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بنك أبوظبي التجاري  -شركة مساهمة عامة
بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

2018
ألف دوالر أمريكي

إيرادات الفوائد

26

10,314,941

8,772,562

2,808,315

مصاريف الفوائد

27

()4,202,662

()3,031,135

()1,144,204

6,112,279

5,741,427

1,664,111

إيرادات تمويالت إسالمية

23

1,276,746

1,081,671

347,603

توزيعات أرباح إسالمية

23

()169,901

()122,040

()46,257

صافي إيرادات التمويالت اإلسالمية

1,106,845

959,631

301,346

إجمالي صافي إيرادات الفوائد والتمويالت اإلسالمية

7,219,124

6,701,058

1,965,457

صافي إيرادات الرسوم والعموالت

28

1,394,576

1,507,042

379,683

صافي إيرادات المتاجرة

29

431,805

353,977

117,562

صافي خسائر من استثمارات عقارية

13

()56,459

()34,173

()15,371

إيرادات أخرى من العمليات

30

192,399

367,420

52,382

9,181,445

8,895,324

2,499,713

()3,083,501

()2,947,581

()839,505

6,097,944

5,947,743

1,660,208

()1,265,787

()1,673,620

()344,619

4,832,157

4,274,123

1,315,589

10,070

9,845

2,741

الربح قبل الضريبة

4,842,227

4,283,968

1,318,330

مصروف ضريبة الدخل الخارجية

()2,373

()6,360

()646

صافي ربح السنة

4,839,854

4,277,608

1,317,684

العائد األساسي للسهم الواحد (بالدرهم /بالدوالر األمريكي)

33

0.90

0.80

0.25

العائد المخ ّفض للسهم الواحد (بالدرهم /بالدوالر األمريكي)

33

0.90

0.79

0.25

إيضاحات

صافي إيرادات الفوائد

إيرادات العمليات
مصاريف العمليات

31

أرباح العمليات قبل مخصصات انخفاض القيمة
مخصصات انخفاض القيمة

32

أرباح العمليات بعد مخصصات انخفاض القيمة
الحصة في ربح شركة زميلة

12

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بنك أبوظبي التجاري  -شركة مساهمة عامة
بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

صافي ربح السنة

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

2018
ألف دوالر أمريكي

4,839,854

4,277,608

1,317,684

بنود يُحتمل إعادة تصنيفها الحقا ً في بيان الدخل الموحد
فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية (إيضاح )22

()21,054

13,546

()5,732

صافي الحركة في إحتياطي تحوط التدفق النقدي (إيضاح )22
صافي الحركة في احتياطي إعادة تقييم أدوات الدين التي تم قياسها بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح )22

41,592

()46,877

11,323

()726,006

-

()197,660

صافي الحركة في القيمة العادلة الستثمارات في أوراق مالية (إيضاح )22

-

45,830

-

()705,468

12,499

()192,069

بنود ال يُحتمل إعادة تصنيفها الحقا ً في بيان الدخل الموحد
صافي الحركة في احتياطي إعادة تقييم أدوات حقوق الملكية التي تم قياسها
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح )22

()92,693

-

()25,236

مكاسب اكتوارية من التزامات المنافع المحددة (إيضاح )20

13,157

2,022

3,582

()79,536

2,022

()21,654

(الخسارة) /الدخل الشامل اآلخر للسنة

()785,004

14,521

()213,723

إجمالي الدخل الشامل للسنة

4,054,850

4,292,129

1,103,961

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بنك أبوظبي التجاري  -شركة مساهمة عامة
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
رأس
المال
ألف درهم

عالوة
إصدار
ألف درهم

احتياطيات
أخرى
ألف درهم

أرباح
مستبقاة
ألف درهم

سندات
رأس المال
ألف درهم

إجمالي حقوق الملكية
ألف درهم

كما في  1يناير ( 2018كما تم بيانه سابقا ً)

5,198,231

2,419,999

7,484,927

13,341,783

4,000,000

32,444,940

تأثير التغير في السياسة المحاسبية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
(إيضاح )6-3

