیات، بالصافي

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



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
(تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٧٠(

  (تابع)إدارة مخاطر االئتمان .٤١

(تابع)تركیز مخاطر االئتمان ٢-٤١

(تابع) ادياالقتصحسب القطاع بتركیزات مخاطر االئتمان (ب)

بتنقیح ١٤/١١/٢٠١٢الصادر بتاریخ ٣٨٢٣/٢٠١٢مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بمقتضى تعمیمھ رقم قام
تنقیح أیضاً فقد تمالت وكجزء من ھذه التعدیكثر شموالً وتفصیالً عن التقاریر الحالیة. ألتكونالمصرفیة اإلقرارات نماذج

تصنیفالبمراجعةبناًء على التعمیم الجدید ٢٠١٣البنك خالل عام قام .وتوسیع نطاقھاتعریفات وتصنیفات القطاع االقتصادي
أعیدفقد ، بالتاليو.وقام بإعادة تصنیفھا بما یعكس بشكٍل أفضل الطبیعة األساسیة لنشاط المقترضینلقروض والسلفیاتل الحالي

عرضطریقة التتماشى مع كي لبیانات المالیة للسنة السابقة لل بالنسبة یاتھذه القروض والسلفلقتصادي تصنیف القطاع اال
.سنة الحالیةالالمتبعة في

األخرى بیانھ كما یلي:لإلقراراتالقطاع االقتصادي تصنیفإن 

٣١القروض والسفلیات (إجماليمن  %٤١٫٤٤عمیالً لدى البنك٢٠بلغت نسبة التعرض الخاصة بأكبربتاریخ التقریر، 
.%)٤٦٫٥٣–٢٠١٢دیسمبر 

مراجعة إدارة مخاطر االئتمان ٣-٤١

اإلطار التنظیمي

.٤٠یضاح رقم اإلمحددة على النحو المبین في أدوار ومسؤولیاتواضح المعامل من خالل المخاطر للبنك إدارةھیكلإن 

إن .االسترداداإلدرایة لعملیات جنةللاوواالئتمانلمخاطر ل اإلداریة لجنةالھي مسؤولة عن إدارة مخاطر االئتمان اللجان الإن 
ال یتجزأ من عملیة تخطیط األعمال والمیزانیةتشكل جزءاً أبوظبي التجاري بنك لدى إدارة المخاطر ممارسات واستراتیجیات 

.فریق المخاطر واالئتمانلدىتتمركز جمیع مجاالت إدارة المخاطر واالئتمان إن .التقدیریة

تجاري 
  شخصيوشركات

قطاع 
حكوميعام

بنوك 
المجموعومؤسسات مالیة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھممألف درھ
٢٠١٣دیسمبر ٣١

الموجودات
١١,٣٤٤,٧٠٠١١,٣٤٤,٧٠٠----ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

١,٥٤٠,٢٨٢٣٠,٣٥٣٥,١٠٥١٩,٠٥٥٢,٠٢١,٤٠٨٣,٦١٦,٢٠٣أدوات مالیة مشتقة
٦٫٨٧٨٫٤١٧٤,٥٣٠,٠٦٢٩,٠٩٨,٧٠٠٢٠,٨٥٤,٧٧٢-٣٤٧٫٥٩٣استثمارات في أوراق مالیة

١٫٩٧١٫٦٩٥٢٣٦٫٩٦٦٩٠٦٫٥٠٤١٤٠٫٢٦١٣٠٫٦٢٤٣٫٢٨٦٫٠٥٠موجودات أخرى
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٣٫٨٥٩٫٥٧٠٢٦٧٫٣١٩٧٫٧٩٠٫٠٢٦٤٫٦٨٩٫٣٧٨٢٢٫٤٩٥٫٤٣٢٣٩٫١٠١٫٧٢٥جموع الموجوداتم
========================================================================

١٤,٩٢٥,٢٨٣٧,١١٧,٨١٧٣,٢٨٠,٩٦١١,٥٥٤,٣٠٥٧٫٩٢٦٫٠٩٣٣٤٫٨٠٤٫٤٥٩التزامات ومطلوبات طارئة
========================================================================

٢٠١٢دیسمبر ٣١
الموجودات

١٦٫٥١٧٫١١٨١٦٫٥١٧٫١١٨----ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
٢٫٣٨٣٫١٨٦٤٫٩٩٣٫٢٢٦--٢٫٥٥٩٫٣٤٦٥٠٫٦٩٤أدوات مالیة مشتقة

٦٫٤٥٩٫٥٩٤٤٫٠٨٧٫٣٤٩٧٫٩٤٤٫٤٥٨١٨٫٧١٢٫٩١٦-٢٢١٫٥١٥استثمارات في أوراق مالیة
٤٫٧٣٣٫٣٦٧١٦٩٫٨٣٤٧٤٣٫٦٩٤١٨٫٣٢٨١٥٥٫٠٩٣٥٫٨٢٠٫٣١٦موجودات أخرى

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

٧٫٥١٤٫٢٢٨٢٢٠٫٥٢٨٧٫٢٠٣٫٢٨٨٤٫١٠٥٫٦٧٧٢٦٫٩٩٩٫٨٥٥٤٦٫٠٤٣٫٥٧٦لموجوداتمجموع ا
========================================================================

١٤٫٠٠٤٫٩٧٧٦٫٤٠٠٫٦١٦٢٫٣١٣٫٤٨٥١٫٦٩٧٫٤١٨٤٫٤٣٩٫٤٠٧٢٨٫٨٥٥٫٩٠٣التزامات ومطلوبات طارئة
========================================================================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
(تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٧١(

  (تابع)إدارة مخاطر االئتمان .٤١

(تابع)مراجعة إدارة مخاطر االئتمان ٣-٤١

(تابع) اإلطار التنظیمي

سیاسات واعتماد مرتفعة القیمة یةاالئتمانالتسھیالت لموافقة على عن اھي المسؤولة واالئتمان لمخاطر مجلس اإلدارة للجنة  إن
االئتمانیقوم البنك بإدارة تعرضات ،باإلضافة إلى ذلك.ستراتیجیةلنمو وإدارة المخاطر واألھداف االوفقاً لاالئتمانوإجراءات 

المتعلقة باألدوات المالیة المشتقة ھي محددة االئتمانیةإن التعرضات .فترة التعرضوالحد من بولة بالحصول على ضمانات مق
.فقط لتلك األدوات التي لھا قیم عادلة موجبة

.االمتثالللبنك من قبل قسم التدقیق الداخلي وقسم االئتمانیةواإلجراءات على الوحدات التنظیمیة یتم إجراء أعمال تدقیق منتظمة 

قیاس المخاطر االئتمانیة وسیاسات التخفیف  ٤-٤١

�ϰѧϟ·�ϥѧϣ�ϡϏέѧϟ�ϰѧϠϋ�ϥΎѧϣΗϻ�έρΎѧΧϣϟ�ϲѧγϳέϟ�έΩѧλالمقدمةیاتالقروض والسلفإن  ϣϟ�ϲѧϫ�˯ϼѧϣόϟϟ�ϥ�ϥѧϛϣϳ�ϙѧϧΑϳ�ν έѧόΗ
.سندات الدینقروض والبنوك والتزامات الإلى قروض الأخرى من مخاطر االئتمان من خالل، على سبیل المثال، ألشكالٍ أیضاً 

ѧѧγΎϳγ�ϑ ΩѧѧϬΗΕΎ�έρΎѧѧΧϣϟ�ΓέΩϹ�ϙѧѧϧΑϟ�ΕΎѧѧϳϠϣϋϭ�ϰѧѧϟ·ϠϳϠΣΗϭ�έρΎѧѧΧϣϟ�ΩѧѧϳΩΣΗΎѧѧϬ�ΎϬϓϭϘѧѧγϭ�έρΎѧѧΧϣϠϟ�ϝϭѧѧΑϘϣϟ�ϯ ϭΗѧѧγϣϟ�ΩѧѧϳΩΣΗϟ
�έϳΩѧϘΗΑ�ϙѧϧΑϟ�ϡϭѧϘϳϝΎѧϣΗΣ.المناسبذات التوقیت موثوقة البیانات العن طریق سقوف المقررةوااللتزام بالھاورصدھاضوابطو

  ).٦-٤١األطراف المقابلة (إیضاح باستخدام أدوات تصنیف تم تطویرھا داخلیاً لمختلف فئاتلالطرف المقابإخفاقعدم 

�ϥϳѧϠϣΗΣϣϟ�ϥϳοاالئتمانإن التعرض لمخاطر  έΗϘϣϟϭ�ϥϳο έΗϘϣϟ�ΓέΩϘϟ�ΔϣυΗϧϣ�ΕϼϳϠΣΗ�ϝϼΧ�ϥϣ�˱Ύο ϳ�ϪΗέΩ·�ϡΗϳ˯Ύѧϓϭϟ�ϰѧϠϋ
.عندما یكون ذلك مناسباً سقوف اإلقراضوبتعدیل ودفعات رأس المالالفوائد اتالتزامب

الضمانات

خرى األمالیة الوراق األواتعقارالعلى رھن حقوق للعمالء في شكل المقدمة یاتضمانات مقابل القروض والسلفبیحتفظ البنك 
م) للضمانات (بما في ذلك األسھتقدیرات القیمة العادلة یتم تحدیث .والودائع الثابتة والضماناتموجوداتمسجلة على الال

أوراق یتم االحتفاظ بلبنوك إال عندما المقدمة إلى القروض والسلفیات وبشكٍل عام، ال یتم االحتفاظ بضمانات ل .ةمنتظمبصورة 
إن أنواع الضمانات الرئیسیة للقروض والسلفیات ھي .األوراق المالیةواقتراض العكسي شراء الإعادة نشاط مالیة كجزء من 

كما یلي:

مالیة القابلة للتداولالنقد واألوراق ال.
 والتجاریة.السكنیة العقاراترھن
قیود على موجودات األعمال مثل العقارات والمخزون والذمم المدینة.
واألسھمسندات الدین المالیة مثلاألدوات على قیود.
ضمانات.

�ΎѧϬΑ�υϔΗΣϣϟϝѧΑΎϘϣϟϔϠѧγϟϭ�νاألخرىاإلضافیةوالرھوناتللضمان القیمة العادلة المقدرة إن  ϭέѧϘΕΎϳ�ϙϭѧϧΑϟϭ�˯ϼѧϣόϠϟ�ΔϧѧγϠϟ
.ألف درھم)٩٦٫١٨٨٫٤٦٦-٢٠١٢دیسمبر ٣١ألف درھم (١١٨٫١١٦٫٧٤٤بلغت ٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في

�ν ϭέϘϟ�ϝΑΎϘϣ�ΎϬΑ�υϔΗΣϣϟ�ΕΎϧΎϣο ϟ�˷ϥ·�ΎѧϬΗϳϣϗ�ϲѧϓ�ν ΎϔΧϧϻ�Εο έόΗ�ϲΗϟϳ�ΎѧϬϣυόϣ�ϕέϭϭ�Δϳϧϛѧγϭ�ΔѧϳέΎΟΗ�ΕέΎѧϘόΑ�ϕѧϠόΗ
ϊغیر المسدد، فإنھ یتم إعادة أي زیادةالقرضالمحتفظ بھ قیمة للضمانت القیمة العادلة المقدرة متى تجاوزمالیة.  ѧϳΑϟ�ϥϋ�ΞΗϧΗ

لمقاصة مقابل قروض أخرى.اوال یتم استخدامھا فيإلى العمالء 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
(تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٧٢(

  (تابع)إدارة مخاطر االئتمان .٤١

(تابع) قیاس المخاطر االئتمانیة وسیاسات التخفیف  ٤-٤١

مشتقاتال

ρϭέѧηϟϭ�ώѧϠΑϣϟ�Ιمراكزلدى البنك رقابة صارمة على صافي ѧϳΣ�ϥѧϣ��ϊ ѧϳΑϟϭ�˯έѧηϟ�ΩϭѧϘϋ�ϥϳΑ�ϕέϔϟ�ϱ��ΔϣΎϘϟ�ΕΎϘΗηϣϟ.
�ϰѧϠϋ�ϱ��ϙѧϧΑϟ�ΔΣϠѧλیقتصراالئتمانیةإن المبلغ الخاضع للمخاطر ف ،في أي وقتو ϣ�ϲѧϓ�ϲѧΗϟ�ΕϭΩϸѧϟ�ΔѧϳϟΎΣϟ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ

�ΔΑΟϭϣϟ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϣϳϘϟ�ϡϳѧϗ�ϭ�ΩѧϘόϟ�ϥѧϣ�έϳϐѧλ �˯ί ѧΟ�ϝѧΛϣΗ�ΕΎϘΗѧηϣϠϟ�ΔΑѧγϧϟΎΑ�ϲϫ�ϲΗϟϭ��ΕΩϭΟϭϣϠϟΔϳϣѧγ�ΕϭΩϷ�ϡѧΟΣ�ϝѧΛϣΗ
�ωϭѧϣΟϣ�ϥѧϣ�˯ίاالئتمانإن مخاطر .القائمة ѧΟϛ�ΎѧϬΗέΩ·�ϡΗΗ�ϩΫϫϑ ϭϘѧγν έѧΗϗϻΗϟ�ϰѧϟ·�ΔϓΎѧο ϹΎΑ�˯ϼѧϣόϠϟΕΎѧο έό�ΔѧϠϣΗΣϣϟ
.سعر السوق في حركاتلل نتیجةً 

�ϕέϭ�ϭ�ΔѧϳΩϘϧ�ώϟΎѧΑϣاستالمبتوقع بناًء علىنقداً أو بأوراق مالیة أو أسھم السدادفیھضع یكونوتنشأ في أيالسدادإن مخاطر 
ϝѧѧΑΎϘϣϟΎΑ�ϡϬѧѧγ�ϭ�ΔѧѧϳϟΎϣ.�ϡΗѧѧϳϑ ϭϘѧѧγ�ΩѧѧϳΩΣΗϟ�ΩΩѧѧγϠϟϲϣϭѧѧϳ�έρΎѧѧΧϣ�ωϭѧѧϣΟϣ�ΔѧѧϳρϐΗϟ�ΎѧѧϬόϣ�ΩѧѧϗΎόΗϣ�ΔѧѧϬΟ�ϝѧѧϛϟΩΩѧѧγϟ�ϥѧѧϋ�ΔѧѧΟΗΎϧϟ

.أي یومفي ك السوقیة معامالت البن

لرئیسیة ترتیبات المقاصة ا

�ϊاالئتمانیةتعرضھ للخسائر الحد منیقوم البنك أیضاً ب ѧϣ�Δϳѧγϳέ�Δѧλ ΎϘϣ�ΕΎΑϳΗέΗ�ϡέΑΈΑΔѧϠΑΎϘϣϟ�ϑ έѧρϷϲѧΗϟ�ϙѧϧΑϟΎΑ�ΎѧϬρΑέΗ
�ϡΗѧϳ�Ι.معامالت ھامة ѧϳΣ�ϲϟΎѧϣϟ�ί ѧϛέϣϟ�ϥΎѧϳΑ�ϲѧϓ�ΕΎѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭΟϭϣϠϟ�Δλ ΎϘϣ�˱ΓΩΎϋ�Δϳγϳέϟ�Δλ ΎϘϣϟ�ΕΎΑϳΗέΗ�ϥϋ�ΞΗϧϳ�ϻ

، وبالتالي فإن تأثیر المقاسة الفعلیة ال یعتبر ذا قیمة. عامة بصورة إجمالیةتسدید المعامالت

�ϝϼΧ�ϥϣϳέ�Δλالمفضلة لدى البنكالمتعلقة بالعقود االئتمانمخاطر ومع ذلك، یتم تخفیض  ΎϘϣ�ΕΎΑϳΗέΗ�ΔϳγϪѧϧ�ϰϠϋ�ι ϧΗ�ϲѧϓ
�ΎѧϬόϣ�ΩѧϗΎόΗϣϟ�ΔϬΟϟ�ϊ ϣ�ώϟΎΑϣϟ�ΩϳΩγΗϭ�˯ΎϬϧ·�ϡΗϳ�έΛόΗ�ϝϭλ Σ�ΔϟΎΣ�ϰѧϠϋ�α ΎѧγϲϓΎѧλ ϟ.�έρΎѧΧϣϠϟ�ϲϟΎѧϣΟϹ�ϙѧϧΑϟ�ν έѧόΗ�ϥ·

�έΛ́ѧΗΗϭ�Γέϳѧλاالئتمانیة ϗ�ΓΩѧϣ�ϲѧϓ�ΓέѧϳΑϛ�Γέϭѧλ Α�έѧϳϐΗΗ�Ωѧϗ�Δϳѧγϳέ�Δѧλ ΎϘϣ�ΕΎΑϳΗέΗϟ�Δόο ΎΧϟϭ�ΔϘΗηϣϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϸϟϊ ѧϣ�ϝѧϛ
.معاملة خاضعة لمثل ھذه الترتیبات

ئتماناالوتحدید مخاطر المحفظة مراقبة   ٥-٤١

�ϥ·ϣΗϻ�έρΎΧϣ�ΓέΩ·�ϙέΎηΗ�ϥΎ�ρΎηϧΑ�ν ϭέϘϟ�ϥΎϣΗ�έρΎΧϣ�Ωλ έϭ�ΩϳΩΣΗ�ϲϓϭ�ΕΎѧϣϭϠόϣϟ�ϡΎѧυϧ�ϝϼѧΧ�ϥϣ�ΔυϔΣϣϟ�ΏϗέΗ
ϝϣόϟ�ΕΎϋΎρϘϟΔѧϣΎόϟ�ΔϳΩΎѧλ ةالواجبالعنایة  الءیإمع  اإلداریة والمراجعات الدوریة Ηϗϻ�ΕΎѧϫΎΟΗϻ��ΕΎѧϣϳϳϘΗϭϕϭѧγϟ�έϳέΎѧϘΗϭ

.اإلعالموسائل 

�ϥϣѧοϟѧΣϣ�υϓΎ�ϲѧΗϟ�ΔѧγϧΎΟΗϣ�ϝϭѧλإحصائیةتقنیات یتم استخدام  �ϥѧϣ�ϑ ϟ́ѧΗΗ�ΔѧϠϣΗΣϣϟ�ϑ όѧο ϟ�ρΎѧϘϧ�ΔѧΑϗέϣϟلΔѧυϔΣϣΔѧϧϳόϣ.
�ϕγΗϳ�ϊ ϣ�ΞϬϧϟ�Ϋϫ�ΔѧγΎϳγϟϙѧϧΑ�ι ѧλ Χϣ�Ωѧλ έΑ�ϕѧϠόΗϳ�Ύѧϣϳϓϥϳѧόϣ�ν ΎѧϔΧϧϼϟϲѧϓ�ΩѧΟϭϳ�ΎϣΩѧϧϋ�ΔѧϣϳϘϟ�ϰѧϠϋ�ϲϋϭѧο ϭϣ�ϝѧϳϟΩ

ˬ�ΩΩѧγϟ�έѧϣϷ��ΓΩΩѧΣϣ�ΕΎѧϔϟΏѧγΣΔѧϟΎΣϟΕέΧ́ѧΗϣ)ΩΩѧϋ�έΧ́ѧΗϟ�ϡΎѧϳϥѧϋوفقاً األفراد تصنف حسابات .القیمةفي نخفاض الا
.على القرضالمتأخر سدادھاالذي یعكس مستوى المدفوعات التعاقدیة 

ΔϳΩϗΎόΗϟ�ΕΎϋϭϓΩϣϟ�ϥѧϣ�ϊاإلخفاق في سداد بعضمع التخلف عن السداد یةاحتمالتزید  ѧϓέϳ�Ύϣϣ�ˬ�ΕΫ�ΔѧϣϳϘϟ�ν ΎѧϔΧϧ�ΕΎѧΑϠρΗϣ
�Ϫϧ�έϳϏ�Ωѧϗ�Δѧϧϳόϣ�ΕϻΎѧΣ�ϲѧϓ�ϡΗѧϳالقانونيتحصیلالحدةنقل الحساب إلى و، فإنھ یتم افي حالة اتخاذ قرار بشطب دین م.الصلة

.الوفاةفي حالة اإلعسار أو كما ھو األمر  عاملةحالة الالمباشرة من إزالة الحساب 

Ω�ΔѧϳϠϣϋ�ϥѧϣ�˯ίاتفاقیاتأكثر في سیشارك بنك ال، فإن الخدمات المصرفیة للمؤسساتمحافظ لبالنسبة  ѧΟϛ�ϥϭϳΩϟ�ΔϠϛϳϫ�ΓΩΎϋ·�ϡѧϋ
استرداد أصل الدین والفائدة المستحقة ویمكن تسھیل إجراءات لاتخاذ ات إعادة ھیكلة الدیون قد تشمل یاتفاقإن .األعمال التجاریة

إلى آخره من إجراءات.، السدادمواعید التفاوض على سعر الفائدة وتمدید أن تشمل 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
(تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٧٣(

  (تابع) إدارة مخاطر االئتمان .٤١

(تابع) قروضالوتحدید مخاطر ائتمانالمحفظة مراقبة   ٥-٤١

ألیامالتأخر في السداد البنك لمخاطر االئتمان من خالل تعرض 

�ΕΎϳλتماشیاً مع تصنیف مخاطر البنك من القروض والسلفیات إن  ϭΗ�ΕΎϬϳΟϭΗϭϑ έѧλ ϣ�ΕέΎѧϣϹΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟϱί ѧϛέϣϟ
على النحو التالي:بیانھ یتم 

الخطرفئة  
یوماً ٣٠متأخرة السداد حتى داد وغیر منخفضة القیمةغیر متأخرة الس

یوماً ٩٠و٣١بین متأخرة السداد لفترة قروض متأخرة السداد لكن غیر منخفضة القیمة
یوماً ٩١كثر من متأخرة السداد ألمتأخرة السداد أو منخفضة القیمة

نھ كما یلي:بیاالسداد عنحسب أیام التأخر یاتلقروض والسلفان تصنیف مخاطر إ

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درھمألف درھم

١٣٠٫٨١٩٫٧٥٥١١٨٫٧١٠٫٣٠٠غیر متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة
١,٩٩٧,٣٥٤٤٫٠٠٩٫٧٧٠غیر منخفضة القیمةقروض متأخرة السداد لكن

٥٫٧٢١٫٥٠٨٦٫٩٣٨٫٩٤٥منخفضة القیمةمتأخرة السداد أو
--------------------------------------------------------------------------