-

-

149,349

()1,510,228

-

()1,360,879

كما في  1يناير ( 2018معاد بيانه)
صافي ربح السنة
(ت خسمرق) /ت قخلات شمملاتآلخكا لسند
مبالغ محولة ضمن حقوق الملكية عند إستبعاد إستثمارات في أدوات حقوق
الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح )22
حركات أخرى (إيضاح )22
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية العائدة للمساهمين في البنك
قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إيضاح )33

5,198,231
-

2,419,999
-

7,634,276
()798,161

11,831,555
4,839,854
13,157

4,000,000
-

31,084,061
4,839,854
()785,004

-

-

23,156
-

1,588
()66
()2,183,257
()174,789

-

1,588
23,090
()2,183,257
()174,789

كما في  31ديسمبر 2018

5,198,231

2,419,999

6,859,271

14,328,042

4,000,000

32,805,543

كما في  1يناير 2017
صافي ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر للسنة
حركات أخرى (إيضاح )22
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية العائدة للمساهمين في البنك
قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إيضاح )33

5,198,231
-

2,419,999
-

7,437,283
12,499
35,145
-

11,295,372
4,277,608
2,022
1,939
()2,079,292
()155,866

4,000,000
-

30,350,885
4,277,608
14,521
37,084
()2,079,292
()155,866

كما في  31ديسمبر 2017

5,198,231

2,419,999

7,484,927

13,341,783

4,000,000

32,444,940

اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في  31ديسمبر  2018بما يمثل  %46من رأس المال المدفوع (إيضاح .)21

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بنك أبوظبي التجاري  -شركة مساهمة عامة
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

2018
ألف دوالر أمريكي

4,842,227

4,283,968

1,318,330

175,927
56,459
1,483,876
()10,070
()19,380
10,474
()1,663,637
()1,722
1,437,105
()11,052
()16,012
23,090

165,114
()73,844
34,173
1,932,526
()9,845
()51,515
()46,715
()1,208,585
()1,850
1,006,264
7,785
()20,720
37,084

47,897
15,371
403,996
()2,741
()5,276
2,852
()452,937
()469
391,262
()3,009
()4,359
6,286

صافي النقد من العمليات
ضرائب خارجية مدفوعة ،بالصافي
صافي النقد من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
عوائد من إسترداد /استبعاد استثمار في أوراق مالية
صافي شراء إستثمار في أوراق مالية
فوائد مستلمة من إستثمار في أوراق مالية
توزيعات أرباح مستلمة من إستثمار في أوراق مالية (إيضاح )30
توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
صافي إستبعادات من( /إضافات إلى) إستثمارات عقارية (إيضاح )13
صافي عوائد من إستبعاد ممتلكات ومعدات
صافي شراء ممتلكات ومعدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
صافي الزيادة( /النقص) في األوراق التجارية باليورو (إيضاح )18
صافي الزيادة في القروض (إيضاح )19
الفوائد المدفوعة على القروض واألوراق التجارية باليورو
توزيعات أرباح مدفوعة إلى حقوق الملكية في البنك
قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إيضاح )33
صافي النقد من( /المستخدم في) األنشطة التمويلية

6,307,285
()5,075,891
()86,671
436,219
()5,724,086
()393,940
473,116
13,575,599
352,496
9,864,127
()968
9,863,159

6,053,840
()128,555
()3,200,020
()166,985
()74,328
()6,685,248
()176,596
()297,792
7,635,514
202,487
3,162,317
()7,044
3,155,273

1,717,203
()1,381,947
()23,597
118,764
()1,558,423
()107,253
128,809
3,696,052
95,970
2,685,578
()264
2,685,314

25,222,247
()29,504,274
1,785,592
1,722
10,284
1,650
()198,436
()2,681,215

10,406,784
()26,267,582
1,338,123
1,850
9,450
()1,000
74,040
()198,721
()14,637,056

6,866,934
()8,032,745
486,140
469
2,800
449
()54,026
()729,979

324,195
3,003,835
()868,623
()2,183,257
()174,789
101,361

()5,883,329
1,505,267
()744,568
()2,079,292
()155,866
()7,357,788

88,264
817,816
()236,489
()594,407
()47,588
27,596

صافي الزيادة( /النقص) في النقد ومرادفات النقد

7,283,305

()18,839,571

1,982,931

النقد ومرادفات النقد في بداية السنة
النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة (إيضاح )35