١٣٨,٥٣٨,٦١٧١٢٩٫٦٥٩٫٠١٥
)٦٫٤٦٣٫٧٢٠((٦,٨٨٩,٩٤٧)ناقصاً: مخصص انخفاض القیمة

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

١٣١,٦٤٨,٦٧٠١٢٣٫١٩٥٫٢٩٥، بالصافيالقروض والسلفیات
==================================

متأخرة السداد لكن غیر منخفضة القیمة في نھایة فترة التقریر ھو كما یلي:عمار القروض أإّن تحلیل 

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درھمألف درھم

١٫٠١١٫٢٦٥٣٫٠١٢٫١٩٥یوم٦٠-٣١
٩٨٦٫٠٨٩٩٩٧٫٥٧٥یوم٩٠-٦١

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

١٫٩٩٧٫٣٥٤٤٫٠٠٩٫٧٧٠مجموع القروض متأخرة السداد لكن غیر منخفضة القیمة
================================

ѧѧο έϗ�ΕΎϳϔϠѧѧγϟϭ�ν ϭέѧѧϘϟ�ϝϣѧѧηΗ ًا���ΔѧѧϣϭϛΣϟ���ϲѧѧΑυ�ϭѧѧΑ�ΔѧѧϣϭϛΣϟ�ϪѧѧΗϣϳϗ�ΎѧѧϣΑ˽ ˼ ˿ ٫٠٠٨��ϡѧѧϫέΩ�ϑ ѧѧϟ˼ ˺�έΑϣѧѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˻–
�ΔΟϳΗϧ�ν.)ألف درھم٤٤٩٫٥٦٩ έϘϟ�Ϋϫ�́ηϧ�ΫϭΣΗγ�ν ϭέѧϘϟ�ν ѧόΑ�ϰѧϠϋ�ΔѧϣϭϛΣϟ�ΔѧϠϣΎόϟ�έѧϳϏ�ΔϘΑΎѧγϟ�Εϭϧѧγϟ�ϲѧϓ�ϡѧΗϭ

.)١٦إیضاحالقرض (ھذا مقابل جلطویلة األیعةیوجد لدى البنك مبلغ مساو من ود.ضمانتعویض البنك عنھا مقابل



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
(تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٧٤(

  (تابع) إدارة مخاطر االئتمان .٤١

الداخلیةالخطراتحسب درجبلمخاطر االئتمان التعرض  ٦-٤١

ϟ�ΕΎΟέΩ�ϑعشریتكون من داخلي تقییمالبنك نظام یستخدم ϳϧλ Η�˯ϼѧϣϋ�ϙѧϧΑϟ�ϱϭΫϭ�ΕΎѧγγ΅ϣϟ�ϥѧϣϝϭѧλ Ϸ�ΔѧϳϟΎόϟ�ΔϳϓΎѧλ ϟ
�ϰѧѧϠϋ�˯˱ΎѧϧΑ�Δѧϳϣϛϭ�Δѧѧϳϋϭϧ�ϝѧϣϭϋѧѧϔϠΗΧϣة ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ν έѧΗϘϣϟ�Γϭѧѧϗ�ϝѧΛϣ�ϝѧϣϭϋϭ�έѧѧρΧϟϝѧϣόϟ�ωΎѧѧρϗ�ϲѧϓΓΩϭѧѧΟϟ�ΓέΩ·�ϭϟϭ�Γ˯Ύѧѧϔϛ
ϝΎѧϣϟ�αوالسیولةالشركةووضع التشغیلیة  έ�ϝϛϳϫϭ�ΔѧϋϭϣΟϣ�ϝѧϳϠΣΗϭ�ΕΎϛέѧηϟ�ϥѧϣΔѧϠΛΎϣϣϟ·Φѧϟ.�ϲѧϋέϓ�ϑ ϳϧѧλ ΗΑ�ϡΎѧϳϘϟ�ϡΗѧϳ

ϭΕΎѧΟέΩ�ϥϳѧϳόΗ�ϡΗѧϳ�ϥΎѧϣΗϻ.احتمال التخلف عن السدادتشیر الدرجات الدنیا إلى .سالبأو موجب مع عالمة الدرجات لبعض 
١٠�ϡΗϳ�ϥϳѧϔϠΧΗϣϟ�ϭ�ϥϳϠϣΎѧόϟ�έϳϏ�˯ϼϣόϟ�ϰϟ·�ΎϬϧϳϳόΗ-٨من الدرجات أن في حین العاملة، ات حسابالأو العمالء إلى ٧-١من

.عن السداد

�Ϫοئتمانیة من قبل البنك لتحدید أقصىاالتصنیفات یتم استخدام ال έϗ·�ϥϛϣϳ�ώϠΑϣ�ΔϋϭϣΟϣ�ϝϛϟ�ϥϣ˯ϼϣόϟ�ϥϳѧϳόΗϟ�ϙϟΫѧϛϭ�ˬ�ΩѧΣϟ
ومع ذلك، تستخدم الخدمات المصرفیة .في إطار ھذا الھیكلاألفرادلمقترضیناء أو ال یتم تصنیف العمال.تسعیرفئات الل األدنى

لألشخاص العالمات السلوكیة لعمالئھا.

ϲΟέΎѧΧϟˬ�ϥѧϛϟϭ�ϥϷ�ϝѧϣϭόϟϲѧΗϟ يϧΎѧϣΗϻتصنیفالدرجاتكرار تمنھ لیس المقصود لدینا الداخلي  ياالئتمانالتقییم نظامإن 
�νلتستخدم لوضع درجة  έѧΗϘϣϠϣ�ϥϭѧϛΗ�ΩѧϗتΔϬΑΎѧη�ΔѧΟέΩ�ϲѧϓ�Ϫϔϳϧѧλ Η�ϡѧΗ�ϱΫѧϟ�ν έѧΗϘϣϟ�ϥΈѧϓΔѧϳϧΩΗϣ�ϑ ϳϧѧλ Ηϟ�ΔѧϟΎϛϭ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣ

.كثر تدنیاً أدرجة ائتمان داخليعادة ما یتم تصنیفھ في الخارجي 

�ϲϟΎѧΗϟ�ϝϭΩΟϟ�ν έόϳϟϧΎϣΗϹ�ΓΩϭѧΟΔѧϳ لϲϓΎѧλ�ΕΎϳϔϠѧγϟϭ�ν ϭέѧϘϟΎѧϬΗϣϳϗ�ν ϔΧϧѧΗ�ϡѧϟϭ�ΎϫΩΩѧγ�έΧ́ѧΗϳ�ϡѧϟ�ϲѧΗϟ�ΕΩϭѧΟϭϣϟϭ
:دیسمبر٣١كما في  ة المشتقةالمالی

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

، قروض وسلفیات
بالصافي

موجودات مالیة 
مشتقة

، قروض وسلفیات
بالصافي

موجودات مالیة مشتقة

درجات الخطر الداخلیة
٤٣٠٫١٨٨٫٣٣٠٣٫٣٥٢٫٠٤٥٢٧٫٠٣٢٫١١٨٤٫٢٩٠٫١٣٨إلى ١الدرجات من 
٦٦٧٫١٨٢٫٠٠٧٢٦٢٫٠٣٢٦٢٫٠٩٥٫٠٠٩٤٩٥٫٠٨٣إلى ٥الدرجات من 

٧١١٫٢٩٨٫٣٣٠١٫٨٧١١٠٫٧٩٧٫٠٩٥١٢٥٫٢٤٥الدرجة 
٢٢٫١٥١٫٠٨٨٢٥٥١٨٫٧٨٦٫٠٧٨٨٢٫٧٦٠قروض األفرادبما في ذلك –غیر مصنفة 

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

١٣٠٫٨١٩٫٧٥٥٣٫٦١٦٫٢٠٣١١٨٫٧١٠٫٣٠٠٤٫٩٩٣٫٢٢٦
====================================================================

التصنیف االئتماني الخارجي لألوراق المالیة االستثماریة٧-٤١

�νعت έ�ϩΎѧϧΩ�ϝϭΩѧΟϟϟ�ΕΎϔϳϧѧλ ΗϻΔѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧϳϧΎϣΗ�ϲѧϓ�Ύѧϣϛ˼ ˺έΑϣѧγϳΩ�ϥѧϣ�ΔϘΣΗѧγϣϟ�ΓΩѧλ έϷϭ�ϊ ѧΩϭϠϟ�ϙϭѧϧΑϟϭ�ϕέϭϷ
�ΎϬΑ�υϔΗΣϣϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ν έϐΑ�ΓέΟΎΗϣϟϭ�ϯ Ωϟ�ϊ ϳΑϠϟ�ΔΣΎΗϣϟ�ˬί ϳΩϭѧϣ�ΔѧϟΎϛϭ�ϑ ϳϧѧλ Η�α ΎϳϘϣ�α Ύγ�ϰϠϋ�ϙϧΑϟ�ΕΎϔϳϧѧλ Η�ΕѧϧΎϛ�ϰѧΗϣϭ

:المماثلةند بورزأستاندرد نیفات استخدام تص، فإنھ یتممتاحةغیر مودیز 

٢٠١٣٢٠١٢
ودائع وأرصدة 

مستحقة من 
بنوكال

أوراق مالیة 
لمتاجرةغرض ال

سندات
متاحة للبیع

ودائع وأرصدة 
بنوكالمستحقة من 

أوراق مالیة 
لغرض المتاجرة

سندات
متاحة للبیع

رھمألف دألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
اتالتصنیف

Aaa to Aa ٦٫٢٤٩٫٦٢٨-٦,١٤٣,٣٦٣١٫٤٢١٫٠٦٣-٣٢٫٦٦٧٫٩٢٨
A ١ to A ٣٤٫٣١٤٫٨١٥٨٩,٠٦٨٤,٧٨٣,٠٨٣٥٫٨٦١٫٩٣٤٣٦٫٢٧٦٥٫٤٣٠٫١١٨

Baa١ to Ba ٣١٫٢٨٥٫٨١٩٢٩,٠١٩٦,٩٠٠,١٠٦٢٫٦١٩٫٣٦٣٦٨٫١٤٢٣٫٧٢١٫١٣٠
B١ to B ١٫١٤٣٫٩٠٧-٢٫٦٧٥٫٠٩٣--٣٦٩٢٫٥٠٥

Ca to Caa٣٢--٣---
٢٫٣٨٣٫٦٣٣١٨,٦٨٥٢٫٧١١٫٧٣٥٣٫٩٣٩٫٦٦٥١٢٫٦٥٢١٫٨٩١٫٣٣٠ةغیر مصنف

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

١١٫٣٤٤٫٧٠٠١٣٦٫٧٧٢٢٠٫٥٣٨٫٣١٩١٦٫٥١٧٫١١٨١١٧٫٠٧٠١٨٫٤٣٦٫١١٣
==================================================================================================================

٣١ألف درھم (٢٫١٣٩٫١٦٨، تشمل االستثمارات المتاحة للبیع غیر المصنفة سندات حكومیة بقیمة ٣٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
ألف درھم).١٫٧٢٧٫٠١٧–٢٠١٢دیسمبر 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
(تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٧٥(

  (تابع) إدارة مخاطر االئتمان .٤١

تحدید انخفاض القیمة٨-٤١

�ϙϧΑϟ�ϡϳϳϘΗΑϛ�Ϋ·�Ύϣ�ϰϠϋ�ϲϋϭο، یقومفي تاریخ كل تقریر ϭϣ�ϝϳϟΩ�ϙΎϧϫ�ϥΎ�ΕΩϭѧΟϭϣϟ�Δϣϳϗ�ν ΎϔΧϧ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΔѧΟέΩϣϟ�ΔѧϔϠϛΗϟΎΑ
�Δϣϳϗ�ν.المطفأة ϔΧϧΗ�ΔϋϭϣΟϣ�ϭ�ϲϟΎϣϟ�ϝλ Ϸ�ΕΩϭΟϭϣϟ�ΎϣΩϧϋ�ΔϳϟΎϣϟ�ΩΟϭϳ�ϰѧϠϋ�ϲϋϭο ϭϣ�ϝϳϟΩ�ωϭѧϗϭ�ΩѧόΑ�ΓέΎѧγΧ�Ι ΩѧΣ

.صحیحبشكلٍ  اتقدیرھیمكن وصل تأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة لأل اخسارة لھالوأنالمبدئي لألصل لتسجیلا

�ΔѧϳϟΎϣϟϳ�ϥ�ϥѧϛϣϳ�ΓέѧϳΑϛ�ΔѧϳϟΎϣ�ΕΎΑϭόѧλموجوداتالعلى انخفاض قیمة موضوعي الدلیل إن ال �ϝϣѧη�ϪѧΟϭΗ�ϭ�ν έѧΗϘϣϟ�ΔѧϬΟϟ
�ρϭέηϟ�ϥΎѧϛ�Ύϣمن قبل البنك وفقاً السلفة قرض أو الإعادة ھیكلة وأمن قبل المقترض في السداد أو اإلخفاق التأخر أو المصدرة

�Εέѧη΅ϣ�ϝΩѧΗϟ�ϭ�νوأللبنك أن یوافق علیھا في الظروف العادیة  έѧΗϘϣϟ�ϥ�ϰѧϠϋΓέΩѧλ ϣϟ�ΔѧϬΟѧγϳ�ϝΧΩ�ϲѧϓα ϼѧϓ·وأ�ϡΩѧϋ
�ϕϠόΗϳ�Ύϣϳϓ�ΔυΣϼϣϟΎΑ�ΓέϳΩΟ�ϙϧΑϟ�ΕΩϭΟϭϣΑ�ΔѧϟΎΣ�ϲϓ�ΔϳΑϠγϟ�ΕέϳϐΗϟ�ϝΛϣبیانات أخرىوجود أو للضمانسوق نشطة وجود 

.البنكلدىالعجز عن السداد مرتبطة بحاالت نك أو الظروف االقتصادیة الفي البینالدفع من المقترضین أو المصدر

المطفأة لفھتكالب المدرجةاألوراق المالیة االستثمارات في لقروض والسلفیات ودلیل انخفاض القیمة لیأخذ بعین االعتبارالبنك إن 
.سواءعلى حدٍ المستوى الجماعيعلى وألصل محدد 

اً فردیة مالمقیّ 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�ϰѧϠϋ�˯έѧΟϹ�Ϋѧϫ�ϕѧϳΑρΗ�ϡΗѧϳ�ΕΎѧϓϟ�ν ϭέѧϘϟ�ΕΫ�ΔѧϳΩέϔϟ�ν ϭέѧϘϟϭ�ΕΎϛέѧηϟ�ν ϭέѧϗϭ�ΔѧϳέΎΟΗ

�ΔϣϳϘϟ�ΔϳϓΎλ ϟϭϧΑϟ�ν ϭέϗϭ�ΔϳϟΎόϟ�Δόѧο ΎΧ�έѧϳϏ�ϭ�ΓέѧϳΑϛ�ΔѧϳΩέϓ�ΕΎΑΎѧγΣ�ϲѧϫ�ϲѧΗϟ�ΕΎϳϠϔѧγϟϭ�ϙ�ϰѧϠϋ�ϡΎѧϘϟ�ΞϬϧѧϠϟυϓΎѧΣϣϟ.
�ϙΎѧѧϧϫ�ΓΩΩѧѧΣϣ�ΔϳϓΎѧѧο ·�ϝѧѧϣϭϋ�ΎϫΫѧѧΧ́Η�ΓέΩϹ�έΎѧѧΑΗϋϻ�ϥϳѧѧόΑ�ϑ Ϡѧѧγϟϭ�ΔѧѧϳΩέϔϟ�ν ϭέѧѧϘϟ�Δѧѧϣϳϗ�ν ΎѧѧϔΧϧ�ΕΎѧѧλ λ Χϣ�ΩѧѧϳΩΣΗ�Ωѧѧϧϋ

ѧϗϭ�˯ϼѧϣόϟ�ϝΎѧϣϋ�ΝΫϭϣϧϬΗέΩϡ�ΡΎѧΟϧΑ�ΓέΎѧΟΗϟ�ϰѧϠϋϟ�ϡѧϏέ�ΕΎΑϭόѧλجودةالعمالء وتجاه بنك الكلي للتشمل التعرض الكبیرة و
ϟ�ΔѧѧϳϟΎϣ�Ώѧѧγϛϭϭ�ΓΩέΗѧѧγϣϟ�ώϟΎѧѧΑϣϟϭ�ΔѧѧόϗϭΗϣϟ�ΕΩέѧѧϳϹ�ΕѧѧϳϗϭΗϭ�έΩѧѧϘϣϭ�ϥϭϳΩѧѧϟ�ΕΎѧѧϣί Ηϟ�ΔѧѧϣΩΧϟ�ΔѧѧϳϓΎϛ�ΔѧѧϳΩϘϧ�Δϟϭϳѧѧγ�ΕΎѧѧόϳί ϭΗ
Ϸ�Οέϣϟ�ΡΎΑέ�Ωѧϧϋ�ΎϫέϓϭΗ�ϥϳέѧΧϵ�ϥϳϧΩѧϟ�ΕΎѧϣί Ηϟ�ϯ Ωѧϣϭ�α ϼѧϓϹ�ϭ�Δϳϔѧλ Ηϟ�ϰѧϠϋ�ΕΎΟέΩѧΑ�Δϔϧѧλ ϣϟ�ϭبϭΎѧγΗϟΎϊ ѧϣ�ϱ

ϙѧѧϧΑϟϭ�ϥϳέѧѧΧϵ�ϥϳϧΩѧѧϟ�έέϣΗѧѧγ�ϝΎѧѧϣΗΣ�ϲѧѧϓ�ϡѧѧϋΩϝѧѧϳϣόϟ�ΔѧѧϳόϳΑϟ�ΔѧѧϣϳϘϟϭ�ϥΎϣѧѧο Ϡϟ�ϭ��ΕΎѧѧο ϔΧϣ�έρΎѧѧΧϣ��ϯ έѧѧΧϷ�ϥΎѧѧϣΗϻ
.في استرداد المبالغ المستحقةمتكبدة واحتمال التملك الناجح والخصم المحتمل ألي تكالیف 

�ΓέΎγΧϟ�ώϠΑϣ�α Ύϳϗ�ϡΗϳ�ϩέΎΑΗϋΎΑ�ϥϳΑ�ϕέϔϟΔѧϳέΗϓΩϟ�ΔϣϳϘϟ لΔϳϠΑϘΗѧγϣϟ�ΔѧϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩѧΗϠϟ�ΔѧϳϟΎΣϟ�ΔѧϣϳϘϟϭ�ν έѧϘϠˬ�έΎѧγΧ�˯ΎϧΛΗѧγΎΑ
ϝΑϘΗѧγϣϟ�ϲѧϓ�ϥΎϣΗϻˬ�ϥϳϣѧο Η�ϊ ѧϣΕΎϧΎϣѧο ϟ�ϥѧϣ�ΩΩέΗѧγϼϟ�ΔѧϠΑΎϘϟ�ώϟΎѧΑϣϟΕΎѧϧϭϫέϟϭ�Δϣϭѧλ Χϣ�ˬϟ�˱ΎѧϘϓϭ�ϲѧϠόϔϟ�ΓΩѧΎϔϟ�ϝΩѧόϣ

�ϡΗϳ�ϝϳΟγΗΩΧΗѧγΎΑ�ΓέΎѧγΧϟ�ώϠΑϣ�ι.متأخرة بموجب العقد تصبح، عندما لقرض األصليل ѧλ Χϣ�ΏΎѧγΣ�ϡ�ϥϣѧο �ϪѧΟέΩ·�ϡΗѧϳϭ
.بیان الدخل الموحدفي مخصصات انخفاض القیمة بند 

�˷ϥ·�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϣϳϘϟ�ν ΎѧѧϔΧϧ�ΕΎѧѧλ λ Χϣ�ϯ ϭΗѧѧγϣϟ�ΔѧѧϳέϭΩϟ�ΔѧѧόΟέϣϟ�ΏѧѧϠρΗΗ�ϙѧѧϧΑϟ�ΔѧѧγΎϳγ�ΕϼϳϭѧѧϣΗϟ�ϱέϭΩѧѧϟ�ϡϳѧѧϳϘΗϟϭ�ΔѧѧϳΩέϔϟ
�ΔϣϳϘϟ�Δοمنخفضة قروض ویتم االستمرار في تصنیف ال.للضمانات والنظر في إمكانیة تنفیذھا ϔΧϧϣϛ�ΔϣϳϘϟ�ϥѧϛΗ�ϡѧϟ�Ύϣ�ΔѧϟϭΩΗϣ

.حسب المقررالرئیسيوالمبلغ الفائدة تحصیل یكون ھناك احتمال بوكامل بشكلٍ 

اً مة جماعیالقروض والسلفیات المقیّ 

:حالتینیتم تقییم االنخفاض على أساس جماعي في 

 يلتقییم الفردالخاضعة للقروض افي بعد تحدیدھا تكبدھا ولكن لم یتم یتم لتغطیة الخسائر التي قد.
 فرديمتجانسة التي ال تعتبر ھامة بشكلٍ اللمجموعات القروض.



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
(تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٧٦(

  (تابع)إدارة مخاطر االئتمان .٤١

(تابع) تحدید انخفاض القیمة٨-٤١

على القروض الفردیةلكن غیر محددة حتى تاریخھمتكبدة خسائر 

ϱΩέѧϓ�αللدلیل وجد علیھا ال یبشكل فردي التي المقدرة القروض إن Ύγ�ϰϠϋ�ΩϳΩΣΗϟ�ϪΟϭ�ϰϠϋ�ΓέΎγΧˬ�ΎѧϬόϳϣΟΗ�ϡΗѧϳ�˱Ύѧόϣ�˱ΎѧϘϓϭ
�ϭ�ΞΗѧϧϣϟ�ΕϻΩѧόϣ�νوأقطاع العملبناًء على لخصائص مخاطر االئتمان  έѧϐϟ�ν ϭέѧϘϟ�ΏΎѧγΣΕΎѧλ λ Χϣ��ΔѧϳϋΎϣΟ�α ѧϛόϳ

�Ωϗ�ΎϫΩΑϛΗΗ�ϝΑϗ�Εόϗϭ�Ιالبنكالتي یكونانخفاض القیمة خسائر األمر ھذا  ΩΣϷ�ΔΟϳΗϧ�ΦϳέΎέѧϳέϘΗϟ�ϲѧΗϟϭ�ˬ�ϥϛϣΗѧϳ�ϻ�ϥѧϣ�ϙѧϧΑϟ
�αھاتحدید Ύγ�ϰϠϋΓΩѧΣ�ϰѧϠϋ�ν έѧϗ�ϝϛ�ϥ�ϥѧϛϣϳϭت�˳ϝϛѧηΑ�έΩѧϘ��ϳΣѧλ�ϥ�ΩέѧΟϣΑϭ�ΔѧΣΎΗϣ�ΕΎѧϣϭϠόϣϟ�Αѧλ Ηϭ�έΎѧγΧ�ΩΩѧΣΗ

�ˬ˯ ϼѧϣόϟ�ϥѧϣ�ΔѧϋϭϣΟϣ�ϥϣο �ΔϳΩέϔϟ�ν ϭέϘϟ�ϪѧϧΈϓ�ν έѧϐϟ�ν ϭέѧϘϟ�ϙѧϠΗ�Δѧϟί ·�ϡΗѧΗ�ΔѧϣϳϘϟ�ν ΎѧϔΧϧ�ΎѧϬϣϳϳϘΗϭ�ϲϋΎѧϣΟϟ�ϝϛѧηΑ
�ΔϳΩΎѧλإدارة البنك استناداً تقوم .قیمةفي النخفاض الاس على أسافردي  Ηϗϻ�ϑ ϭέѧυϟϭ�ΔϳΧϳέΎΗϟ�ΓέΑΧϟ�ϰϟ·�ΔѧϳϧΎϣΗϻϭ�ΓΩΎѧγϟ
تاریخ التقریر. كما فيلم یتم تحدیدھا لكنقیمتھا حجم القروض التي قد تنخفض بتقییم 

ϟΎϣΗΣϻ�ΔϳΧϳέΎΗϟ�ΕΎϫΎΟΗϼΩΩѧγϟ�ϥѧϋ�ϑلیة ج اإلحصائذاالنمباستخدام ، یقوم البنكالجماعياالنخفاض تقییم من أجل و ѧϠΧΗϟ�Δѧϳ
�ΕϳϗϭΗϭ�ϲΗϟ�έΎγΧϟ�ώϠΑϣϭ�ΓΩέΗγϣϟ�ώϟΎΑϣϟ�ϡΗ�ˬΎϫΩΑϛΗϟ�ΔѧϟΩόϣب�έϳΩѧϘΗ�ΓέΩϹϝϭѧΣ�Ύѧϣ�ΔϳΩΎѧλ Ηϗϻ�ΔѧϳϟΎΣϟ�ϑ ϭέѧυϟ�ΕѧϧΎϛ�Ϋ·

�ΎϬ�ΔϘϳέρϣϧϟΫΎΔѧϳΧϳέΎΗϟ�Ν.�ϡΗѧϳتحالخسائر الفعلیة أكبر أو أقل من التي اقترالنوع الذي یحتمل معھ أن تكون واالئتمانیة ھي من 
�ϝΑϘΗγϣϟ�ϝѧΑΎϘϣ�ΔѧϳϠόϔϟ�ΞΎѧΗϧϟفي سترداد الومعدالت الخسارة والتوقیت المتوقع لمنتظمقیاس معدالت التخلف عن السداد بشكلٍ 

.للتأكد من أنھا ال تزال مناسبة

�ϝѧϣϭϋ�έΎѧΑΗϋϻ�ϲѧϓ�ΫΧϷ�ΩόΑ�ϲϋΎϣΟϟ�ν ΎϔΧϧϻ�ι λ Χϣ�ΩϳΩΣΗ�ϡΗϳ�Δѧϧϳόϣ�ϝѧΛϣϟ�ΓέѧΑΧ�ΔѧϳΧϳέΎΗϟل�ΓέΎѧγΧϠ�ΔΑѧγϧϟΎΑلل�υϓΎѧΣϣ
�ΕΫ�ϥϳΑ�ΓέΩϘϣϟ�ΓέΗϔϟϭ�ΔϠΛΎϣϣϟ�ϥΎϣΗϻ�έρΎΧϣ�ι Ύλ Χ�ϝϼѧΧ�ϥѧϣ�ϙϟΫ�ΕΎΑΛ·ϭ�ΓέΎγΧϟ�ΩϳΩΣΗϭ�ΔϣϳϘϟ�ϲϓ�ν ΎϔΧϧϻ�Ι ϭΩΣ

�ι ѧѧλ Χϣ�Ωѧѧλ έ�ΏѧѧγΎϧϣ�ϝѧѧΑΎϘϣϭ�ΔѧѧϳΩέϔϟ�ν ϭέѧѧϘϟ�έϳΩѧѧϘΗ�ΓέΩϹ�Ύѧѧϣ�ΩѧѧϳΩΣΗ�ϰѧѧϠϋ�ϡΎѧѧϘϟΔϳΩΎѧѧλ Ηϗϻ�ΔѧѧϳϟΎΣϟ�ϑ ϭέѧѧυϟ�ΕѧѧϧΎϛ�Ϋ·
�ϥϣ�ϲϫ�ΔϳϧΎϣΗϻϭ�ϥϭϛΗ�ϥ�Ϫόϣ�ϝϣΗΣϳ�ϱΫϟ�ωϭϧϟΔѧϳϠόϔϟ�έΎѧγΧϟέѧϳέϘΗϟ�ΦϳέΎѧΗ�ϲѧϓ�ϥѧϣ�ϝѧϗ�ϭ�έѧΑϛΔѧΣέΗϘϣϟ�ϙѧϠΗ ب�ΔѧϘϳέρ

.التاریخیةالخبرة 

.على حدةمن قبل اإلدارة لكل محفظة یتم تقدیرھا الفترة بین حدوث الخسارة وتحدیدھا إن

برصد مخصص جماعي لالنخفاض في قیمة قروضھ المعاد ھیكلتھا.وباإلضافة إلى ما سبق، یقوم البنك أیضاً 

یات المتجانسةمجموعات القروض والسلف

�ϡΩΧΗγ�ϡΗϳ�ϻ�ϲѧΗϟ�ν ϭέѧϘϟ�ϥѧϣ�ΔѧγϧΎΟΗϣ�ΕΎѧϋϭϣΟϣϟ�ϲϋΎѧϣΟ�α Ύѧγ�ϰϠϋ�ΔϣϳϘϟ�ν ΎϔΧϧ�έΎγΧ�ΩϳΩΣΗϟ�ΔϳΎλ ΣϹ�ΏϳϟΎγϷ
ΔѧϳϠϣόϟ�ΔѧϳΣΎϧϟ�ϥѧϣ�ϱΩέϓ�αعلى تقییم القروض نظراً لعدم جدوىفرديتعتبر ھامة بشكلٍ  Ύγ.�ϩΫѧϫ�ΕΎѧϋϭϣΟϣ�έΎѧγΧ�ϝΟѧγΗ

.تتم إزالتھا من المجموعةئذٍ القروض على أساس فردي عندما یتم شطب القروض الفردیة وعند

�ν ϭέϘϠϟ�ΔϣϳϘϟ�ν ΎϔΧϧ�ΏΎγΗΣ�ϡΗϳ�ΔϳΩέϔϟ�ϝϼΧ�ϥϣΗΑ�ΔѧϟΩΎόϣ�ϰѧϠϋ�ϡΎѧϗ�Ώϭγѧλ Χϳ�ΕϻΩѧόϣ�ιϟ�ΎѧϳϠϋ�˱ΎϳΟϳέΩѧΗ�έΎѧγΧϠ�ΎѧϣΑ
.تاریخ الدفعة المتأخرةمع یتماشى 

�ϊ–األفرادقروض  ϳϣΟ�ϥ·�ϥϣѧο �ΝέΩϧΗ�ϲΗϟ�Δϧϭϣο ϣϟ�έϳϏ�ν ϭέϘϟ�α ѧϔϧ�Δѧϓ�ν ϭέѧϘϟ�ΓέΧ́ѧΗϣ�ΎѧϬϧ�ν έѧΗϔϳ�ΩΩѧγϟ�ϝѧϣΣΗ
�Δϧϭϣѧοقیمتھاویتم رصد مخصص لالنخفاض في مخاطر ائتمان مشابھة  ϣϟ�ν ϭέѧϘϟ�ΕϻΎѧΣ�ϲѧϓ��ϲϟΎϣΟϹ�α Ύγ�ϰϠϋ�ϲѧΗϟϭ

ϳ�ϙѧѧϠΗϣ�ϙѧѧϧΑϟ�ΕΎϧΎϣѧѧο�ΎѧѧϬϳϠϋ)�ϡϳѧѧϳϘΗ�ϲѧѧϓ�έΎѧѧΑΗϋϻ�ϥϳѧѧόΑ�ΕΎϧΎϣѧѧο Ϡϟ�ΔѧѧϳόϳΑϟ�ΔѧѧϣϳϘϟ�ΫѧѧΧ�ϡΗѧѧϳ��ΕέΎϳѧѧγϟ�ν ϭέϗ�ϱέΎѧѧϘόϟ�ϥϫέѧѧϟ
القیمة.في النخفاض امخصص 

یاتشطب القروض والسلف

ΎѧϬΑ�ϕѧϠόΗϣϟ�ΔϣϳϘϟ�ν(یاتوالسلفقرض یتم شطب ال ΎϔΧϧ�ι λ Χϣϭ(ΓΩΎѧϋ�˱Ύѧϳί Ο�Ύѧϣ·�ˬ�˱ΎѧϳϠϛ�ϭ�ϝΎѧϣΗΣ�ϙΎѧϧϫ�ϥϭѧϛϳ�ϻ�ΎϣΩѧϧϋ�ˬ
.لقرض المضمونلعندما یتم استالم متحصالت الضمان بالنسبة د المبلغ األصلي، واستردابواقعي 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
(تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٧٧(

  (تابع)إدارة مخاطر االئتمان .٤١

(تابع) تحدید انخفاض القیمة٨-٤١

(تابع) یاتشطب القروض والسلف

الحركة على المخصص الفردي والجماعي لالنخفاض في قیمة القروض والسلفیات
٢٠١٣٢٠١٢

االنخفاض 
الفردي في 

القیمة

االنخفاض 
الجماعي في 

المجموعالقیمة

االنخفاض 
الفردي في 

القیمة

االنخفاض 
الجماعي في 

المجموعالقیمة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٥٫٧١١٫٨٧٦  ٦,٤٦٣,٧٢٠٣٫٦٥٢٫٨٠٤٢٫٠٥٩٫٠٧٢  ٤,٢٠٧,١٣٧٢,٢٥٦,٥٨٣ینایر١في 

١,١٧٠,٦٠٣٣٨٣٫٥١٧١,٥٥٤,١٢٠١٫٦٧٦٫٥١٠١٩٧٫٦١٣١٫٨٧٤٫١٢٣لسنةل لالمحمّ 

)١٨٣٫٠١٥(-)١٨٣٫٠١٥((١٨٧,٩٦٤)-)١٨٧٫٩٦٤(خالل السنةاتمسترد

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

٩٨٢٫٦٣٩٣٨٣٫٥١٧١٫٣٦٦٫١٥٦١٫٤٩٣٫٤٩٥١٩٧٫٦١٣١٫٦٩١٫١٠٨ل للسنةالمحمّ صافي 

)١٢٩٫٩٢٠(-)١٢٩٫٩٢٠((١٤٤,٠١٦)-(١٤٤,٠١٦)خصمإطفاء

)٨٠٩٫١١١(-)٨٠٩٫١١١((٧٩٥,٤٠٧)-(٧٩٥,٤٠٧)صافي المبالغ المشطوبة

)٢٣٣()١٠٢()١٣١((٥٠٦))٣٤٨((١٥٨)تعمالتحویل 

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

٤٫٢٥٠٫١٩٥٢٫٦٣٩٫٧٥٢٦٫٨٨٩٫٩٤٧٤٫٢٠٧٫١٣٧٢٫٢٥٦٫٥٨٣٦٫٤٦٣٫٧٢٠دیسمبر٣١فيالرصید 

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

عكس االنخفاض في القیمة

�ΩѧόΑ�ϊاالنخفاض موضوعیاً أن یتعلق ھذا الحقة، ویمكن في فترةٍ في القیمة قد انخفض خفاض إذا كان مبلغ خسارة االن ѧϗϭ�Ι ΩΣΑ
νالالزیادة بتخفیض حساب مخصص ااستردادفإنھ یتم ، االنخفاض في القیمةإثبات  ΎѧϔΧϧΔѧϣϳϗ�ϲѧϓν ϭέѧϘϟϭϡΗѧϳϠϳΟѧγΗΎϬ�ϲѧϓ

ھا.فیحدث تبیان الدخل الموحد في الفترة التي 

المتعلقة بالمشتقاتن مخاطر االئتما

�ϥ·�ϥΎϣΗϻ�έρΎΧϣѧΑ�ϕϠόΗΗ�ϲΗϟ�ΔϘΗѧηϣϟ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕϭΩϷΎتϧΎϛϣ·�ϥѧϣ�́ѧηϧϑ ѧϠΧΗ�Δѧϳ�ϝѧΑΎϘϣϟ�ϑ έѧρϟ�ΩΩѧγ�ϥѧϋ�ΔѧϳΩϗΎόΗϟ�ϪѧΗΎϣί Ηϟ
�ϡέΑϳ�ΕΎϛέѧηϭ�ΕΎѧγγ΅ϣ�ϊ.البنكالمفضلة لدى لألدوات الموجبةقتصر على القیمة العادلة تو ѧϣ�ΔѧϳϟΎϣ�ΕΎϘΗηϣ�ΩϭϘϋ�ϙϧΑϟ�ϊ ѧΗϣΗΗ

��ϙϧΑϠ�ϥ·�ΕΎϘΗѧηϣϟ�ϲѧϓ�ϥΎѧϣΗϻ�έρΎΧϣ�ΎѧϬϳϠϋ�Γέρϳѧγϟϭ�ΎϬѧοلتقییم االئتماني المستقل الرضي حسب مُ  يائتمانف بموق ϳϔΧΗ�ϡΗѧϳ
  .٤-٤١یضاح اإلفي كما ھو موضح  ةالرئیسی ضةمعاولااتاتفاقیإبرام ومحددةفوسقوضع من خالل

خارج المیزانیة العمومیة

للمخاطر المتعلقة مخاطر لمواجھة المخاطر خارج المیزانیة العمومیة كما ھو الحال بالنسبة البنك یطبق نفس سیاسات إدارة الإّن 
Δѧϳϧί ϳϣϟ�ϲϓ�ΔΟέΩϣϟ�ΩϭϧΑϠϟ�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓ���ΩϭѧΟϭΕΎѧϣί Ηϟν έϗϹΎѧΑ�ˬ�ϊ ѧο Χϳγѧϟ�ΔѧϠΑΎϘϣϟ�ϑ έѧρϷϭ�˯ϼѧϣόϟ�α ϔϧ�ΓέΩ·�ΕΎѧγΎϳγ

قوة الطرف المقابل وطبیعة المعاملة.مدى على عتماداً . ویمكن طلب ضمانات ایاتالقروض والسلفكما ھو الحال معاالئتمان 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
(تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٧٨(

مخاطر أسعار الفوائد وقیاسھا ومراقبتھاعمل إطار .٤٢

�ΓΩѧΎϔϟ�έΎόѧγ�ϲѧϓ�ΕέѧϳϐΗϟ�έϳΛ́ѧΗ�ϝΎѧϣΗΣΎΑ�έρΎѧΧϣϟ�ϩΫϫ�ϝΛϣΗΗϭ�ˬΓΩΎϔϟΎب المحّملةتنشأ مخاطر أسعار الفائدة من األدوات المالیة 
�έΎόѧγ�ΕϻΩѧόϣ�ΕϭѧΟϓ�ΔѧΑϗέϣ�ϕѧϳέρ�ϥѧϋ�έρΎѧΧϣϟ�ϩΫѧϫ�ΓέΩΈѧΑ�ϙϧΑϟ�ϡϭϘϳ��ΎϬΑ�ϕϠόΗϣϟ�ϝΧΩϟϭعلى قیمة ھذه األدوات المالیة

الفائدة وعن طریق مطابقة عملیة إعادة تسعیر الموجودات والمطلوبات.

ΩϹ�ΔѧϳϟΎϣ�ΕΎϘΗѧηϣ�ϡΩΧΗѧγϳ�ϱΫѧϟ�Γέ�ίلدى البنكمن خالل قسم الخزینةبوجٍھ عاممعدالت الفائدةمخاطرمراكزتم إدارة ت ѧϛέϣϟ
الفائدة.ب المحملةالناشئ عن األدوات المالیة العام 

�ΔѧϳϟΎϣ�ΕΎѧΑϭϠρϣϭ�ΕΩϭѧΟϭϣ�ϲѧϫ�ΓΩѧΎϓ�ΕϻΩѧόϣΑ�ΔѧϳΩϗΎόΗأسعار الفائدةإن الموجودات والمطلوبات المالیة التي تتعرض لمخاطر
�ΔѧѧΗΑΎΛ�ϭΓέѧѧϳϐΗϣ.�ϥ·�ΓΩѧѧλ έ�ϥѧѧϣ�ϡѧѧϬϣ�˯ί ѧѧΟѧѧΑ�ΔѧѧϘϠόΗϣϟ�ϙѧѧϧΑϟ�ΕΎϳϔϠѧѧγϟϭ�ν ϭέϘϟΎϷϭ�ϊ ѧѧΩϭϟϭ�ΔϘΣΗѧѧγϣϟ�ΓΩѧѧλ έ�ϙϭѧѧϧΑϟ�ϥѧѧϣ

�νرصدة المستحقة إلىواأل ءوودائع العمالمالیة الوراق األفي  ستثماراتالوا ϭέϘϟϭ�ϙϭϧΑϟϝΎѧϣϟ�α έ�ΕΩϧγϭ�ϥϣѧο �ΝέΩѧϧΗ
ھذه الفئة.

�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ΕΩϭѧѧΟϭϣϟ�έѧѧϳϏϟΔѧѧοإن έόϣ ل�έρΎѧѧΧϣ�α ΎѧѧγϷΎΑ�ϝϣѧѧηΗ�ΓΩѧѧΎϔϟ�έΎόѧѧγΕέΎϣΛΗѧѧγϕϭѧѧϘΣΔѧѧϳϛϠϣϟ�ΔѧѧϳΩϘϧϟ�ΓΩѧѧλ έϷϭ
.لمصرفیة لدى البنوك المركزیة باستثناء شھادات اإلیداع واتفاقیات الشراء العكسیةوا

�ΕΎοة عنخارجالمالیة الدوات ألل سمیةالقیم االتمثل البنود خارج المیزانیة العمومیة صافي  ϳΎϘϣ�ϝΛϣ�Δϳϣϭϣόϟ�Δϳϧί ϳϣϟόѧγر ا
.فائدةسعر ال في تقلباتالإلدارة مخاطر استخدامھاالفائدة التي یتم 

ة النتائج من قبل لجنة الموجودات جعتم تحلیل ومرایلمراقبة وتحلیل حساسیة معدالت الفوائد وأدوات محاكاة مالیةیستخدم البنك 
.والمطلوبات



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
(تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٧٩(

    (تابع) مخاطر أسعار الفوائد وقیاسھا ومراقبتھاعمل إطار .٤٢

كما یلي:كانت٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في  یةتعاقدالتسعیر العادة على ترتیبات إبناءً لبنك دى احساسیة أسعار الفائدة لإّن 

المجموع
بنود غیر  

لفائدةبا محملة
أكثر من 

سنوات٣
من سنة إلى 

سنوات٣ن م أقل
أشھر إلى ٦من 

أقل من سنة
أشھر إلى ٣من 

أشھر ٦أقل من 
أقل من 

أشھر٣
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم مألف درھ ألف درھم ألف درھم ٢٠١٣دیسمبر ٣١

الموجودات
٩,٩٦١,٢٠٦ ٨٫٤٠٦٫١٠٠ - - ٨٧٥,٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠ ٨٠٫١٠٦ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

١١٫٣٤٤٫٧٠٠ - - - - ١,٥٧١,١٩٢ ٩,٧٧٣,٥٠٨ ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
٨٨٤,٦٤٠ ٧٤٧,٨٦٨ ٦٦,٤٩٥ ٧٠٫٢٦٨ - - ٩ متاجرةبغرض الأوراق مالیة

٣,٦١٦,٢٠٣ ٣١٠,٩٠٥ ٥٤,٨٥٠ ٥٣,٤٧٩ ١٦,٥١٨ ٣٣٤,٠٠٨ ٢,٨٤٦,٤٤٣ أدوات مالیة مشتقة
٢٠,٨٥٤,٧٧٢ ٣١٦,٤٥٣ ٣,٩٩٤,١٣٩ ١٠,١٧٣,٢٩٥ ٢,٩١٩,٨٠٧ ٢,٦٦٦,١١١ ٧٨٤,٩٦٧ استثمارات في أوراق مالیة

١٣١٫٦٤٨٫٦٧٠ )٧٫٦١٦٫١٩٧( ٢٣,٤١٧,٦٧٣ ٩,٤٧٧,٩٣٣ ١,٠٧٢,٤٤٦ ١٦,١٣٤,١٤٠ ٨٩,١٦٢,٦٧٥   صافيبالقروض وسلفیات، 
٥٦٠٫٦٩٠ ٥٦٠٫٦٩٠ - - - - - استثمارات عقاریة

٣,٤٠٤,٦٣٨ ٣٫٣٥٦٫٢٨١ - - - - ٤٨٫٣٥٧ موجودات أخرى
٨٠٥٫٣٢٢ ٨٠٥٫٣٢٢ - - - - -   صافيبالممتلكات ومعدات، 

٦١,٦٩٥ ٦١,٦٩٥ - - - - - موجودات غیر ملموسة
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------

١٨٣٫١٤٢٫٥٣٦ ٦٫٩٤٩٫١١٧ ٢٧٫٥٣٣٫١٥٧ ١٩٫٧٧٤٫٩٧٥ ٤٫٨٨٣٫٧٧١ ٢١٫٣٠٥٫٤٥١ ١٠٢٫٦٩٦٫٠٦٥ الموجوداتمجموع
===================== ===================== ===================== ===================== ===================== ===================== =====================

المطلوبات وحقوق الملكیة
٤,٢٩١,٠١١ - - - - ٨,٨٠٣ ٤,٢٨٢,٢٠٨ أرصدة مستحقة للبنوك
٣,٩٦٥,٥٨٧ ١٢٩,٧١٠ ٦,٩٤٨ ١١٢,٣٠٢ ١٠,٣٠٨ ٩٧٠,٠٤٨ ٢,٧٣٦,٢٧١ أدوات مالیة مشتقة

١١٥,٤٢٧,٧٠٨ ٢٤٫٤٠٣٫٨٤٨ ١,١٥٤,٧٠٣ ٦٠٤,٨٧٢ ٧,٦٥٨,٨٥١ ١١,٤٣٤,٩٣٠ ٧٠٫١٧٠٫٥٠٤ ودائع العمالء
٥,٩٤٠,٤٣٥ - - - ١,٤٥٠,٠٧٠ ٤١٧,٠٩٩ ٤,٠٧٣,٢٦٦ أوراق تجاریة بالیورو

٢٣,٧٨٥,٥٦٨ - ٨,٦٨٧,٤٢٠ ٣,٥٠٠,٧٦٧ ٤,٢٨٤,٢٩٨ ٤٩١,٣٤٦ ٦,٨٢١,٧٣٧ قروض 
٤,٩١٠,٩١٧ ٤٫٩١٠٫٩١٧ - - - - - مطلوبات أخرى

٢٤٫٨٢١٫٣١٠ ٢٤٫٨٢١٫٣١٠ - - - - - حقوق الملكیة
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------

١٨٣٫١٤٢٫٥٣٦ ٥٤٫٢٦٥٫٧٨٥ ٩٫٨٤٩٫٠٧١ ٤٫٢١٧٫٩٤١ ١٣٫٤٠٣٫٥٢٧ ١٣٫٣٢٢٫٢٢٦ ٨٨٫٠٨٣٫٩٨٦ حقوق الملكیةالمطلوبات وموعمج
===================== ===================== ===================== ===================== ===================== ===================== =====================

- )٤٧٫٣١٦٫٦٦٨( ١٧٫٦٨٤٫٠٨٦ ١٥٫٥٥٧٫٠٣٤ )٨٫٥١٩٫٧٥٦( ٧٫٩٨٣٫٢٢٥ ١٤٫٦١٢٫٠٧٩ المیزانیة العمومیةداخلفرق البنود 
- ٤٫٦١١٫١٤٤ )٧٫٣٣٧٫٦٩٤( ٢٫٥٣٣٫٢٥٢ ٩٦٤٫٥٧٧ )٧٧١٫٢٧٩( فرق البنود خارج المیزانیة العمومیة

------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------
)٤٧٫٣١٦٫٦٦٨( ٢٢٫٢٩٥٫٢٣٠ ٨٫٢١٩٫٣٤٠ )٥٫٩٨٦٫٥٠٤( ٨٫٩٤٧٫٨٠٢ ١٣٫٨٤٠٫٨٠٠ أسعار الفائدةحساسیةفرق مجموع 
- ٤٧٫٣١٦٫٦٦٨ ٢٥٫٠٢١٫٤٣٨ ١٦٫٨٠٢٫٠٩٨ ٢٢٫٧٨٨٫٦٠٢ ١٣٫٨٤٠٫٨٠٠ حساسیة أسعار الفائدة المتراكمفرق

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

وقد تم تصنیف ودائع الحساب الجاري تحت الودائع من العمالء الغیر محملة بالفائدة التي یتم دة.تشتمل البنود غیر المحملة بالفائدة ضمن "قروض وسلفیات، بالصافي" بشكٍل رئیسي على مخصصات خسائر القروض وبنود أخرى غیر محملة بالفائ
ق مع العرض للسنة الحالیة.ة ضئیلة جداً علیھا، بحیث تجعلھا غیر حساسة للتغیرات في أسعار الفائدة. وفقاً لذلك لقد تم إعادة تصنیف أرقام السنة السابقة لتتوافدفع فائد



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
(تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٨٠(

(تابع)مخاطر أسعار الفوائد وقیاسھا ومراقبتھا عمل إطار .٤٢

كانت كما یلي:٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في التعاقدیة تسعیر الى ترتیبات إعادة لبنك بناًء علدى احساسیة أسعار الفائدة لإّن 

أقل من 
أشھر٣

أشھر إلى ٣من 
أشھر ٦أقل من 

أشھر إلى ٦من 
أقل من سنة

من سنة إلى 
سنوات٣من أقل

أكثر من 
سنوات٣

بنود غیر  
المجموعبالفائدة محملة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألفألف درھم٢٠١٢دیسمبر ٣١
الموجودات

٦,٨٣٧,٨٧٤٩٫٣٣٧٫٨٧٤        - - ٦٠٠,٠٠٠١,٩٠٠,٠٠٠-نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
٢٤٢,٩٦٤١٦٫٥١٧٫١١٨--١٥,٤٤٧,٣٩٧٧٢٦,٣٢٨١٠٠,٤٢٩ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

١٢,٦٥٢١٠٤,٤١٨٥٢٤,٨٠٧٦٤١٫٨٧٧---متاجرةبغرض الأوراق مالیة
٣,١٠٥٣١٣,٢٣٩٤٫٩٩٣٫٢٢٦ ٣,٩٨٣,٨٨٤٥٧٩,٨٦١٢٨,٥٧٣٨٤,٥٦٤أدوات مالیة مشتقة

٢٧٦,٨٠٤١٨٫٧١٢٫٩١٦ ٥,٩٢٥,١٠٥ ١,٠٨٥,١٤٩٧٠٤,٢٠١٢٥٤,٤٢١١٠,٤٦٧,٢٣٦استثمارات في أوراق مالیة
١٢٣٫١٩٥٫٢٩٥(٨,٥٧١,١٨٤)٥,٤٥٤,٦٩٦٢٠,٢٦٧,٧٠١ ٨٨,٣٢٣,١٤٣١٦,٣٥٩,٥١٧١,٣٦١,٤٢٢صافيبالقروض وسلفیات، 
٥٢٩٫٣٩٥٥٢٩٫٣٩٥-----استثمارات عقاریة
٥٫٩٢٥٫٩٦٢٥٫٩٢٥٫٩٦٢-----موجودات أخرى

٨٤٩٫٩٣٤٨٤٩٫٩٣٤-----صافيبالممتلكات ومعدات، 
٩٢٫١٢٦٩٢٫١٢٦-----موجودات غیر ملموسة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
١٠٨,٨٣٩,٥٧٣١٨,٩٦٩,٩٠٧٣,٦٤٤,٨٤٥١٦,٠١٩,١٤٨٢٦,٣٠٠,٣٢٩٧,٠٢١,٩٢١١٨٠٫٧٩٥٫٧٢٣مجموع الموجودات

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

وحقوق الملكیةالمطلوبات
٤٫٤١١٫٢٧١----٤,١٦٩,٧٤٢٢٤١,٥٢٩أرصدة مستحقة للبنوك

٤,١٧٨,٤٠٣٣٣٠,٠٩٧٢,٣٧٨٦٤,٣١٥٣,١٠٥١٩٠,٠٤٠٤٫٧٦٨٫٣٣٨أدوات مالیة مشتقة

٦٢٫٦٤٢٫١٥٦١٧,٤٩٠,٩٢٩٦,٠٧٥,٠٩٢١١٤,٨٥٧١,١٥١,٥٩٧٢١٫٧٤٢٫٢٩٤١٠٩٫٢١٦٫٩٢٥ودائع العمالء

٤٫٥٥٧٫١٠٨---١,٨٠١,١٢٠١,٦٦١,٣٤٤١,٠٩٤,٦٤٤أوراق تجاریة بالیورو

٢٦٫١٣٩٫٦٤٧-٤,٧٥٨,٦٤٩١,٦٠٢,٧٢٦٣,٧١٢,٢٣٧٥,٧٤٠,٤٦٩١٠,٣٢٥,٥٦٦قروض 

٦٫٩٩٤٫٨٤٥٦٫٩٩٤٫٨٤٥-----مطلوبات أخرى

٢٤٫٧٠٧٫٥٨٩٢٤٫٧٠٧٫٥٨٩-----حقوق الملكیة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
٧٧٫٥٥٠٫٠٧٠٢١,٣٢٦,٦٢٥١٠,٨٨٤,٣٥١٥,٩١٩,٦٤١١١,٤٨٠,٢٦٨٥٣٫٦٣٤٫٧٦٨١٨٠٫٧٩٥٫٧٢٣حقوق الملكیةالمطلوبات ومجموع

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

-)٤٦٫٦١٢٫٨٤٧(١٠،٠٩٩،٥٠٧١٤،٨٢٠،٠٦١(٧،٢٣٩،٥٠٦)(٢،٣٥٦،٧١٨)٣١٫٢٨٩٫٥٠٣المیزانیة العمومیةداخلفرق البنود 

-٦،٩٨٨،٧٩٨(١،٢١٨،٠٨٤)(١،١١٠،١٢٧)(٤،٠٩٥،٨٢٠)(٥٦٤،٧٦٧)فرق البنود خارج المیزانیة العمومیة

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

)٤٦٫٦١٢٫٨٤٧(٨،٨٨١،٤٢٣٢١،٨٠٨،٨٥٩(٨،٣٤٩،٦٣٣)(٦،٤٥٢،٥٣٨)٣٠٫٧٢٤٫٧٣٦أسعار الفائدةحساسیةفرق مجموع 
-٣٠٫٧٢٤٫٧٣٦٢٤٫٢٧٢٫١٩٨١٥٫٩٢٢٫٥٦٥٢٤٫٨٠٣٫٩٨٨٤٦٫٦١٢٫٨٤٧أسعار الفائدةحساسیةفرق حساسیة أسعار الفائدة المتراكممجموع فرق

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

.تمل البنود غیر المحملة بالفائدة ضمن "قروض وسلفیات، بالصافي" بشكٍل رئیسي على مخصصات خسائر القروض وبنود أخرى غیر محملة بالفائدةتش



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

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

)٨١(

مخاطر السیولة وقیاسھا ومراقبتھاعمل إطار .٤٣

ϝϭѧϣϷتعویضواستحقاقھاویلیة عند التمبالتزاماتھإن مخاطر السیولة ھي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة البنك على الوفاء 
�ϙѧϧΑϟ�ϝѧΑϗ�ϥϣ�ϊ.سحبھاعند  ΑΗϣϟ�ΞϬϧϟ�ϥ·�ϲѧϓ�Δϟϭϳѧγϟ�ΓέΩ·ϲѧϓ�ϝѧΛϣΗϳϥΎϣѧοϟ�έϓϭѧΗ�Δϟϭϳѧγϟ�ΔѧϳϓΎϛ�ϝѧΟ�ϥѧϣ�ΔѧϣΩϟϭ�˯Ύѧϓϭϟ

ΕΎѧϣί ΗϟΎΑϙѧѧϧΑϟ�ΩѧѧϧϋΎϬϗΎϘΣΗѧѧγϝѧυ�ϲѧѧϓρΎѧѧΧϣϟ�ϭ�ΔѧѧϟϭΑϘϣ�έѧѧϳϏ�έΎѧѧγΧ�ΩѧѧΑϛΗ�ϥϭΩ�ΓΩѧη�έѧѧΛϛϷ�ϑ ϭέѧѧυϟϭ�ΔѧѧϳΩΎόϟ�ϑ ϭέѧѧυϟέ��Γ
.ضرر بسمعة البنكأي بإلحاق 

إدارة مخاطر السیولة

�Ύѧϣϛ�ˬΔϟϭϳѧγϟ�ΔΑѧγϧ�ΔѧΑϗέϣϭ�ΩѧΣΗΑ�ϙѧϧΑϟ�ϯلجنة الموجودات والمطلوباتتقوم Ωѧϟϊ ѧΟέΗέϳΎѧόΗϭϡΎѧυΗϧΎΑѧγΎϳγΕΎ�ΓέΩ·ϟ�Δϟϭϳѧγ
.استحقاقھاعند ھبالتزاماتلوفاء ابوضع یمكنھ منالبنكلضمان تمتع

قسم الخزینة حیث تشمل ھذه العملیة:من خاللالعملیة ھذه تم مراقبة تعن طریق البنك وتم إدارة مخاطر السیولة ت

/ةج/ الخارداخلة الالمستقبلیةالتنبؤ بالتدفقات النقدیةویقتضي ذلك ة/ شھریأسبوعیةمراقبة وضع السیولة بصورة یومیة 
.رجیةبمتطلبات التدفقات النقدیة الخاالوفاء  على البنكقدرةللتأكد من 

ظروف السوق العادیة كلتغطي التي تصّوراتالمجموعة متنوعة من في ضوءجري یضغط السیولة العادیة التي اختبار
.ةالمقترحاتاإلجراءإضافة إلى محددة تحدیداً جیداً معاییرمع  شدةھاوأكثر

 اإلمارات العربیة مصرف" الصادرة عن السلفیات إلى الموارد المستقرةنسب السیولة مثل "نسبة لالمنتظم االمتثالضمان
.المركزيالمتحدة

بین:١:١لقد قام البنك بوضع سقف داخلي لنسبة السلفیات إلى الموارد المستقرة بحیث ال تزید عن المعدل 

.قیمة القروض والسلفیات باإلضافة إلى اإلیداعات مع البنوك األخرى لفترة تزید عن ثالثة شھور-
-ϭѧѧϣϷ�έΩΎѧѧλ ϣ�Δѧϣϳϗ�ΔѧѧϠΛϣΗϣϟ�ΔѧѧΗΑΎΛϟ�ϝ"ѧѧΑأ�ϝϭϣ�ΔѧѧϳϛϠϣϟΓέѧѧΣϟ" ل�ΔѧѧΗΑΎΛϟ�˯ϼѧѧϣόϟ�ΕΎϋΩѧѧϳ·ϭ�έϭϬѧѧη�ΔΗѧѧγ�ϥѧѧϋ�Ωѧѧϳί Η�ΓέѧѧΗϔ

.نقدیة االحتیاطیةوالتسھیالت ال

.الودائعإلى لنسب السلفیات المركزياإلمارات العربیة المتحدةالبنود المقررة من قبل مصرفأعاله متفقة مع البنودإن 

تم ت .مصادر التمویلأي مصدر من علىتركیز التجنب ل معاییرووضع بدقةعلى  مصادر التمویلنوعیةبة بمراقكما یقوم البنك
  :للمتابعة الخاضعةنسبالبعض فیما یليو.مركز المطلوباتتركیز مصادر التمویل كنسبة مئویة من مجموع  متابعة

 إلى إجمالي المطلوباتتجاریة بالیوروأوراق.
جمالي المطلوباتإلى إتمویل الشركات.
المال إلى إجمالي المطلوباتفي سوقودائعال.
 األساسیة إلى إجمالي المطلوباتاألموال.
إلى إجمالي المطلوباتساسیة األغیر األموال.

أدوات إدارة السیولة

ΩέѧϓϷ�ϥѧϣ لعمالءل محلیةالودائعالمتنوعة من التمویل والتي تختلف من مصادربتأكید وجودیقوم البنك من خالل قسم الخزینة 
.الثانویةوالمطلوباتوالشركات إلى التمویل طویل األجل كسندات الدین 

�ΓέѧΗϓ�ϝϼΧموماً ودائع البنوك والعمالء عبینما تستحقسنة واحدة،لفترات ال تتجاوزانوي عادة ثیصدر البنك سندات دین ودین 
ة بإدارة ھذه المخاطر عن طریق ما یلي:یقوم قسم الخزین.أقصر مما یزید مخاطر سیولة البنك

برامج بموجبعن طریق االقتراض مصادر التمویل طویلة وقصیرة األجل وذلك بینتنویع مصادر التمویل والموازنة
.العالمیة متوسطة األجلسنداتإصدار ال



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

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

)٨٢(

(تابع) مخاطر السیولة وقیاسھا ومراقبتھاعمل إطار .٤٣

(تابع) أدوات إدارة السیولة

 تحویل األموالتسعیر إعادة من خالل عملیة الودائعمراقبة تالزم محفظة المطلوبات وعائدات.

 ٣ات بازل بما یتوافق مع توجیھعلى المدى القصیر أو المتوسطذات القیمة السوقیة العالیة األصول  في االستثمارتنویع
سندات من الدرجة االستثماریة التي یمكن اللمركزي وامصرفكشھادات اإلیداع لدى العالیة الجودةالمالیةللموجودات 

، إلخ.شرائھا ضمن فترة قصیرة األجلإعادة

المركزي إلدارة مخاطر السیولة خالل مارات العربیة المتحدةمصرف اإلباإلضافة إلى ذلك، لدى البنك التسھیالت التالیة مع و
األوقات الحرجة:

 سنقطة أسا١٥٠باإلضافة إلىیومیة فائدةبنسبة  ةنقدیالات البنكیبضمان احتیاطمكشوفسحب على التسھیالت.

نقطة أساس٣٠٠باإلضافة إلىیومیةبنسبة فائدة  ةالنقدیاتاالحتیاطیمكشوف فوق سحب على التتسھیال.

باإلضافة  يیوممحددة لسندات لفترة سبعة أیام كحد أقصى قابلة للتجدید بمعدل استثماراتمقابل إعادة الشراءتتسھیال
.لشھادات اإلیداعنقطة أساس١٠٠إلى 

.موّحدبیان المركز المالي الإعدادالمركزي كما في تاریخ مصرفالبنك باستخدام أي من تسھیالت الملم یق

ϩΎѧѧϧΩ�ϝϭΩѧѧΟϟ�ι ѧѧΧϠϳϕΎϘΣΗѧѧγϻ�ϝΎѧѧΟ لϙѧѧϧΑϟ�ΕΎѧѧΑϭϠρϣϭ�ΕΩϭѧѧΟϭϣ.ϡѧѧΗ�ΩѧѧϘϟΩѧѧϳΩΣΗѧѧϳΩϗΎόΗϟ�ϕΎϘΣΗѧѧγϻ�ϝΎѧѧΟملل ة�ΕΩϭѧѧΟϭ
ϣϟϭ�ϝΎѧѧΟ�ΏΎѧѧγΗΣ�ϡΗѧѧϳ�ϡѧѧϟϭ�ϱΩѧѧϗΎόΗϟ�ϕΎϘΣΗѧѧγϻ�ΦϳέΎѧѧΗ�ϰѧѧΗΣ�έѧѧϳέϘΗϟ�ΓέѧѧΗϓ�ΔѧѧϳΎϬϧ�ΦϳέΎѧѧΗΑ�ΔѧѧϳϘΑΗϣϟ�ΓέѧѧΗϔϟ�α Ύѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�ΕΎѧѧΑϭϠρ

�ΔϳέΎѧѧγϟ�ϕΎϘΣΗѧѧγϻ�ϝΎѧѧΟ�ΔѧѧΑϗέϣ�ϡΗѧѧΗ��ΔϠΎѧѧγϟ�ϝϭѧѧϣϷ�έϓϭѧѧΗϭ�ϊ ΩϭϟΎѧѧΑ�υΎѧѧϔΗΣϻ�ϲѧѧϓ�ΔϘΑΎѧѧγϟ�ϙѧѧϧΑϟ�ΔѧѧΑέΟΗ�Ϫѧѧϳϟ·�έϳѧѧηΗ�Ύѧѧϣϟ�˱ΎѧѧϘϓϭ
توفر السیولة الكافیة.االستحقاق بواسطة اإلدارة لضمان 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

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

)٨٣(

  (تابع)مخاطر السیولة وقیاسھا ومراقبتھا عمل إطار .٤٣

:٢٠١٣دیسمبر ٣١استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في آجال فیما یلي بیان 

أقل من 

شھور٣

أشھر إلى ٣من 

أشھر ٦أقل من 

أشھر  ٦من 

إلى أقل من سنة

من سنة إلى أقل 

سنوات٣من 

ن أكثر م

المجموعثالث سنوات

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٣دیسمبر ٣١

الموجودات

٩,٩٦١,٢٠٦--٨,٤٨٦,٢٠٦٦٠٠,٠٠٠٨٧٥,٠٠٠نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

١١,٣٤٤,٧٠٠---٩,٧٧٣,٥٠٨١,٥٧١,١٩٢ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٨٨٤,٦٤٠----٨٨٤,٦٤٠وراق مالیة بغرض المتاجرةأ

١٧٣,٥٦١١٣٩,٤٥٨١٤٨,٥٥٩٤٨٦,٠٩٨٢,٦٦٨,٥٢٧٣,٦١٦,٢٠٣أدوات مالیة مشتقة

١,٠٢٣,٢٥٨٢,٤٤٣,٠٠٥٣,٢٠٩,٩٨٩٩,٩٥٩,٤٢١٤,٢١٩,٠٩٩٢٠,٨٥٤,٧٧٢استثمارات في أوراق مالیة

١١,٦٤٠,٦٥٦٦,٣٢٩,٩٠٧٢,٦٧٨,٩٩٨١٦,٦٣٢,٥٨٥٩٤,٣٦٦,٥٢٤١٣١,٦٤٨,٦٧٠صافيبالقروض وسلفیات، 

٥٦٠,٦٩٠٥٦٠,٦٩٠----استثمارات عقاریة

٣,٤٠٤,٦٣٨--٢,٥٢٣,٤٨٧٧٥٧,٤٤٠١٢٣,٧١١أخرىموجودات 

٨٠٥,٣٢٢٨٠٥,٣٢٢----صافيبالممتلكات ومعدات، 

٦١,٦٩٥٦١,٦٩٥----موجودات غیر ملموسة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
٣٤,٥٠٥,٣١٦١١,٨٤١,٠٠٢٧,٠٣٦,٢٥٧٢٧,٠٧٨,١٠٤١٠٢,٦٨١,٨٥٧١٨٣,١٤٢,٥٣٦مجموع الموجودات

==============================================================================
المطلوبات

٤,٢٩١,٠١١---٤,٢٨٢,٢٠٨٨,٨٠٣أرصدة مستحقة للبنوك

٨١,٨٦٥٩٧,٢٠٩١٢١,٤٦٢٨٧٧,٥٢٧٢,٧٨٧,٥٢٤٣,٩٦٥,٥٨٧ة مشتقةأدوات مالی

٩٤,٥٧٤,٣٥١١١,٤٣٤,٩٣٠٧,٦٥٨,٨٥١٦٠٤,٨٧٢١,١٥٤,٧٠٤١١٥,٤٢٧,٧٠٨ودائع العمالء

٥,٩٤٠,٤٣٥--٤,٠٧٣,٢٦٦٤١٧,٠٩٩١,٤٥٠,٠٧٠أوراق تجاریة بالیورو

١,٦٥٣,٨٩٤٤٩١,٣٤٦٦,١١٦,٥٣٧٤,٥٥٨,٩١٩١٠,٩٦٤,٨٧٢٢٣,٧٨٥,٥٦٨قروض 

٢٥٦,١٠٣٤,٩١٠,٩١٧-٣,٧٧٣,٦٦٣٧٥٧,٤٤٠١٢٣,٧١١مطلوبات أخرى

٢٤,٨٢١,٣١٠٢٤,٨٢١,٣١٠----حقوق الملكیة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
١٠٨,٤٣٩,٢٤٧١٣,٢٠٦,٨٢٧١٥,٤٧٠,٦٣١٦,٠٤١,٣١٨٣٩,٩٨٤,٥١٣١٨٣,١٤٢,٥٣٦مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة

==============================================================================
-٢١,٠٣٦,٧٨٦٦٢,٦٩٧,٣٤٤(٨,٤٣٤,٣٧٤)(١,٣٦٥,٨٢٥)(٧٣,٩٣٣,٩٣١)فرق السیولة داخل المیزانیة العمومیة

==============================================================================
خارج المیزانیة العمومیة

٢,٣٢٩,١٠٤٤٧٢,١٤٧٤٩٠,٨٧٢٤٦١,٢٠٥٦٠٤,٨٩١٤,٣٥٨,٢١٩ضمانات مالیة والتزامات غیر قابلة لإللغاء

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



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

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

)٨٤(

  (تابع)إطار عمل مخاطر السیولة وقیاسھا ومراقبتھا .٤٣

:٢٠١٢سمبر دی٣١فیما یلي بیان آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 

أقل من 

شھور٣

أشھر إلى ٣من 

أشھر ٦أقل من 

أشھر  ٦من 

إلى أقل من سنة

من سنة إلى أقل 

سنوات٣من 

أكثر من 

المجموعثالث سنوات

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٢دیسمبر ٣١

الموجودات

٩,٣٣٧,٨٧٤--٦,٨٣٧,٨٧٤٦٠٠,٠٠٠١,٩٠٠,٠٠٠مركزیةنقد وأرصدة لدى البنوك ال

١٦٫٥١٧٫١١٨--١٥,٦٩٠,٣٦١٧٢٦,٣٢٨١٠٠,٤٢٩ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٦٤١,٨٧٧----٦٤١,٨٧٧أوراق مالیة بغرض المتاجرة

٢٦٥,٢٥٢٦٠,٥٨٥١١٥,٩٦٢٦٧٧,٩٦٨٣,٨٧٣,٤٥٩٤٫٩٩٣٫٢٢٦أدوات مالیة مشتقة

٦٢٣,٣٩٤٧٨٩,٢٩٥٢٥٤,٤٢٢١١,١٢٠,٦٦٩٥,٩٢٥,١٣٦١٨٫٧١٢٫٩١٦استثمارات في أوراق مالیة

١١,٣٥٠,٠٢١٥,٦١٥,١٣١٨,٩٤٥,٩٢٣١٥,٣٦٧,٣٤٢٨١,٩١٦,٨٧٨١٢٣٫١٩٥٫٢٩٥صافيبالقروض وسلفیات، 

٥٢٩,٣٩٥٥٢٩٫٣٩٥----استثمارات عقاریة

١٧,٠١٣٥٫٩٢٥٫٩٦٢-٤,٢٦٨,٨٠١١,٥٥٠,٩٤٧٨٩,٢٠١أخرىموجودات 

٨٤٩,٩٣٤٨٤٩,٩٣٤----صافيبالممتلكات ومعدات، 

٩٢,١٢٦٩٢,١٢٦----موجودات غیر ملموسة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
٣٩,٦٧٧,٥٨٠٩,٣٤٢,٢٨٦١١,٤٠٥,٩٣٧٢٧,١٦٥,٩٧٩٩٣,٢٠٣,٩٤١١٨٠,٧٩٥,٧٢٣مجموع الموجودات

==============================================================================
المطلوبات

٤,٤١١,٢٧١---٤,١٦٩,٧٤٢٢٤١,٥٢٩أرصدة مستحقة للبنوك

٢٤٥,٤٣٠٥٢,٧١٣٨٧,١٦٨٩١٥,٣٤٧٣,٤٦٧,٦٨٠٤,٧٦٨,٣٣٨أدوات مالیة مشتقة

٨٤,٣٨٤,٤٥٠١٧,٤٩٠,٩٢٩٦,٠٧٥,٠٩٢١١٤,٨٥٧١,١٥١,٥٩٧١٠٩,٢١٦,٩٢٥ودائع العمالء

٤,٥٥٧,١٠٨--١,٦٦١,٣٤٤١,٠٩٤,٦٤٤١,٨٠١,١٢٠أوراق تجاریة بالیورو

٢,٤٧٨,٥١١١,٦٠٢,٧٢٦٣,٧١٢,٢٣٧٥,٩٣٣,٦٦٠١٢,٤١٢,٥١٣٢٦,١٣٩,٦٤٧قروض 

٤,٧٧٣,٠٣٧١,٥٤٩,٧٠٤٩١,٧٢٢١,٣٦٣٥٧٩,٠١٩٦,٩٩٤,٨٤٥مطلوبات أخرى

٢٤,٧٠٧,٥٨٩٢٤,٧٠٧,٥٨٩----حقوق الملكیة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
٩٧,٧١٢,٥١٤٢٢,٠٣٢,٢٤٥١١,٧٦٧,٣٣٩٦,٩٦٥,٢٢٧٤٢,٣١٨,٣٩٨١٨٠,٧٩٥,٧٢٣مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة

==============================================================================
-٢٠,٢٠٠,٧٥٢٥٠,٨٨٥,٥٤٣(٣٦١,٤٠٢)(١٢,٦٨٩,٩٥٩)(٥٨,٠٣٤,٩٣٤)فرق السیولة داخل المیزانیة العمومیة

==============================================================================
خارج المیزانیة العمومیة

٤,٢٧٥,٢٩٢  ١,٥٤١,٩٩٢٢٦٦,٣٢١١,٢٦٢,٤٧٢٩٢٣,٧٦٤٢٨٠,٧٤٣ضمانات مالیة والتزامات غیر قابلة لإللغاء

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



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

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

)٨٥(

  (تابع)إطار عمل مخاطر السیولة وقیاسھا ومراقبتھا .٤٣

�ϲѧϓ�ϙѧϧΑϟΎΑ�Δλالمطلوباتیلخص الجدول التالي آجال استحقاق المطلوبات ΎΧϟ˼ ˺�έΑϣѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ٢٠١٢ϣϭѧλو˼ Χϣϟ�έѧϳϏ�ΔѧϳΩϗΎόΗϟ�ΩΩѧγϟ�ΕΎѧϣί Ηϟ�α Ύѧγ�ϰѧϠϋ�ϰѧΗΣ�Ωѧϭϔϟ�ΕΎϋϭϓΩѧϣ�ϥϷ�˱έѧυϧϭ��Δ
ϻ�ϝΎΟ�ΩϳΩΣΗ�ϡΗ�ΩϘϟ��ΩΣϭϣϟ�ϲϟΎϣϟ�ί ϛέϣϟ�ϥΎϳΑ�ϊ ϣ�ϕΑΎρΗΗ�ϻ�ΔϳϟΎϣΟϹ�ώϟΎΑϣϟ�ϥΈϓ�ˬϝϭΩΟϟ�ϲϓ�ΔΟέΩϣ�ϱΩϗΎόΗϟ�ϕΎϘΣΗγϻ�ΦϳέΎΗ�ϥΎѧϳΑ�ΦϳέΎѧΗ�ϥѧϣ�ΔϳϘΑΗϣϟ�ΓέΗϔϟ�α Ύγ�ϰϠϋ�ΕΎΑϭϠρϣϠϟ�ϱΩϗΎόΗϟ�ϕΎϘΣΗγ

�ΦϳέΎΗ�ϰΗΣ�ΩΣϭϣϟ�ϲϟΎϣϟ�ί ϛέϣϟϝϭ�ϲѧϓ�ΩΩѧγϟ�ΏѧϠρΑ�˯ϼѧϣόϟ�ϥѧϣ�ΩѧϳΩόϟ�ϡϭѧϘϳ�ϥ�ϙѧϧΑϟ�ϊ ѧϗϭΗϳ�ϻ��ΔѧόϗϭΗϣϟ�ΔϳϠόϔϟ�ϕΎϘΣΗγϻ�ϝΎΟ�ΏΎγΗΣ�ϡΗϳ�ϡϟϭ�ϱΩϗΎόΗϟ�ϕΎϘΣΗγϻ�Ϫѧϳϓ�˱ΎѧΑϟΎρϣ�ϙѧϧΑϟ�ϥϭѧϛϳ�ΦϳέΎѧΗ
االحتفاظ بالودائع.بالسداد، كما أن الجدول ال یتضمن التدفقات النقدیة المتوقعة وفقاً لما تشیر إلیھ تجربة البنك السابقة في 

القیمة 
الدفتریة

إجمالي التدفقات 
الصادرةیة النقد

أقل من
أشھر٣

أشھر إلى ٣من 
أشھر٦من أقل

أشھر إلى ٦من 
من سنةأقل

من سنة إلى
سنوات٣أقل من 

أكثر من
سنوات٣

لف درھمأألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٣دیسمبر ٣١
المطلوبات

---٤,٢٩١,٠١١٤,٢٩١,٩٤٢٤,٢٨٣,١٣٩٨,٨٠٣أرصدة مستحقة للبنوك
٣,٩٦٥,٥٨٧٤٫٣٣٩٫٣٨١٣٫١٥٧٫٦٤٥٢٩٦,٥١٨٢٣,٠٣٣١٩٠,٤٣٣٦٧١,٧٥٢أدوات مالیة مشتقة

١١٥,٤٢٧,٧٠٨١١٥,٨٨٧,٦٦٤٩٤,٧٩٣,٢١٢١١,٥٤٥,٥٣٩٧,٧٦٢,٥١٩١,٧٧١,٩٤٣١٤,٤٥١ودائع العمالء
--٥,٩٤٠,٤٣٥٥,٩٤٨,٩٧٣٤,٠٧٥,٢٠٧٤١٧,٣٣٨١,٤٥٦,٤٢٨أوراق تجاریة بالیورو

٢٣,٧٨٥,٥٦٨٢٧,٢٦٢,٠٢١١,٧٩٧,٧٣٨٦٨٠,٨٨١٦,٢٣٢,٧٢٤٥,٤٢٠,٠٣٠١٣,١٣٠,٦٤٨قروض 
٢٥٦٫١٠٤-٤,٤٦٥,٣٥٦٤٫٤٦٥٫٣٥٦٣,٣٢٨,١٠٢٧٥٧,٤٣٩١٢٣,٧١١مطلوبات أخرى

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
١٥٧,٨٧٥,٦٦٥١٦٢٫١٩٥٫٣٣٧١١١٫٤٣٥٫٠٤٣١٣,٧٠٦,٥١٨١٥,٥٩٨,٤١٥٧,٣٨٢,٤٠٦١٤٫٠٧٢٫٩٥٥مجموع المطلوبات المالیة

===========================================================================================
٢٠١٢دیسمبر ٣١

المطلوبات
---٤,٤١١,٢٧١٤٫٤٢٤٫٩٨٥٤٫٢٩٩٫١٥١١٢٥,٨٣٤أرصدة مستحقة للبنوك

٤,٧٦٨,٣٣٨٤٫٩٧٩٫١٧٦٤٫٣٦١٫٦٦٧٣٥٫٦٣٧٨١,٦٨٧٤١٨,٣٢٩٨١,٨٥٦أدوات مالیة مشتقة
١٠٩,٢١٦,٩٢٥١١٠,٤١٠,٥٣٤٨٤,٥٥٤,٥٩٠١٧,٧٥٣,٦١٣٦,٠٤٧,٤٣٨١٠٣,٢٤٥١,٩٥١,٦٤٨ودائع العمالء

--٤,٥٥٧,١٠٨٤,٥٨٩,١٧٩١,٨٠٤,٨٤٨١,٦٧٩,٢٩٩١,١٠٥,٠٣٢وأوراق تجاریة بالیور
٢٦,١٣٩,٦٤٧٢٩,٣١١,٨٩٤٢,٤٥٦,٦٣٠١,٧٦٧,٩٨٠٤,٠٦٣,٠٧٣٦,٩٦٨,٠٣٤١٤,٠٥٦,١٧٧قروض 

٦,٧٦٥,٤٥٣٦,٧٦٥,٤٥٣٤٫٥٤٣٫٦٤٥١٫٥٤٩٫٧٠٤٩١٫٧٢٢١٫٣٦٣٥٧٩٫٠١٩مطلوبات أخرى
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١٥٥,٨٥٨,٧٤٢١٦٠٫٤٨١٫٢٢١١٠٢٫٠٢٠٫٥٣١٢٢٫٩١٢٫٠٦٧١١٫٣٨٨٫٩٥٢٧٫٤٩٠٫٩٧١١٦٫٦٦٨٫٧٠٠المالیةالمطلوبات مجموع
===========================================================================================

األدوات المالیة المشتقة المحتفظ بھا للمتاجرة مدرجة ضمن المجموعة األولى للسیولة بقیمتھا العادلة.



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

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

)٨٦(

الت األجنبیة وقیاسھا ومراقبتھامخاطر العمعمل إطار   .٤٤

�ΓέΩϹ�α.التقلبات في أسعار العمالت األجنبیة السائدة على مركزه المالي وتدفقاتھ النقدیةتعرضھ لتأثیراتیقوم البنك بإدارة ѧϠΟϣ�ϊ ѧο ϳϑ ϭϘѧγϭ�ΓΩѧΣ�ϰѧϠϋ�ΔѧϠϣϋ�ϝѧϛϟ�έρΎѧΧϣϟ�ΕΎϳϭΗѧγϣϟ�Γέϭѧλ Α
�ϡѧϗέ�ΡΎѧο.بشكل یوميتم مراقبة ھذه السقوفتو، مجتمعة لكٍل من المركز الیومي ومركز الیوم التالي ϳϹ�ϲϓ�Εϼϣόϟ�έΎόγ�ϲϓ�ΏϠϘΗϟ�έρΎΧϣ�ΔϳγΎγΣ�ϥΎϳΑ�ϡΗϳ٤٥.�Εϼѧϣόϟ�Εί ѧϳϛέΗ�ϝѧϳϠΣΗ�˷ϥ·

لبنك مبینة أدناه. دى البیان المركز المالي الموحد ل

جموعالمأخرىرینغیت مالیزيجنیھ استرلینيفرنك سویسريیورودوالر أمریكيدرھم إماراتي
ألف درھمألفألفألفألفألفألفألف٢٠١٣دیسمبر ٣١

الموجودات
١٠٣,٤٧٤٩,٩٦١,٢٠٦---٨,٨٣١,٩٤٨١,٠٢٥,٧٢٣٦١نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
٤,٤٨١,٠٤٢١١,٣٤٤,٧٠٠-٣,٤١٤,٧٥٠٢,٠٨١,٣٦٣٦٧٧,٠٣٤٢٠٧,٣١٨٤٨٣,١٩٣ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٢١٥,٠٩١٨٨٤,٦٤٠----٤٧٧,٠٣٨١٩٢,٥١١وراق مالیة بغرض المتاجرةأ
٣,٠٨٦,٦٢٠٣,٦١٦,٢٠٣---٣٠٧,١٩٧٢٢٢,٣٨٤٢أدوات مالیة مشتقة

٥٢٠,٧١٩٢٠,٨٥٤,٧٧٢---٢٢٩,٤٩٤١٩,٥٥٧,٥٣٠٥٤٧,٠٢٩استثمارات في أوراق مالیة
٢,٤٦١,٣٥٨١٣١,٦٤٨,٦٧٠-١٨,٨١٧-١٠٧,٠٩٩,٨٨٤٢٢,٠٤٩,٩٧٥١٨,٦٣٦قروض وسلفیات، بالصافي

٥٦٠,٦٩٠------٥٦٠,٦٩٠استثمارات عقاریة
٦٦٤,١١٢٢,٣٣٥,٣٨١٨٣,٠٨٨٧,٥٤٧١,٤١٧٣٥,٣٨٢٢٧٧,٧١١٣,٤٠٤,٦٣٨موجودات أخرى

٣٫٨٤٠٨٠٥,٣٢٢-----٨٠١٫٤٨٢ممتلكات ومعدات، بالصافي
٦١,٦٩٥------٦١,٦٩٥موجودات غیر ملموسة

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
١٢٢٫٤٤٨٫٢٩٠٤٧,٤٦٤,٨٦٧١,٣٢٥,٨٥٠٢١٤,٨٦٥٥٠٣,٤٢٧٣٥,٣٨٢١١٫١٤٩٫٨٥٥١٨٣,١٤٢,٥٣٦مجموع الموجودات

========================================================================================================
المطلوبات وحقوق الملكیة

٤,٢٩١,٠١١--١١٠,٠٨٨-٢,٤٦٦,٠٥٩١,٧١٤,٣٦٢٥٠٢أرصدة مستحقة للبنوك
٣,٠٥٨,٥٧٣٣,٩٦٥,٥٨٧---٨١٩,٨٥٨٨٧,٠٧٦٨٠أدوات مالیة مشتقة

٨٠,٨٣٣,٠٧١٢٧,٦٢٢,٠٩٠٨٩٧,٥٤٠٢٠٦,٤٢٢١,٧٧٧,٩٩٠١٣٤,٠٩٠,٥٨٢١١٥,٤٢٧,٧٠٨ودائع العمالء
٥,٩٤٠,٤٣٥--٢,٤٢٤,١٨٠١,٥٦٨,١٧٨٦١٨,٣٨٥١,٣٢٩,٦٩٢-أوراق تجاریة بالیورو

٥٨,١٤٧٢٣,٧٨٥,٥٦٨---١٣٦,٣١٥٢٣,٠٣٧,٠٨٤٥٥٤,٠٢٢قروض
٢,٩٤٦,٤٦٤١,٠٢٨,٤٨٠٢٦,١٩٤٦,٩٣٨٥,٩٨١١٩,٠٨٦٨٧٧,٧٧٤٤,٩١٠,٩١٧مطلوبات أخرى

٢٤,٨٢١,٣١٠----٢٤,٢٨٩,٥٦٥٤٨٨,٥٩٥٤٣,١٥٠حقوق الملكیة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١١١,٤٩١,٣٣٢٥٦,٤٠١,٨٦٧٣,٠٨٩,٦٦٦٨٣١,٧٤٥٣,٢٢٣,٧٥١١٩,٠٩٩٨,٠٨٥,٠٧٦١٨٣,١٤٢,٥٣٦لكیةمجموع المطلوبات وحقوق الم
========================================================================================================

-١٦,٢٨٣٣٫٠٦٤٫٧٧٩(٢,٧٢٠,٣٢٤)(٦١٦,٨٨٠)(١,٧٦٣,٨١٦)(٨,٩٣٧,٠٠٠)١٠٫٩٥٦٫٩٥٨صافي مركز المیزانیة العمومیة
========================================================================================================

-١٣٨،٣٥١-١،٧٧٣،٢٥٩٦٣٤،٤٥٠٢،٦٨٦،٣٧٤(٢,٧٥٥,٤٨٩)(٢,٤٧٦,٩٤٥)صافي مركز الصرف األجنبي على حساب عقود الصرف األجنبي
========================================================================================================

-١٦,٢٨٣٣٫٢٠٣٫١٣٠(٣٣,٩٥٠)٩,٤٤٣١٧,٥٧٠(١١,٦٩٢,٤٨٩)٨٫٤٨٠٫٠١٣صافي المركز المفتوح للصرف األجنبي
========================================================================================================



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

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

)٨٧(

(تابع) مخاطر العمالت األجنبیة وقیاسھا ومراقبتھاعمل إطار   .٤٤

المجموع أخرى رینغیت مالیزي جنیھ إسترلیني فرنك سویسري یورو دوالر أمریكي درھم إماراتي
درھمألف ألف ألف ألف ألف لفأ ألف ألف ٢٠١٢دیسمبر ٣١

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 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
٦٤١٫٨٧٧ ١٧٣٫٠٧٨ - - - - ١٦٥٫٢٢٥ ٣٠٣٫٥٧٤ أوراق مالیة بغرض المتاجرة

٤٫٩٩٣٫٢٢٦ ٨٫٨٧٥ - - - - ٣٫٢٩٦٫٧٠١ ١٫٦٨٧٫٦٥٠ أدوات مالیة مشتقة
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، بالصافي
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، بالصافي
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 - ٦٩٫٥٤٣ - ٦٤٤ ٥٨٥٫٨١٣ ٣٫٦٦٠٫٨٦٨ أرصدة مستحقة للبنوك
٤٫٧٦٨٫٣٣٨ ١٣٫٣٩٠ - - - - ٣٫٠٨١٫٥٨٥ ١٫٦٧٣٫٣٦٣ أدوات مالیة مشتقة

١٠٩٫٢١٦٫٩٢٥ ٥٫٩٨٠٢٨٦ ١٤ ١٫٦١٧٫٥٠٢ ٢٤٫٣٢٧ ١٫٠٠٨٫٠٠٠ ٢٣٫٦٨٢٫٧٦٨ ٧٦٫٩٠٤٫٠٢٨ ودائع العمالء
٤٫٥٥٧٫١٠٨ ٥١٫١٦٥ - ٢٩٫٦٨٤ ٤٨١٫٣٨٩ ١٫٧٧٧٫٦٦٣ ٢٫٢١٧٫٢٠٧ - أوراق تجاریة بالیورو

٢٦٫١٣٩٫٦٤٧ ٦٠٫١٥٩ - - - ٤٨٢٫٠٥٢ ١٥٫٤٣٣٫٣٥٠ ١٠٫١٦٤٫٠٨٦ قروض
٦٫٩٩٤٫٨٤٥ ٢٣٧٫٤٠٥ - ١٫٧٣٠ ١٫٠٣٢ ٣٦٫٥٧٠ ٤٫٦٤٠٫٧٢١ ٢٫٠٧٧٫٣٨٧ مطلوبات أخرى

٢٤٫٧٠٧٫٥٨٩ ٢٤٫٠٦٤ - - - ٥٤٫١٢٧ ٧٣٣٫٢٢١ ٢٣٫٨٩٦٫١٧٧ حقوق الملكیة
----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

١٨٠٫٧٩٥٫٧٢٣ ٦٫٤٦٠٫٨٧٢ ١٤ ١٫٧١٨٫٤٥٩ ٥٠٦٫٧٤٨ ٣٫٣٥٩٫٠٥٦ ٥٠٫٣٧٤٫٦٦٥ ١١٨٫٣٧٥٫٩٠٩ الملكیةمجموع المطلوبات وحقوق
============ ============ ============ ============ ============ ============ ============ ============

- ٢٠٦٫٨١٧ ١٧,٠٤٩ (١,٣٣٦,٠٣٦) (٤٨٠,٥٩٧) (٤٦٨,٦٩٨) (٨,٠٥٠,١٧١) ١٠,١١١,٦٣٦ صافي مركز المیزانیة العمومیة
============ ============ ============ ============ ============ ============ ============ ============

- ٢٫٤٩٦٫٧٥٦ - ١٫٣٣٥٫٧٤٧ ٤٨١٫٣٧٣ ٤٦٥٫٦٤٥ )٤٣٨٫٣٧٢( )٤٫٣٤١٫١٤٩( اب عقود الصرف األجنبيصافي مركز الصرف األجنبي على حس
============ ============ ============ ============ ============ ============ ============ ============

- ٢٫٧٠٣٫٥٧٣ ١٧٫٠٤٩ )٢٨٩( ٧٧٦ )٣٫٠٥٣( )٨٫٤٨٨٫٥٤٣( ٥٫٧٧٠٫٤٨٧ صافي المركز المفتوح للصرف األجنبي
============ ============ ============ ============ ============ ============ ============ ============



  ةة مساهمة عـامشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٨٨(

وقیاسھا ومراقبتھاسوقمخاطر العمل إطار  .٤٥

�ϕϭγϟ�έρΎΧϣ�έΎόѧγϭ�ϡϬѧγϷ�έΎόѧγϭ�ΓΩѧΎϔϟ�έΎόѧγ�ϝѧΛϣ�ϕϭѧγϟ�έΎόγ�ϲϓ�ΕέϳϐΗϟΎΑ�ΔϘϠόΗϣϟ�έρΎΧϣϟ�ϲϫ�ϑ έѧλ�Εϼѧϣόϟ
ϳϏ��ΔϳϧΎϣΗϻ�ΕΎϗϭέϔϟϭ�ΔϳΑϧΟϷ�ί ϛέϣϟ�ϲϓ�ΕέϳϐΗϟΎΑ�ΔϘϠόΗϣϟ�έ�Ύѧϣϣ��ΓέΩѧλ ϣϟ�ΔѧϬΟϟ���ϥϳΩѧϣϠϟ�ϲϧΎϣΗϻ�ΕΩέѧϳ·�ϰѧϠϋ�έΛ̈́ѧϳ

��ΔϳϟΎϣ�ΕϭΩ�ϥϣ�ϪϛϠϣϳ�Ύϣ�Δϣϳϗ�ϭϭѧϫ�ϕϭѧγϟ�έρΎΧϣ�ΓέΩ·�ϥϣ�ϑالبنك ΩϬϟ�ϥ·�α ϳϳΎѧϘϣϟ�ϥϣѧο �ΎѧϬΗΑϗέϣϭ�έρΎѧΧϣϟ�ϩΫѧϫ�ΓέΩ·
المقبولة مع تعظیم العائد على المخاطر. 

ة بسبب التغیرات في ألداة مالیالمستقبلیةمخاطر أسعار الفائدة ھي المخاطر المتعلقة بالتقلب في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة
أسعار الفائدة السوقیة.

ΔѧϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩѧΗϟ�ϭ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ϲѧϓ�ΏϠϘΗϟΎΑ�ΔϘϠόΗϣϟ�έρΎΧϣϟ�ϲϫ�ΕϼϣόϟΔϳϠΑϘΗѧγϣϟ�ϲѧϓ�ΕέѧϳϐΗϟ�ΏΑѧγΑ�ΔѧϳϟΎϣ�ΓΩϷمخاطر
صرف العمالت األجنبیة.أسعار

ألداة مالیة بسبب التغیرات العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ةقیمال في تقلبالالمتعلقة بمخاطر الاألخرى ھيسعاراألمخاطر 
�ϭ�ΓΩѧѧΎϔϟ�έΎόѧѧγ�έρΎѧѧΧϣ�ϥѧѧϋ�ΔѧѧηΎϧϟ�ϙѧѧϠΗ�ϑ ϼѧѧΧΑ��ϕϭѧѧγϟ�έΎόѧѧγ�ϲѧѧϓ�έρΎѧѧΧϣ�ΔѧѧϳΑϧΟϷ�Εϼѧѧϣόϟ�ϑ έѧѧλ�ϩΫѧѧϫ�ΕѧѧϧΎϛ�˯ϭѧѧγ�ˬ

�ΔѧϟϭΩΗϣϟ�ΔѧϳϟΎϣϟدواتاألعلى جمیع لھا تأثیر أو عوامل بالجھة المصدرة لھا معینة أو داة مالیةالتغیرات نتیجة عوامل خاصة بأ
.في السوق

إدارة مخاطر السوق

·�ϡѧγϗ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣ�ΓέΩѧϣ�ΔѧϳέΎΟΗϟ�ΔυϔΣϣϟ�ϥ.غیر تجاریةأخرى تجاریة ومحافظبینتعرضھ لمخاطر السوق تصنیفیقوم البنك ب
�ϲϓ�ϝϭΧΩϟϭ�ϕϭγϟ�ϕϭѧγϟ�ίناتجة عنالمراكز الالخزینة وتضم  ѧϛέϣ�ϰѧϠϋ�ΫϭΣΗγϻ�ΕΎѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭѧΟϭϣϟ�ϰѧϟ·�ΔϓΎѧο ϹΎΑ

.عادلةالمالیة التي تدار على أساس القیمة ال

صرف العمالت أسعار الفائدة وأسعارفي إن عملیات البنك تعرضھ بصورة رئیسیة إلى المخاطر المالیة الناتجة عن التغیرات 
.ر الفائدة والعمالت األجنبیةاسعأمخاطر لإدارة تعرضھ بھدف مشتقة المالیة الدوات لعدد من األاً عقودالبنكبرمی.األجنبیة

Value-atالقیمة المصاحبة للمخاطر (حساسیة / وزنتحلیلعلى لمخاطر ل بوضع سقوفدارة اإلمجلس قد قام ل Risk(
تقاریر منتظمة ویتم رفع ، إدارة المخاطر قسمتم مراقبتھا عن كثب من قبل التي توالمفتوحةاألجنبيوسقوف لمراكز الصرف 

.دات والمطلوباتوتناقشھا لجنة الموجوإلى اإلدارة العلیا بذلك 

إدارة مخاطر السوق ھو من ھدف الإن .لمخاطرالمراقبةوحدة مستقلةحدد وتقاس وتراقب وتدار من قبل تُ إن مخاطر السوق 
إلدارة العلیا ومجلس على اكلبنالمتعلقة بامخاطر السوق العرض الشفاف لواألداء التشغیلي المؤثرة علىالتقلبات الحد من

.الرقابیةاإلدارة والجھات 

التي تقوم بالوظائف التالیة:واالئتمان لمخاطر ل یةداراإللجنة الإدارة مخاطر السوق یشرف على
.وضع إطار شامل لسیاسة تقییم السوق مقارنة بسوق أخرى
سیاسة مخاطر السوقوضع إطار شامل ل.
مخاطر السوقل المستقلةمراقبةالمتابعة والقیاس ولا.
 رقابة على المخاطرلواللموافقة سقوفوضع.

المخاطروتصنیف تحدید 

�ϕϭγϟ�έρΎΧϣ�ΕΎγΎϳγ�ΩΎϣΗϋΎΑѧϟ�ϯللمخاطر واالئتماناإلداریة جنةللاتقوم  ΩϙѧϧΑϟ.�ϥ·�Δϟϭ̈́ ѧγϣ�ϝΎѧϣϋϷ�ΕΎѧϋΎρϗ�ϊ ѧϳϣΟ�ϝϛѧηΑ
·�ΩѧϘϋ�ϡΗϳΕΎѧϋΎϣΗΟ�˳ϝϛѧηΑ�ϥϳѧΑ�ϡυϧѧϣ�έρΎѧΧϣ�ΓέΩالكامنة في وحداتھا التنظیمیة والتحقق منھا.مخاطر السوق شامل عن تحدید 
.لمخاطر لمناقشة وأخذ قرارات حول التعرض للمخاطر في سیاق بیئة السوقل الوحدات المعرضةالسوق ورؤساء 



  ةة مساهمة عـامشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٨٩(

(تابع) مخاطر السوق وقیاسھا ومراقبتھاعمل إطار   .٤٥

(تابع) المخاطروتصنیف تحدید 

ϭ�ΔϳέΎΟΗ�ϯفئاتبینتعرضھ لمخاطر السوق صنیفتیقوم البنك ب έѧΧΎΟΗ�έѧϳϏΔѧϳέ.�ϡѧγϗ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣ�ΓέΩѧϣ�ΔѧϳέΎΟΗϟ�ΔѧυϔΣϣϟ�ϥ·
�ϲϓ�ϝϭΧΩϟϭ�ϕϭγϟ�ϕϭѧγϟ�ίناتجة عنالمراكز الوتضمالخزینة  ѧϛέϣ�ϰѧϠϋ�ΫϭΣΗγϻ�ΕΎѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭѧΟϭϣϟ�ϰѧϟ·�ΔϓΎѧο ϹΎΑ

.المالیة التي تدار على أساس القیمة العادلة

تجاریةالمخاطر ال

�ΔѧϳΑϧΟϷ�Εϼѧϣόϟ�έρΎѧΧϣϭϭ�ϡϬѧγϷ�έρΎѧΧϣϭϭ�ϊومخاطرئدةإن مخاطر السوق التي تتضمن مخاطر معدالت الفا Ϡѧγϟ�ΎѧϫέϳϏ
�νنطوي علىالمخاطر التجاریة األخرى تمن  ΎϔΧϧ�ϲѧϓ�ϝѧϣΗΣϣ�ΔѧΟϳΗϧ�ϲϟΎѧϣϟ�ϊ ѧο ϭϟ�ϭ�ϝΧΩѧϟ�ϲϓΎѧλل�ϲѧϓ�Δϳѧγϛόϟ�ΕέѧϳϐΗϠ

.معدالت السوق

ϻ�ϲΟϳΗέΗγ�ϭ�ΓέΎѧΟΗϟ�ϲγϳέϟنشاطھافي البنك التي یكون لوحدة التجاریةلالمملوكة المالیة تشمل المخاطر التجاریة المراكز 
�ϲѧϓ�Δϳγϳέϟ�ΕΎϳϠϣόϟ�ϥϣοئرح أو خسااربأأي یتم بوجٍھ عام تسجیل الدخول في أسواق جدیدة. �ί ϛέϣϟ�ϩΫϬϟ�ΔϘϘΣϣ�έϳϏ�ϥΎѧϳΑ

.موّحدالالدخل

تجاریةالمخاطر غیر ال

ΕΎϳΟϳΗέΗѧγϝΎѧϣϋϷ�ΔϳѧγΎγϷ�ϙѧϧΑϟϭϼϣόϟ�ΔѧϣΩϘϣϟ�ΕΎϣΩѧΧϟϭ�ΕΎѧΟΗϧϣϟϪѧίالا�ϥѧϣ�ΔϳέΎΟΗϟ�έϳϏ�έρΎΧϣϟΫѧϳϔϧΗ تنتج ѧϛέϣϟϭ
.للمخاطراتھالبنك إلدارة تعرضیأخذھاستراتیجیة التي اال

�ϥѧѧϛϣϳ�ΕΎѧѧο έόΗϟ�ϩΫѧѧϫ�ϥ·ϥϝѧѧϣϭϋ�ΓΩѧѧϋ�ϥѧѧϣ�ΞΗѧѧϧΗϝϣѧѧηΗ�ϝΎѧѧΛϣϟ�ϝϳΑѧѧγ�ϰѧѧϠϋέѧѧλ Σϟ�ϻ�ΕΩϭѧѧΟϭϣϟ�ΕϭѧѧΟϓ�έϳόѧѧγΗ�ΓΩΎѧѧϋ·
.السوقفي فائدة التمعدالیاتالمیزانیة العمومیة والتغیرات في مستوى وشكل منحنعنالخارجةدواتاألالمطلوبات وو

�ΔѧѧϳέΎΟΗϟ�έѧϳϏ�έρΎѧѧΧϣϟ�ϝϣѧηΗϷ�ϕέϭϟϭ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ΕΩϭѧΟϭϣϷϯ έѧѧΧΎѧѧϬΑ�υϔΗѧΣϣϟν έѧѧϐΑالاέΎϣΛΗѧγ�ϝѧѧϳϭρϟ�ϯ Ωѧϣϟ�ϰѧѧϠϋ�ϲѧѧϓ
.مطلوبات البنك/إدارة التعرضات لموجودات المصنفة كتحوطات والمستخدمة فيراق المالیة والمشتقات األو

قیاس المخاطر

�ϊت واحدةقیاس وسیلة وجد تال  علماً بأنھاألدوات المستخدمة لقیاس مخاطر السوقمبین أدناه ѧϳϣΟ�α ϛόϲΣϭѧϧϕϭѧγϟ�έρΎѧΧϣ.
.من بینھا تحلیل الحساسیةوغیر إحصائیة، إحصائیة،مختلفة قیاساتالبنك یستخدم

مخاطر لل اإلحصائیةمقاییسال

واألسعار والتقلبات السوق معدالتیقوم البنك بقیاس خطر الخسارة الناجمة عن الحركات المستقبلیة السلبیة المحتملة في 
الذي یقوم بھ البنك ھو عبارة عن تقدیر إن تحلیل القیمة المصاحبة للمخاطر .لمخاطرل المصاحبةالقیمة باستخدام أسلوب 

% بالنسبة للخسارة المحتملة التي ال یتوقع تجاوزھا إذا ظلت مراكز السوق الحالیة المتوقع ٩٩باستخدام مستوى ثقة یبلغ 
عن ناتج احتاللھا مستقرة لمدة یوم واحد. إن استخدام ھذا المستوى من الثقة یشیر إلى أن الخسائر الیومیة المحتملة الزائدة 

سقوف لقد قام مجلس اإلدارة بوضعتحلیل القیمة المصاحبة للمخاطر من المرجح أن یعاني منھا البنك مرة واحدة كل مئة یوم. 
إدارة دفتر المتاجرة.لمستوى المخاطر المقبولة عند

لى أساس البیانات التاریخیة. یتم عادة یستخدم البنك نماذج محاكاة لتقییم التغیرات المحتملة في القیمة السوقیة لدفتر المتاجرة ع
تصمیم نماذج تحلیل القیمة المصاحبة للمخاطر بھدف قیاس مخاطر السوق في البیئة العادیة للسوق، ولذلك توجد بعض القیود 

كات على استخدام ھذا المنھج نظراً الستناده إلى الترابطات والتقلبات التاریخیة في أسعار السوق كما أنھ یفترض أن الحر
المستقبلیة سوف تنتج عن التوزیع اإلحصائي.



  ةة مساهمة عـامشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩٠(

(تابع) مخاطر السوق وقیاسھا ومراقبتھاعمل إطار   .٤٥

(تابع) قیاس المخاطر

  (تابع) مخاطرلل اإلحصائیةمقاییسال

ثناء الیوم أیمثل تحلیل القیمة المصاحبة للمخاطر مخاطر المحافظ االستثماریة بنھایة یوم العمل وقد تختلف مستویات الخطر 
عن تلك المستویات المرصودة بنھایة الیوم. ومع ذلك، فقد تختلف نتائج التداول الفعلیة عن حسابات التحلیل، خاصة وأن الواحد

طریقة الحساب ال توفر مؤشراً ذا قیمة عن األرباح والخسائر في ظروف السوق المتأزمة.   

یقوم البنك بإعداد توقعات للعجز على أساس یومي لمراقبة المخاطر ، المشار إلیھ سلفاً التي یواجھھا التحلیلعلى القیودوللتغلب 
الخارجة عن سقف الثقة. 

ر:دیسمب٣١فیما یلي تحلیل القیمة المصاحبة للمخاطر للسنة المنتھیة في 

٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھملمدة یوم واحد)-%٩٩القیمة المصاحبة للمخاطر یومیاً (بنسبة 

(٣,٦٩٧)(٤,٣١٨)الخطر اإلجمالي

(٤,٣٤٣)(٤,٢١٢)للمخاطرمتوسط القیمة المصاحبة 

المقاییس غیر اإلحصائیة للمخاطر

Σϓ�Ωϋ�Ύϣϳϓϟ�ι�ρϐοΔϳγΎγΣϟ���ϥϣο،للمخاطرغیر اإلحصائیةییسقامالإن  ΗΗ�ˬϳϳϘΗΎѧϣ�ΔϠϘΗѧγϣϟ�ϕϭѧγϟ�Ε�ΔΣѧλ �ϥѧϣ�Ωѧϛ́ΗϠϟ
ϟ�ΓΩΩѧΣϣϟ�ϑ ϭϘѧγϟ�ϊ ѧϣ�ϕѧϔΗΗ�ϝϭΩѧΗϟ�ΔѧϳϠϣϋ�ϥ�ϥѧϣ�Ωϛ́ΗϠϟ�έρΧϟ�α ϳϳΎϘϣϭ�ϙϧΑϟ�ΕΎϣϳϳϘΗ�ΔѧΟέΩѧ˷ΑϘΗ�έϳΑΩѧΗϟ�ϩΫѧϫ�έϓϭѧΗ��έѧρΧϟ�ϝ

معلومات مفصلة عن تعرضات البنك لمخاطر السوق. 

ϝϛѧηΑ�ΎϬѧγΎϳϗ�ϥѧϣ�Ωѧϛ́ΗϠϟ�ϕϭѧγϟ�έρΎѧΧϣϟ�ΔϠϘΗѧγϣ�ΓΩѧΣϭ�ϕϳέρ�ϥϋ�ΎϬϧϣ�ϕϘΣΗϟ�ϡΗϳ�έρΧϟ�α˳�إن تقییمات السوق المستقلة / مقای ϳ
�ΏΎѧγΗΣ�ϡΗѧϳ��ϲϣϭѧϳ�α Ύѧγ�ϰѧϠϋ�ϕϭѧγϟ�έρΎѧΧϣ�ΔΑϗέϣϭ�ΔόΑΎΗϣϟ�έρΧϟ�α ϳϳΎϘϣϟ�ϝϭϷ�ϑ ϳϧλ Ηϟ�ϙϧΑϟ�ϡΩΧΗγϳ��ϳΣλ�ϝѧϣΎόϣ

�ϊدلتا ومعامل فیجا ألسعار الفائدة والصرف األجنبي یومیاً وتتم مطابقتھما ѧο ϭΑ�ΓέΩϹ�α ѧϠΟϣ�ϡΎѧϗ�ΩѧϘϟ��ΎѧϣϬϟ�έέѧϘϣϟ�ϑ Ϙγϟ�ϊ ϣ
سقوف محددة لمعامل دلتا ومعامل فیجا والتي تمثل مستویات مقبولة من المخاطر عند إدارة دفتر المتاجرة. 

تحلیل الحساسیة

اإلحصائیة للمخاطر المقاییس قسم جة ضمن حلیل القیمة المصاحبة للمخاطر المدرلتغلب على القیود المتأصلة في تامن أجل
لمحفظتھ االستثماریة من أجل محاكاة یومیاً لضغط المالي / تحلیل الحساسیةصات اوه، یقوم البنك أیضاً بإجراء فحأعال

وذلك بھدف تحلیل المخاطر المتحملة التي قد تنشأ عن أحداث السوق القصوى عن فترات الثقة االعتیادیة ةالظروف الخارج
الضغط المالي یتم رفع تقاریر بھا إلى لجنة الموجودات وصاتفح نتائج. إن ي ذات الوقت تكون مقبولةنادرة الظھور لكنھا ف

والمطلوبات لدى البنك.



  ةة مساهمة عـامشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩١(

(تابع) مخاطر السوق وقیاسھا ومراقبتھاعمل إطار   .٤٥

(تابع) قیاس المخاطر

تمخاطر العمال

Δѧϳέϭϔϟϭ�Δϳοللتغیراتالمحفظة التجاریة وغیر التجاریة لة في دفترالتقییمات العادحساسیة تحلیل یوضح الجدول التالي  έΗϓϻ
ΕΎѧΑΛϯ مع – ةر صرف العمالت األجنبیاسعأفي مستوى  έѧΧϷ�ϕϭѧγϟ�έρΎѧΧϣ�ϝѧϣϭϋ–ϲѧΗϟΩѧϗ�ϥΎѧϳΑ�ϰѧϠϋ�έϳΛ́ѧΗ�ΎѧϬϟ�ϥϭѧϛϳ

الدخل الموّحد للبنك:
٢٠١٣٢٠١٢

النسبة المئویة 
للتغیرات في أسعار 

%١٠-%١٠صرف العمالت
+١٠

نقاط١٠-نقاط١٠+%١٠-%١٠نقاط١٠-نقاط
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

–دوالر أمریكي 
٢١(٢١)٢،٢٣٨(١،٨٣١)(٤)٣(٢،٧١٣))٤٢٧(دوالر أسترالي

–یورو 
(١٣)١٣(١،٧٦٠)٣٢١،٧٦٠(١٨)١١٧،٤٥٨٣٩،٥٠٧دوالر أمریكي

–جنیھ استرلیني 
(١٨)١٨(٢،٩٣١)١٢،٩٣١(١)١٢٠)١٢٠(دوالر أمریكي

–دوالر أمریكي 
--١٨٩(١٥٥)--١٥٤(١٢٦)ین یاباني

–دوالر أمریكي 
--(٥٠)١٨٤١(١٦)٣،٧٩٤١٩،٣٤٦فرنك سویسري 

–دوالر أمریكي 
٤(٤)٢٢،٨٤٣(١٨،٦٩٠)٣(٣)٢٢،٠١٥(١٨،٠١٢)روبیة ھندیة

المحفظة التجاریة–خاطر السوق م

�Δϳέϭϔϟϭ�έΎόѧγ�ϯاالفتراضیةبالنسبة للتغیراتفي دفتر المتاجرةالتقییمات العادلةحساسیةتحلیلالجدول التاليیبین  ϭΗѧγϣ�ϲѧϓ
للبنك:موّحدیكون لھا تأثیر على بیان الدخل القدالتي –مخاطر السوق األخرى عوامل ثباتمع  –الفائدة 

لكافة الفترات كالتالي:التغیر النسبي في حركات أسعار الصرف الفوریة

٢٠١٣٢٠١٢
+٢٥-%٢٥+%٢٥-%٢٥%

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٥١,٣٩٠(٣٨,٠٦٢)٢٩,٣٤٦(١٧,٦٨٩)الدرھم اإلماراتي
(٤٢,٤٠١)٣٥,٨٥٩(٢٠,٠٨٧)١١,٩٥٥الدوالر األمریكي

٨,٩٨٩(٢,٢٠٣)٩٫٢٥٩(٥,٧٣٤)المجموع

المحفظة غیر التجاریة–مخاطر السوق 

ومدى ،األخرىكافة المتغیرات ثباتمع  ،ي أسعار الفائدةف ةمحتملال لةمعقوألحد التغیرات الالحساسیة معدل یبین الجدول التالي 
.غیر التجاریةتھمحفظلللبنك موّحدرھا على بیان الدخل الیتأث

ѧϭϔϟΩΔϧѧγϟ�ΓΩѧΣϭإیراداتعلى صافي  أسعار الفوائدالتغیرات المفترضة في مثلالموحد یالدخل بیان  على حساسیةتأثیر الإن 
.أدوات التحوطتأثیر المحملة بأسعار فائدة متغیرة، بما في ذلكبات المالیة غیر التجاریة الموجودات والمطلوبناًء على 

٢٠١٣٢٠١٢
نقاط٢٥-نقاط٢٥+نقاط٢٥-نقاط٢٥+

ألف درھمألف درھمألف درھمف درھمأل
(٢٧,٤٩٤)٢٧,٩١٨(٢٦,٧٨٣)٢٦,٧٨٣حساسیة صافي إیرادات الفوائد



  ةة مساهمة عـامشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩٢(

إدارة المخاطر التشغیلیة  .٤٦

�ϥѧϋ�ΔϣΟΎϧϟ�ΓέΎγΧϟΎέϭѧλب تعلقةالممخاطرھي الیةمخاطر التشغیلال ϗΔѧϳϠΧΩϟ�ΕΎѧϳϠϣόϟ�ϝѧηϓ�ϭϥϳϔυϭѧϣϟϭ�ϭ�ΔѧϣυϧϷϭ�ϥѧϋ
ϭѧϧϛϣϳ�ϻ�ϙѧϧΑϟ�ϥ�ϥϳѧΣ�ϲѧϓϪ�ϥѧϣ�ι.لخسائر محتملة كبیرةالبنكتعّرضأنللمخاطر التشغیلیة یمكن .خارجیةالحداث األ ϠΧΗѧϟ

ΔѧϓΎϛ�ΩѧѧϘϓ�ˬΔϳϠϳϐѧѧηΗϟ�έρΎѧѧΧϣϟΔѧѧϳϟ�έϳϭѧѧρΗΑ�ϙѧϧΑϟ�ϡΎѧѧϗΩѧѧϳΩΣΗϟ�ΔϠϣΎѧѧηΔϳϠϳϐѧѧηΗϟ�έρΎѧΧϣϟΎѧѧϬϣϳϳϘΗϭΑϗέϣϭΎѧѧϬΗ/ϔϳϔΧΗΎѧѧϬΩѧѧλ έϭΎϫ
.ھاواإلبالغ عن

�ϥϳϧϭѧϘϠلϝϛϛϥѧϋ�ϙϟΫѧϛϭ�ˬ�ϝΎѧΛΗϣϻبنكالمستوى علىالمخاطر التشغیلیة إدارةالمسؤولیة النھائیة عن إن مجلس اإلدارة یتحمل 
�ΔϳϠϳϐѧηΗϟ�έρΎѧΧϣϟ�ΓέΩ·έϣΗѧγϣ�˳ϝϛѧηΑ�ϥѧϣعملیةتنسیقیتم .إلى اإلدارة العلیاقد تم تفویضھاھذه المسؤولیةرغم أن،واللوائح

�ΎѧϬϳϠϋ�ϑ/ویتم مراجعتھاإدارة المخاطر التشغیلیةوحدةقبل  έηϹ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣϟ�ΔѧϧΟϠϹέΩѧϳ لة�ϥΎѧϣΗϻϭ�έρΎѧΧϣϠϭ�ΓέΩϹ�ΔѧϧΟϟ
.السیاسةالمبینة في غراض ألوفقاً لالتنفیذیة

Η�ϲѧΗϟ�έλإلىیستند المخاطر التشغیلیة إدارة عمل إن إطار  Ύϧόϟ�ϥϣ�ΩΩϋϥϣѧοέΩ·�ϙѧϧΑϠϟΔϳϠϳϐѧηΗϟ�έρΎѧΧϣϟ�α Ύѧϳϗϭ�ΓΔѧϳϠϋΎϔΑ
  .محتملة خسائرحتواء أيالاالحتفاظ بھ یتعین على البنك الذي مال الوحساب مقدار رأس 

ϭ�ΕΎѧϳϠϣόѧϟϭ�ϡυϧϟ�ρΑϭѧο�ΔѧϘϠόΗϣϟѧΑΎѧΧϣϟ�ΓέΩΈΔϳϠϳϐѧηΗϟ�έρ�ϯلستقلة لالمالمراجعة من اً وفر مزیدیالتدقیق الداخلي قسمإن  Ωѧϟ
.مجلس اإلدارة واإلدارة العلیاإلى البنك وتقدیم تقاریر عنھا

جنبیةاألعمالت الأرصدة .٤٧

�ϥ·�ΕΩϭѧѧΟϭϣϟ�ΔϳϓΎѧѧλ ϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬΑ�υϔΗѧѧΣϣϟ�ΔѧѧϟϭΩ�ΩѧѧϧϬϟالبѧѧϳΩϧϬϟ�ΔѧѧϳΑϭέت ةϝΩΎѧѧό٢٠١٫٩٠٧ϑ ѧѧϟ��ϡѧѧϫέΩ˼ ˺�έΑϣѧѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˻-
.الھندفي لّنقد مراقبة اوقوانینم النظتخضع ودرھم) ألف٢٠٢٫٥٧٧

االئتمانیةنشطة األ.٤٨

˻٣١�έΑϣγϳΩكما في  ˹ ˺ ˼ώѧϠΑ�ˬ�ΕΩϭѧΟϭϣ�ϲϓΎѧλϧѧλ ϟاΩϳ�ϕѧϳϧΎϣΗϻة έΩѧϣϟΓϝѧΑϗ�ϥѧϣϟϙѧϧΑ١٫٩١٠٫٠١٨��ϡѧϫέΩ�ϑ ѧϟ˼ ˺
.ألف درھم)١٫٨٩٣٫٩٧٢–٢٠١٢دیسمبر 



  ةة مساهمة عـامشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩٣(

الشركات التابعة.٤٩

�ΩϳΣϭΗ�νمعاملت تتمقد التالیةشركاتالإن  έϐϟ�ΔόΑΎΗ�ΕΎϛέηϛ�ΎϬ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎϧΎϳΑϟ�ϊ ϣ�ϕϓϭΗϳ�ΎϣΑ�ϡѧΗ�ϲѧΗϟ�ϙѧϧΑϠϟ�ΔϳΑγΎΣϣϟ�ΔγΎϳγϟ
إن حصة البنك المباشرة أو غیر المباشرة في الشركات التابعة ھي كما یلي: .٥-٣یضاح اإلاإلفصاح عنھا في 

التأسیس

الشركة التابعةاسم
نسبة

الملكیة
رئیسیةاألنشطة البلدال  سنة ال

٢٠٠٥%١٠٠.م.م.الظبي لخدمات الوساطة ذ
اإلمارات العربیة 

المتحدة
في تجارة األدوات الوساطة
.األسھموالمالیة 

  ٢٠٠٥%١٠٠.م.م.ذللعقارات التجاريظبيوأب
اإلمارات العربیة 

المتحدة
إدارة العقارات 

.العقاریةارات شستاالو

٢٠٠٧%١٠٠.م.م.ذأبوظبي التجاري للخدمات الھندسیة 
اإلمارات العربیة 

المتحدة
.خدمات ھندسیة

(كایمان)بنك أبوظبي التجاري ھولدنغ 
المحدودة

.شركة قابضةكایمانجزر٢٠٠٨%١٠٠

بنك أبوظبي التجاري ھولدنغ (البوان) 
المحدودة

.شركة قابضةمالیزیا٢٠٠٨%١٠٠

بنك أبوظبي التجاري ھولدنغ (مالیزیا) اس 
بي اتش ديدي ان 

  .قابضة استثمارشركةمالیزیا٢٠٠٨%١٠٠

كایمان)بنك أبوظبي التجاري فایننس (
المحدودة

.مالیةخدمات كایمانجزر٢٠٠٨%١٠٠

٢٠٠٩%١٠٠.خ.م.أبوظبي التجاري للتمویل اإلسالمي ش
اإلمارات العربیة 

المتحدة
.خدمات مصرفیة إسالمیة

لعقاري  اتطویر لشركة أبوظبي التجاري ل
(*).م.م.ذ

٢٠٠٦%١٠٠
اإلمارات العربیة 

المتحدة
.العقاريتطویر ال

أبوظبي التجاري لالستشارات العقاریة     
ذ.م.م.(*)

٢٠٠٨%١٠٠
اإلمارات العربیة 

المتحدة
االستشارات العقاریة.

لتجاري للحلول المالیة شركة أبوظبي ا
ذ.م.م. 

٢٠٠٥%١٠٠
اإلمارات العربیة 

المتحدة
استثمارات مالیة.

ي للخدمات شركة أبوظبي التجار
االستثماریة ذ.م.م. 

٢٠٠٥%١٠٠
اإلمارات العربیة 

المتحدة
استثمارات مالیة.

المكتب التمثیلي في بنك أبوظبي التجاري (
المملكة المتحدة) المحدودة (*)

.خدميوكیل تشغیلالمملكة المتحدة٢٠٠٨%١٠٠

٢٠٠٦%١٠٠تیة ذ.م.م. لتطویر البنیة التحكینتك 
اإلمارات العربیة 

المتحدة
تطویر البنیة التحتیة 
والمشاریع العقاریة.

إدارة الصنادیق. لوكسمبورج٢٠٠٩%١٠٠بنك أبوظبي التجاري إلدارة الصنادیق
صندوق مشتركلوكسمبورج٢٠٠٩%٩٥٫٤١صندوق تغذیة النوخذة االستثماري

صندوق تغذیة مؤشر ام اس سي أي
ألسواق اإلمارات

صندوق مشترك.لوكسمبورج٢٠٠٩%٩٩٫٩٠

صندوق مؤشر ام اس سي آي لألسواق 
العربیة 

صندوق مشترك.لوكسمبورج٢٠٠٩%٩٥٫٧٧
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  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩٤(

(تابع) الشركات التابعة.٤٩

التأسیس

اسم الشركة التابعة
نسبة

الملكیة
األنشطة الرئیسیةالبلدالسنة 

ي بي (آي أو ام) أي سي بي ال تي آ
المحدودة  

أنشطة ائتمان.جزیرة مان٢٠٠٨حق السیطرة 

أنشطة ائتمان.البحرین٩٩٫٧٥٢٠١٢أد ناك فنشرز ش.ذ.م.م

٢٠١٣%١٠٠إتمام للخدمات ش.ذ.م.م
اإلمارات 

العربیة المتحدة
عم تخلیص المعامالت والد

اإلداري لألطراف ذات العالقة.
أبوظبي التجاري للمشروعات ش.ذ.م.م 

(قطر)
خدمات ھندسیة.قطر٢٠١٣%١٠٠

بنك أبوظبي التجاري سرفیسیز م.ح. 
ش.ذ.م.م

٢٠١٠%١٠٠
اإلمارات 

العربیة المتحدة
والدعمالمعامالت تخلیص

اإلداري لألطراف ذات العالقة.
اإلسالمي بنك أبوظبي التجاري للتمویل 

(كایمان) المحدودة
أنشطة التمویل اإلسالمي.جزر كایمان٢٠١١%١٠٠

مؤشر للصندوق بنك أبوظبي التجاري 
(**)العربي

٢٠٠٨%١٧٫٥٨
اإلمارات 

العربیة المتحدة
صندوق مشترك.

أبوظبي التجاري لمؤشرصندوق بنك
MSCI اإلمارات العربیة ألسواق
(**)المتحدة

٤٣٫٣٦%
٢٠٠٧

اإلمارات 
العربیة المتحدة

صندوق مشترك.

٢٠٠٥%٢٣٫٧٧(**)صندوق النوخذة
اإلمارات 

العربیة المتحدة
صندوق مشترك.

.(*) تمثل شركات تابعة ألغراض تسجیالت قانونیة (ورقیة)

ألسواق MSCIأبوظبي التجاري لمؤشرصندوق بنكومؤشر العربيللصندوق بنك أبوظبي التجاري (**) یتم احتساب 
نظراً ألن حصص ١٠كشركات تابعة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم صندوق النوخذةواإلمارات العربیة المتحدة

الملكیة المباشرة للبنك في أموال الصنادیق تعّرضھ لعوائد ھامة متغیرة وألن دور البنك كمدیر الستثمار األموال یمنحھ القدرة 
العوائد. إن المعلومات المالیة المتعلقة بھذه الصنادیق بیانھا كالتالي:على التأثیر في ھذه

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درھمألف درھم

٩٣٥٫٠٧٢٦١١٫٥٦٦إجمالي الموجودات
٣٫٣٦٧٢٫٤٢٩إجمالي المطلوبات

٣٥٨٫٢٥٦١٠٢٫٣٨٧إجمالي اإلیرادات من العملیات
٣٤٦٫٢٧٣٩٢٫٩٣٧صافي األرباح



  ةة مساهمة عـامشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩٥(

كفایة وإدارة رأس المال.٥٠

إدارة رأس المالآلیة 

�ϥϣѧο'حقوق الملكیةأوسع من 'اً مفھومعتبروالتي ت، أھداف البنك عند إدارة رأس المالإّن  �ΔѧΟέΩϣϟϲϟΎѧϣϟ�ί ѧϛέϣϟ�ϥΎѧϳΑϲѧϫ�ˬ
:كما یلي

 المركزي.اإلمارات العربیة المتحدةمصرف االلتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن
وزیادة العائدات للمساھمینكمنشأة عاملةحافظة على قدرة البنك على االستمرار الم.
ر أعمال البنكیاالحتفاظ بقاعدة رأس مال قویة بھدف مواصلة تطو.

έϣ�ϡΗ�ϝΎϣϟ�αت έ�ΔϳΎϔϛ�ΔΑϗ�ϲѧϣϳυϧΗϟ�ϝΎѧϣϟ�α έ�ϡΩΧΗѧγϭ�˳ϝϛѧηΑέϣΗѧγϣ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣϙѧϧΑϟ�ΓέΩ·�˱ΩΎϧΗѧγ�ΕΎѧϳϧϘΗϟ�ϡΩΧΗѧγϭ�ϰѧϟ·
�ϝίقررة من قبلالالتوجیھیة بادئ الم ΎΑ�ΔϧΟϟ�ϑ έλ ϣϭΓΩѧΣΗϣϟ�ΔϳΑέόϟ�ΕέΎϣϹϱί ѧϛέϣϟ�ϰѧϟ·�ΔѧΑϭϠρϣϟ�ΕΎѧϣϭϠόϣϟ�ϡϳΩѧϘΗ�ϡΗѧϳ��

.٢بازل لمعاییرعلى أساس منتظم وفقاً الجھات التنظیمیة 

٢٠٠٩�ώϠΑϹ�ϑنوفمبر ١٧الصادر بتاریخ ٢٧/٢٠٠٩في تعمیمھ رقم  έλ ϣϣϟ�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧϣϱί ѧϛέ�ϙϭѧϧΑϟ�ϊ ѧϳϣΟ
Ϙϣϟ�ϕѧѧϳΑρΗ�ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΔѧѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧѧϣϹ�ΔѧѧϟϭΩ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϠϣΎόϟΔѧѧΑέΎϟΩѧѧ˷Σϭϣ��ϝί ΎѧѧΑϟ�Γ˻"έΎѧѧΑΗϋϡϳѧѧϣόΗϟ�ΦϳέΎѧѧΗ�ϥѧѧϣ.�έΩѧѧλ �ϑ έѧѧλ ϣ

ϭ�ϕϭγϟϭ�ΏѧϠρΗϳ�ϲΗϟاالئتمانة بخصوص مخاطر موّحدمسودة توجیھات لتطبیق المقاربة المارات العربیة المتحدة المركزياإل
�ΕΎѧΑϠρΗϣ�ΏΟϭϣΑΔѧϳϧΎΛϟ�ΔѧϣΎϋΩϟ-ΔѧϳϠΧΩϟ�ϝΎѧϣϟ�αال لھا وإعداد تقاریرھامن البنوك االمتث έ�ΔѧϳΎϔϛ�ϡϳѧϳϘΗ�ΔѧϳϠϣϋϥѧϣ�˱έΎѧΑΗϋ

�ϰρϋ�ΩϘϓ�ˬΔϳϠϳϐηΗϟ�έρΎΧϣϠϟ�ΔΑγϧϟΎΑ�ΎϣϹ�ϑ.٢٠١٠مارس  έλ ϣϱί ѧϛέϣϟ�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΔϳΑέόϟ�ΕέΎϣ�ϡΩΧΗѧγΎΑ�ϙϭѧϧΑϠϟ�έΎѧϳΧϟ
.ةموّحدالمقاربة الباختیاروقد قام البنك .ةوّحدماألساسیة أو المقاربة المؤشراتمقاربة ال

:وفقاً للدعامة األولىلتقاریرإلعداد اأدناه مبینة محددة منھجیة حالیاً بنك الیستخدم 

��ϥΎѧϣΗϻ�έρΎѧΧϣ�ϣѧγΗ�ΔѧϳΟϬϧϣϟ�ϩΫѧϫل �ϙѧϧΑϟ�ϡΩΧΗѧγϳΔѧΑέΎϘϣϟϟΩѧΣϭϣΓ�ϲѧϓ�ΏΎѧγΗΣϟΕΎѧΑϠρΗϣΔϳϟΎϣѧγέϟ–مخاطر االئتمان
ϡΩΧΗѧѧγΎΑϣϟ�ΔѧѧϳΟέΎΧϟ�ΕΎϔϳϧѧѧλ ΗϟΓΩΩѧѧΣ�ϥѧѧϣ�ϝѧѧΑϗ�ˬϲϧΎѧѧϣΗϻ�ϑ ϳϧѧѧλ Ηϟ�ΕϻΎѧѧϛϭΔѧѧΣΎΗϣ�ΕѧѧϧΎϛ�ϰѧѧΗϣ�ˬل�ΩѧѧϳΩΣΗΕΎѧѧΟέΩ�έρΎѧѧΧϣϟ

�ΩϳΩΣΗ�ϡΗϳ��ΔΑγΎϧϣϟ�ΔΟέΩ�Δϓ�ϝϼΧ�ϥϣ�έρΎΧϣϟ�ΕΩϭΟϭϣϟϭϟ��ϝΑΎϘϣϟ�ϑ έρϠϟ�ϲΟέΎΧϟ�ϑ ϳϧλ Η�˷ϥ·�ϥϣѧο Ηϳ�ν έѧόΗϟ�ϲϓΎλ
المخاطر االئتمانیة.ومخففات  يالتحویل االئتمانملعواالمیزانیة العمومیة بعد تطبیق خارج من تعرضات ال

.السوقالخاصة بمخاطر رأس المال التنظیمیةمتطلبات لبالنسبة  ةموحدالالمقاربةالبنكیستخدم-مخاطر السوق

.یةلمخاطر التشغیللمتطلبات رأس المال حساب ل ةموحدالالمقاربةستخدم البنكی-تشغیلالمخاطر 

ѧϳϠΧΩ�ϝΎѧϣϟ�α(عملیة تقییم كفایةICAAPة الشامل ةالسنویبإعداد الوثیقة ضاً بنك أیالیقوم  έ ًا.(ϭϥѧϋ�ΓέΎѧΑϋ�ΔѧϘϳΛϭϟ�ϩΫѧϫ�ϡϳѧϳϘΗ
έρΎѧΧϣϠ�ΔѧϳΟϬϧϣϭϡϳѧϳϘΗαل من قبل البنكلمفصّ  ΎѧϳϗϭέρΎѧΧϣϟΔѧϳέϫϭΟϟΔѧϔϠΗΧϣϟ�ρϳѧρΧΗϭ�ϝΎѧϣϟ�α έ�έΎѧρ·�ϲѧϓϟΕέϭ˷ѧλ Η

.والطارئةالعادیة

έϳѧλ / ة�ϝϼѧΧ�ϥϣ�ϝΎϣϟϻѧϠϳϭρ�ΕΎϳΟϳΗέΗѧγإدارة رأسببنك القومی ϗΓ�ϝѧΟϷϊ ѧϣ�ΔѧϳϣϳυϧΗϟ�ΕΎѧΑϠρΗϣϟϭΔѧΑΟϭϟ�ΔѧϳΎϧόϟ�˯ϼѧϳ·
.یعمل البنك فیھالبیئة التنظیمیة واالقتصادیة والتجاریة التي ل

ϭ�ϝΎѧϣϟ�α έ�ϰѧϠϋ�ΩѧΎόϟ�ϥϳγΣΗ�ϰϟ·�ϙϧΑϟ�ϰόγϳϳ�˱ΎѧϣΩ�ϑ ΩѧϬϰѧϟ·�Δѧϳϭϗ�ΔϳϟΎϣѧγέ�ΓΩѧϋΎϗ�ϰѧϠϋ�ΔѧυϓΎΣϣϟѧΗѧρΗ�ϡϋΩ�ϝΎѧϣϋϷ�έϳϭ
.وتلبي متطلبات رأس المال التنظیمي في جمیع األوقات



  ةة مساهمة عـامشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩٦(

(تابع) كفایة وإدارة رأس المال.٥٠

(تابع)إدارة رأس المالآلیة 

رأس المالھیكل

ما یلي:متكون رأس المال ی، ینبغي أن ٢بازل لمقرراتوفقاً 

�ϥѧѧϣ�ϝϭϷ�ϕѧѧηϟα έϟϝΎѧѧϣ-�ωϭϓΩѧѧϣϟ�ϝΎѧѧϣϟ�α έ�ϝϣѧѧηϳѧѧϋϭ�έΩѧѧλ Ϲ�Γϭϼ�ΕΎѧѧϳρΎϳΗΣϻϭΔѧѧΟέΩϣϟ�ϙѧѧϟΫ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϣΑ��ΡΎѧѧΑέϷ
ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ϲѧϓ�ΔѧϣϛέΗϣϟ�ΕέѧϳϐΗϟ�ϥѧϋ�ΞΗΎѧϧϟ�ΏΟϭϣϟ�Ωϳλباستثناء  الضریبةخصمبعدالمحتجزة έϟ(تدوااألوΔѧρϠΗΧϣϟ

الشركات ملكیةفي  رةغیر المسیطصصحالو)المركزيمارات العربیة المتحدةمصرف اإلبموافقة مسبقة من (ولالشق األمن 
.المملوكة كلیاً األقل من التابعة 

تضمن ت، والمركزيمارات العربیة المتحدةمصرف اإل/بازللمقرراتوفقاً رأس المال من ولالشق األمن قتطاعات االـُجرىت
�ΓέϬѧѧηϟΩϭѧѧΟϭϣϟϭΕ�ΔѧѧγϭϣϠϣϟ�έѧѧϳϏΔϳϓΎѧѧλ ϟ�ΔѧѧϳέΗϓΩϟ�ΔѧѧϣϳϘϟΎΑ�ϯ έѧѧΧϷ�έϳΛ́ѧѧΗϟ�ΕϼϳΩѧѧόΗϭ�ϲѧѧϣϛέΗϟلت�ϝѧѧϳϭΣ�ΔѧѧϳΑϧΟϷ�Εϼѧѧϣόϟ

�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ϲѧϓ�ΔѧϣϛέΗϣϟ�ΕέϳϐΗϟ�ϥϋ�ΞΗΎϧϟ�ΏϟΎγϟ�Ωϳλ έϟϭ�Δѧλ ΎΧϟ�ϡϬѧγϷϭΑ�ΎѧϬΑ�υϔΗѧΣϣϟ�ϊ ѧϣ�ΔϳϓΎѧλ ϟ�ΔѧϳέΗϓΩϟ�ΔѧϣϳϘϟΎ
�έΎѧѧΑΗϋϻ�ϲѧѧϓ�ΫѧѧΧϷϱ�ϝѧѧΑΎϘϣ�ΓΩϭѧѧλ έϣ�ΕΎѧѧλ λ ΧϣΫϭΣΗѧѧγϻ�Δѧѧϣϳϗ�ΓέΎѧѧγΧϭΔѧѧϳϟΎΣϟ�Δϧѧѧγϟ�έΎѧѧγΧϟ��Γί ѧѧΟΗΣϣϟϭ�ϲѧѧϓ�ι Ϙϧѧѧϟ

.المركزياألخرى التي یحددھا مصرف اإلمارات العربیة المتحدةقتطاعاتواالالمخصصات 

�ϥѧѧϣ�ϲϧΎѧѧΛϟ�ϕѧѧηϟα έϟϝΎѧѧϣ-�ϥϣѧѧο Ηϳ�ΕΎѧѧλ λ Χϣϟ�ΔѧѧϳϟΎϣΟϹϝί ΎѧѧΑ�ΕέέѧѧϘϣϟ�˱ΎѧѧϘϓϭ�ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΔѧѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧѧϣϹ�ϑ έѧѧλ ϣ��
ϱί ѧѧϛέϣϟέѧѧϳϏ�ΕΎѧѧϳρΎϳΗΣϻϭϝϭѧѧλ Ϸ�ϡϳѧѧϳϘΗ�ΓΩΎѧѧϋ·�ΕΎѧѧϳρΎϳΗΣϭ�ΔѧѧϧϠόϣϟ/ѧѧϳϐΗϟѧѧϓ�ΔѧѧϣϛέΗϣϟ�ΕέΔѧѧϟΩΎόϟ�ΔѧѧϣϳϘϟ�ϲدواتاألو

.ثانوي ألجلالقرضالو)حقوق الملكیةالدین/ سندات(المالرأسالمختلطة في

�ϕϭѧγϟ�έρΎѧΧϣ�ΔѧϳρϐΗϟ�ϝѧϫ̈́ھیكلیتضمن ال-من رأس المالالشق الثالث ϣϟ�ϝΎϣϟ�α έϟ�ϲγϳέϟϭ�ϥѧϣ�ϥϭѧϛΗϳΔѧϳϛϠϣϟ�ϕϭѧϘΣ
�ί، غیر أنھمال)الرأسالشق الثاني من ) ورأس المال التكمیلي (مالالرأسالشق األول من (المستبقاةواألرباح للمساھمین ϭѧΟϳ
�ϑمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزيبموافقة مسبقة من للمصارف ϳυϭΗΙ ѧϟΎΛϟ�ϕѧηϟϝΎѧϣϟ�α έ�ϥѧϣ)Ι ѧϟΎΛϟ�ϕѧηϟ(

�ϱΫϟ�ϥϭϳΩϟ�ϥϣ�ϑ ϟ́Ηϳ�ΔѧϳϭϧΎΛϟ�ΓέѧϘϔϟ�ϲѧϓ�ΩΩѧΣϣ�ϭѧϫ�Ύѧϣϛ�ϝѧΟϷ�Γέϳѧλ ϗ˽ ̂)�ΩѧϧΑϟϋ�ϊ ѧΑέϟϔΗ�ϥѧϣ��έѧη�ϝί ΎѧΑ�ΔѧϳϗΎ"٢"�ˬ�ϙѧϟΫϭ
ϕϭγϟ�έρΎΧϣϟ�ϝΎϣϟ�αنسبة یتمثل في الوفاء بلغرض وحید  έ�ΕΎΑϠρΗϣϭѧϟ�ρϭέѧηϟ�ΓΎѧϋέϣ�ϊ ѧϣ�ˬ�ΓέѧϘϔϟ�ϲѧϓ�ΓΩέ˽ ̂)�ϥϳΩѧϧΑϟ

.)والرابع عشرالثالث عشر

المضمونةالموجودات 

�ϯ(P٣/ΔѧΟέΩ�ϥϭΩϭA٣الطویل)المدىعلى ( اأدناھوما )+B(بدرجةالمصنفةالمضمونة إن التعرض للموجودات  Ωѧϣϟ�ϰѧϠϋ
˾�ϥѧϣϷ�ϕѧηϟϝϭϭ٪ ΕΎѧϋΎρΔΑѧγϧΑ٥٠تاالقوتكونمن قاعدة رأس المالیتم خصمھا غیر المصنفة أو )قصیرال ˹�ϥѧϣ�̃�ϕѧηϟ

.المالرأس الثاني ل

تخصیص رأس المال

Ωϣ�˳ΩѧΣ�ϰѧϟ·�ˬέѧϳΑϛ�ˬ�ϰѧϠϋϡΩΧΗѧγϻ�ϝѧΛϣϷ�ϥѧϣ�ΔѧϘϘΣϣϟ�ΕΩѧΎόϠϟ�αتیعمحددة رأس المال بین عملیات وأنشطة إن تخصیص  έ
ϝΎѧѧѧϣϟι ѧѧѧλ Χϣϟ.ѧѧѧϘϣϟ�ϲѧѧѧϓ�ρΎѧѧѧηϧ�ϭ�ΔѧѧѧϳϠϣϋ�ϝѧѧѧϛϟ�ι ѧѧѧλ Χϣϟ�ϝΎѧѧѧϣϟ�α έ�έΩѧѧѧϘϣ�ΩϧΗѧѧѧγϳ�ϝϭϷ�ϡΎϰѧѧѧϟ·ϲѧѧѧϣϳυϧΗϟ�ϝΎѧѧѧϣϟ�α έ

ϙѧѧϧΑϟ�ϯ Ωѧѧϟ�ϝѧѧϣόϟ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧγϭ�ΕϻΎѧѧΣϟ�ν ѧѧόΑ�ϲѧѧϓ�ϥѧѧϛϟϭ�ˬ�α ѧѧϛόΗ�ϻ�ΔѧѧϳϣϳυϧΗϟ�ΕΎѧѧΑϠρΗϣϟϊ ѧѧϳϣΟѧѧϟ�ΕΎΟέΩϟ�ΔѧѧΗϭΎϔΗϣل�έρΎѧѧΧϣϠ
ϟ�ϝΎѧϣϟ�αتعدیلیتم قد ،في مثل ھذه الحاالتو .مختلفةالة نشطاألالمرتبطة ب έ�ΕΎΑϠρΗϣ�ϲѧϛ�α ѧϛόΗΔѧϔϠΗΧϣϟ�έρΎѧΧϣϟ�ˬ�˱ΩΎѧϣΗϋ

.تنظیمیةالألغراض لالحد األدنى المطلوب ب یفيال معین لدعم عملیة معینة أو نشاط الالزمالمستوى اإلجمالي لرأس المالعلى 
�ϥѧϋ�ϥϳϟϭ̈́وأنشطة محددة بشكلٍ عملیة تخصیص رأس المال لعملیات یتم إجراء  γϣϟ�ϙϟϭ�ϥϋ�ϝϘΗγϣϝϳϐѧηΗϟ�ϝϼѧΧ�ϥѧϣϡѧγϗ

.حسب االقتضاءلجنة الموجودات والمطلوباتمن قبل خضع للمراجعة توقسم المالیة المخاطر واالئتمان و



  ةة مساهمة عـامشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩٧(

(تابع)كفایة وإدارة رأس المال .٥٠

معدل كفایة رأس المال

" ھي كما یلي:٢بازل "مقرراتإن النسب المحتسبة بما یتماشى مع 

٢٠١٢دیسمبر ٣١ ٢٠١٣دیسمبر ٣١
درھمألف  درھمألف 

من رأس المالالشق األول
٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٥,٥٩٥,٥٩٧ )٢٠(إیضاح رأس المال 
٣٫٨٤٨٫٢٨٦ ٣,٨٤٨,٢٨٦ عالوة إصدار 
٥٫٨٧١٫٧٤٣ ٤,٧٨٤,٢٨٢ )٢١(إیضاح ، صافیة من أسھم الخزینةاحتیاطیات أخرى
٤٫٥٣٧٫٣١٥ ٥,٥٩٧,٢٧٥ أرباح مستبقاة

٤٣٧٫٨٠٠ ٦٤٤,٧١٢ شركات تابعةرأس مال  في غیر مسیطرةحصص
٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ )٢٤(إیضاح مالالسندات رأس 

)٩٢٫١٢٦( )٦١٫٦٩٥( )١٤(إیضاح ناقصاً: موجودات غیر ملموسة 
)٢٧٫٥٤٧( - التوریقناقصاً: تعرضات 

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

٢٤٫١٧١٫٠٦٨ ٢٤,٤٠٨,٤٥٧ مجموع الشق األول من رأس المال
------------------------------------- -------------------------------------

الشق الثاني من رأس المال
١٫٦٠١٫٤١٨ ١٫٦٨٤٫٤٩٥ لقروض والسلفیات جمالي لالنخفاض في قیمة ااإلمخصص ال

١٨٧٫٥٨٢ ١٥٨,٠٢١ )٢١(إیضاح متراكمة في القیمة العادلة التغیرات ال
٥٫٢٩٣٫٩٦٥ - )١٨(إیضاح قروض الشق الثاني 

٦٧٠٫٢٨٦ ٤٫٩٠٤٫٧٢٧ )١٨(إیضاح سندات ثانویة 
)٢٧٫٥٤٧( - لتوریقاناقصاً: تعرضات

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

٧٫٧٢٥٫٧٠٤ ٦٫٧٤٧٫٢٤٣ الشق الثاني من رأس المالمجموع 
------------------------------------- -------------------------------------

٣١٫٨٩٦٫٧٧٢ ٣١٫١٥٥٫٧٠٠ التنظیميالمال مجموع رأس 
------------------------------------- -------------------------------------

الموجودات المرجحة بالمخاطر:
١٢٨٫١١٣٫٤٥٨ ١٣٤٫٧٥٩٫٥٦١ مخاطر االئتمان

٣٫٧٤٩٫٥٤٤ ٤,٨٩٠,٠٧١ مخاطر السوق
٦٫٥٢٦٫٦١١ ٧,٢١٦,٧٥٣ مخاطر التشغیل

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

١٣٨٫٣٨٩٫٦١٣ ١٤٦٫٨٦٦٫٣٨٥ مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر
=================== ===================

٢٣٫٠٥% ٢١٫٢١% نسبة كفایة رأس المال
=================== ===================

١٧٫٤٧% ١٦٫٦٢% الشق األولنسبة 
=================== ===================

٥٫٥٨% ٤٫٥٩% الشق الثانينسبة 
=================== ====================

�ϲѧϓ�Ύѧϣك المركزيمارات العربیة المتحدةمصرف اإلبموجب تعلیمات %١٢البالغ األدنىنسبة كفایة رأس المال الحد تجاوزت
.%)١٢–٢٠١٢دیسمبر ٣١(٢٠١٣دیسمبر ٣١



  ةة مساهمة عـامشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩٨(

(تابع)كفایة وإدارة رأس المال ٥٠

الموارد التالیة:رأس المال یتألف من الشق األول من 

Δϳϣѧγϻ�ΎѧϬΗϣϳϘΑ�ΔѧϳΩΎϋ�ϡϬѧγ�έΩѧλالمساھمین العادیینأموال  ·�ϥѧϣ�ΔѧϳϣϛέΗϟ�ΕΩѧΎόϟ�ϝϣѧηΗ�ϲѧΗϟ�ΔϳϓΎѧλ ϟϥѧϣΔѧϧϳί Χϟ�ϡϬѧγ
�ϩΫϫ�ΕϭΩϷ�ϥϣѧοѧλتندرج.وإعادة شراء األسھم الخاصةالصنادیقتوحیدالناتجة عن Σι�ΔѧϳϛϠϣϟϙѧϧΑϟ�ϲѧϓال وϱ�ϝѧϣΣΗ

.التزامات

:القانونیة والتنظیمیةاالحتیاطیات )أ(

�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ϡѧϗέلدولة اإلمارات الشركات التجاریة االتحادي من قانون ٢٥٥لمادة بموجب ا:النظامياالحتیاطي )١(
قرر ییجوز للبنك أن و.النظاميحتیاطي ال٪ من صافي أرباح السنة إلى ا١٠تحویل یجب، (وتعدیالتھ)١٩٨٤ لسنة ٨

˾ نسبة االحتیاطيیعادلالسنوي عندما وقف ھذا التحویل ˹ωϭϓΩѧϣϟ�ϝΎϣϟ�α έϟ�Δϳϣγϻ�ΔϣϳϘϟ�ϥϣ�̃.�ˬϪѧϳϠϋϭ�ΩѧϘϓ�ϡѧΗ
٢٧٣٫٥٨١�ϑ–٢٠١٢دیسمبر ٣١خالل السنة (النظاميألف درھم إلى االحتیاطي ٣٣٦٫٥٣١قدره تحویل مبلغ ѧϟ

.غیر قابل للتوزیعالنظامي االحتیاطي إن .درھم)

٨٤ѧϘϋ�ϥѧϣ�α(وتعدیالتھ) والمادة ١٩٨٠لسنة  ١٠رقم االتحاد قانون من ٨٢وفقا للمادة :قانونيالحتیاطي اال)٢( ϳѧγ΄Ηϟ�Ω
ϭ�ϥ�ϙϧΑϠϟ�ί.الحتیاطي القانوني٪ من صافي ربح السنة إلى ا١٠تحویل یجبوالنظام األساسي للبنك،  ϭΟϳϳ�ϑ ѧϗϭ�έέϘ

ϪϳϠϋϭ�ΩϘϓ�ϝѧϳϭΣΗ�ϡΗˬ�.٪ من القیمة االسمیة لرأس المال المدفوع٥٠ نسبة االحتیاطيیعادلالسنوي عندما ھذا التحویل
�Δϧѧγϟ�ϝϼΧ�ϲϧϭϧΎϘϟ�ϲρΎϳΗΣϻ�ϰϟ·�ϡϫέΩ�ϑ�٣٣٦٫٥٣١مبلغ  ϟ˼ ˺�έΑϣѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˻–٢٧٣٫٥٨١ϑ ѧϟϡѧϫέΩ(. إن

.القانوني غیر قابل للتوزیعاالحتیاطي

:وارئالطواحتیاطیات العام االحتیاطي)ب(

)١(ϡΎѧѧόϟ�ϲρΎѧѧϳΗΣϻ:�˱ΎѧѧϘϓϭΓΩΎѧѧϣϠϟϡѧѧϗέ٨٤ѧѧϘϋ�ϥѧѧϣϙѧѧϧΑϠϟ�ϲѧѧγΎγϷ�ϡΎѧѧυϧϟϭ�α ϳѧѧγ΄Ηϟ�Ω�ˬϳί ϭѧѧΟ�ϝѧѧϳϭΣΗ�ΔΑѧѧγϧ�ϥѧѧϣ�ΔϳϓΎѧѧο ·
ΎѧϧΑ�ϡΎόϟ�ϲρΎϳΗΣϻ�ϰϟ·ΓέΩϹ�α˱˯�للسنة األرباح الصافیة  ѧϠΟϣ�ϥѧϣ�Δϳѧλ ϭΗ�ϰѧϠϋ.ϭϥ�ϙѧϧΑϠϟ�ί ϭѧΟϳϳ�Ϋѧϫ�ϑ ѧϗϭ�έέѧϘ

˻ΔΑѧγϧاالحتیاطيیعادلالسنوي عندما التحویل ˾ωϭϓΩѧϣϟ�ϝΎѧϣϟ�α έѧϟ�Δϳϣѧγϻ�ΔѧϣϳϘϟ�ϥѧϣ�̃.ϭ�ϡΩΧΗѧγ�ϥѧϛϣϳ�Ϋѧϫ
.المساھمینوالمعتمدة من اإلدارةمن قبل مجلس المقترحة غراض في األاالحتیاطي فقط 

الطارئة التي الحاالت المتوقعة في المستقبل أو تم إنشاء احتیاطي للطوارئ لتغطیة المخاطر غیر :احتیاطي الطوارئ)٢(
.قد تنشأ عن المخاطر المصرفیة العامة

ΔѧϳϛϠϣϟ�ϕϭѧϘΣ�ΕϭΏΑ�ΓΩΩγϣϭ�ϰѧϟ·ϥϳϔυϭѧϣϟ.�ϡϭѧϘϳمدفوعات على أساس األسھمالبنك  حیمن:الموظفینخطة حوافز أسھم )ج(
.ویتم خصمھا من رأس المالموظفیھصالح ھذه األسھم لالبنك بشراء 

�ϝϣηϳ�ϲρΎϳΗΣ�Εϼϣόϟ�ϝϳϭΣΗ�ϊ:األجنبیةتالعمالتحویلیات احتیاط)د( ϳϣΟ�ΕΎϗϭέϓ�ΔѧηΎϧϟ�ΔѧϳΑϧΟϷ�Εϼѧϣόϟ�ϑ έѧλѧϋ�ϥ
.المالیة للعملیات األجنبیةتحویل البیانات 

.راكمة غیر الموزعة على المساھمین واالحتیاطیات األخرى المؤھلةتمثل األرباح المت:مستبقاةأرباح (ھـ) 

.یطرة في أسھم الشركات التابعةسمالغیر صصالح)و(

�ϲϓ�ϲΑυϭΑ�ΔϣϭϛΣ�ΕΩϧѧγϟ�ΔѧϳϣϳυϧΗϟ�αب اكتتبت دائرة المالیة٢٠٠٩في فبرایر :مالالسندات رأس)ز( έѧϟ�ϝϭϷ�ϕѧηϟ�ϥѧϣ
�ΔѧϠϣΎΣ�έϳϏ�ΕΩϧγϟ�ϩΫϫ�έΑΗόΗ.")السندات"(درھم لف أ٤٫٠٠٠٫٠٠٠بمبلغ رئیسي قدره بنك أبوظبي التجاري لدى المال 
.ویكون استردادھا حسب اختیار البنكثابت تاریخ استرداد ولیس لھا ةغیر تراكمیوودائمة تالتصویلحقوق

.التوریقتعرضات ٪ من ٥٠نسبة غیر الملموسة وموجوداتتشمل الالشق األولاالقتطاعات من موارد إّن 



  ةة مساهمة عـامشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة 
  (تابع)٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩٩(

(تابع)كفایة وإدارة رأس المال .٥٠

التالیة:الموارد رأس المال یتألف من الشق الثاني من 

.مخاطر االئتمانبمن الموجودات المرجحة %١٫٢٥ نسبة مقتصر علىیاتالقروض والسلففي قیمةاإلجمالينخفاضالا)أ(

التغییر التراكمي في القیمة العادلة صافي التغیرات المتراكمة في القیم العادلة شمل ت -تراكمة في القیمة العادلة ملتغیرات الا)ب(
ΑϠϟ�ΔѧѧΣΎΗϣϟ�ΕέΎϣΛΗѧѧγϼϟ�ϊ ѧѧϳ�Δѧѧϣ˷ϳϘϣϟϵ�ϝϣΎѧѧηϟ�ϝΧΩѧѧϟ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϟΩΎόϟ�ΔѧѧϣϳϘϟΎΑέѧѧΧˬϲѧѧϫϭΓΩϭΩѧѧΣϣΔΑѧѧγϧΑ ٤٥�ϥΎѧѧϛ�Ϋ·�̃

.رأس المالالشق األول لالرصید بالكامل من تعدیل، یتم اً سلبیالرصید ولكن إذا كان .موجباً الرصید 

.)١٨(إیضاح المؤھلةالثانویةالقروض)ج(

.التوریقات٪ من تعرض٥٠ نسبة لشمت شق الثانيالرد االقتطاعات من مواإّن 

وى قضائیةادع.٥١

ΩΎѧΗόϣϟ�ϝѧϣόϟ�ϕΎϳѧγ�ϲϓ.�Ϫѧϧ·�Ι ة ناشئةمختلففي إجراءات قانونیة ومطالبات اً طرفیعد البنك إن  ѧϳΣϭ�̈́ѧΑϧΗϟ�ϥѧϛϣϳ�ϻب�ϩΫѧϫ�ΞΎѧΗϧ
ϫϭΟ�ϲΑϠγ�έϳΛ́Η�ϰϠϋ�ϱέ�ΕΎϧΎϳΑϟ�ΓΩѧΣϭϣϟ�ΔѧϳϟΎϣϟلھذه األمورسیكونھ أنبال تعتقد البنك ةدارإفإن، التأكیدعلى وجھ المطالبات 

.صالح البنكل ھافیالفصلتم یلمإذا لبنك ل