15,811,548
23,094,853

34,651,119
15,811,548

4,304,805
6,287,736

األنشطة التشغيلية
الربح قبل الضريبة
تعديالت لـ:

تستهالكاملتلكميا معقتي،اصمفعا(إيضمحا)15
مكمسبامنابلناملتلكميا معقتي،اصمفعا
صمفعاخسمئكامناتستثلمرتياع مريدا(إيضمحا )13ا
مخصصمياتاخفمضات للدا(إيضمحا )32ا
ت حصدافعاربحاشكلدازمللدا(إيضمحا )12ا
إطفمءاخصممميا(إيضمحا )3-42ا
صمفعات خسمئك/ا(اتألربمح)امناتستاعمداتستثلمرتيافعاأ رتقامم لدا(إيضمحا)30ا ا
إيكتدتيافمتئقاعلىاتستثلمرتيافعاأ رتقامم لد ا
إيكتدتياتمزيعمياأربمحاعلىاتستثلمرتيافعاأ رتقامم لدا(إيضمحا )30ا
مصمريفافمتئقاعلىات ك ضا تأل رتقات ت مريدابم لمر ا
صمفعا(ت لكمسب)/ات خسمئكامناأ رتقامم لدابغكضات لتملكقا(إيضمحا )29ا
ت ةءاغلكات فعملامنات تحمطميا–امكمسبا(إيضمحا)9ا ا
مصك زاخطدادمتفةات لمظفلنا(إيضمحا )24ا
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة
زيادة في األرصدة لدى البنوك المركزية
زيادة في األرصدة المستحقة من البنوك ،صافي
صافي الحركة في األدوات المالية المشتقة
صافي إستبعادات( /مشتريات) أوراق مالية بغرض المتاجرة
زيادة في القروض والسلفيات للعمالء ،بالصافي
زيادة في الموجودات األخرى ،بالصافي
زيادة( /نقص) في األرصدة المستحقة إلى البنوك
زيادة في ودائع العمالء
زيادة في المطلوبات األخرى

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بنك أبوظبي التجاري  -شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
 .1األنشطة وجوانب العمليات
بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع"( .بنك أبوظبي التجاري" أو "البنك") هو شركة مساهمة عامة محدودة المسؤولية مسجلة في إمارة أبوظبي بدولة
اإلمارات العربية المتحدة .يتمثل النشاط الرئيسي للبنك في تقديم الخدمات المصرفية لألفراد والشركات والخدمات المصرفية اإلسالمية والخدمات
المالية األخرى من خالل شبكة فروعه البالغ عددها تسعة وأربعون فرعا ً وفرعين في الهند وفرع في جيرسي باإلضافة إلى شركاته التابعة ،ومكتبي
تمثيل في لندن وسنغافورة.
عنوان المقر الرئيسي المسجل للبنك هو مبنى بنك أبوظبي التجاري ،شارع الشيخ زايد بن سلطان ،قطعة ج ،33-قطاع هـ ،11-ص.ب،939 .
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
قام البنك بتعديل نظامه األساسي لتأكيد أنه يمتثل ألحكام القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  2لسنة  ،2015الذي أصبح ساري
المفعول اعتبارا من  1يوليو .2015
 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير ،2018
في هذه البيانات المالية الموحدة.
قامت المجموعة للمرة األولى ،بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية الذي يتطلب تطبيقه بأثر رجعي مع إجراء التعديالت في
الرصيد اإلفتتاحي لحقوق الملكية .وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  1عرض البيانات المالية ،تم اإلفصاح عن طبيعة وأثر هذه التغييرات
في إيضاح  6-3حول البيانات المالية الموحدة.
في السنة الحالية ،قامت المجموعة أيضًا بتطبيق التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من قبل مجلس المعايير المحاسبية
الدولية والتي تصبح فعّالة بشكل إلزامي للفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2018إن تطبيق هذه التعديالت على المعايير الدولية للتقارير
المالية لم يكن لها أي تأثير مادي على المبالغ المدرجة للفترات الحالية والفترات السابقة ولكن قد تؤثر على المعامالت المحاسبية أو الترتيبات المستقبلية
للمجموعة.











المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15إيرادات من عقود مع العمالء
اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية 2018
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  1تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى ،مع حذف اإلعفاءات قصييييييييرة األجل
لمعدي التقارير للمرة األولى
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2الدفعات على أساس األسهم التي توضح تصنيف وقياس معامالت الدفع باألسهم
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7األدوات المالية :اإلفصيييييياحات المتعلقة باإلفصيييييياحات حول التطبيق األولي للمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم 9
تعديالت للسييماح للمنشييأة بأن تختار اإلسييتمرار في تطبيق متطلبات محاسييبة التحوط في المعيار المحاسييبي الدولي رقم  39للتحوط للقيمة العادلة
لمخاطر سيييعر الفائدة لجزء من محفظة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9وتوسييييع خيار
القيمة العادلة لبعض العقود التي تستوفي استثناء نطاق "االستخدام الخاص"
تعديالت علﯽ المعيار المحاسبي الدولي رقم  40استثمارات عقارية توضح تحويالت عقار إلﯽ أو من إستثمار عقاري
دورة التحسينات السنوية علﯽ المعايير الدولية للتقارير المالية  2016 - 2014إلزالة اإلعفاءات قصيرة األجل وتوضيح بعض قياسات القيمة
العادلة
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  22معامالت بالعمالت األجنبية والبدل المدفوع مقدما
تعديالت على المعيار المحاسييبي الدولي رقم  28اسييتثمارات في شييركات زميلة ومشيياريع مشييتركة التي تقدم توضيييح بخصييوص قياس القيمة
العادلة لإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على أساس خيار كل إستثمار على حدة.

باستثناء مما ذكر أعاله ،ال توجد أية معايير هامة أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت كانت سارية للمرة األولى للسنة المالية التي
بدأت في أو بعد  1يناير .2018
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 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تابع)
المعايير والتفسيرات المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد
لم تقم المجموعة بشكل مبكر بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد.
المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على المجموعة:

تسري على الفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد

يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16كيفية اإلعتراف ،القياس ،العرض واإلفصاح عن عقود اإليجار .يقدم  1يناير 2019
المعيار نموذج محاسبي واحد ،يتطلب من المستأجرين اإلعتراف بموجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار إال إذا
كانت مدة عقد اإليجار  12شهرا ً أو أقل أو أن األصل موضوع العقد ذات قيمة منخفضة .يستمر المؤجرين بتصنيف
عقود اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية ،ضمن مفهوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16المتعلق بالمحاسبة للمؤجر
دون تغيير جوهري عن المعيار المحاسبي الدولي السابق رقم 17
دورة التحسينات السنوية  2017-2015على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضمن التعديالت على المعايير  1يناير 2019
الدولية للتقارير المالية أرقام  3و 11والمعايير المحاسبية الدولية أرقام  12و 23
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  23عدم اليقين حول معالجات ضريبة الدخل .يتناول  1يناير 2019
التفسير تحديد الربح( /الخسارة) الخاضعة للضريبة ،أسس الضريبة ،خسائر الضريبة غير المستخدمة ،إعفاءات
الضريبة غير المستخدمة ومعدالت الضريبة ،عندما يكون هناك عدم يقين حول معالجات الضريبة بموجب المعيار
المحاسبي الدولي رقم  .12وعلى وجه التحديد يأخذ باإلعتبار:
-

إذا كان ينبغي إعتبار معالجات الضريبة بشكل جماعي؛
االفتراضات المتعلقة بإختبارات السلطات الضريبية؛
تحديد الربح( /الخسارة) الخاضعة للضريبة ،أسس الضريبة ،خسائر الضريبة غير المستخدمة ،إعفاءات
الضريبة غير المستخدمة ومعدالت الضريبة؛ و
أثر التغيرات في الحقائق والظروف.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية المتعلقة بخصائص التسديد المبكر مع التعويضات  1يناير 2019
السلبية .يقوم هذا التعديل بتعديل المتطلبات الحالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9فيما يتعلق بحقوق اإلنهاء
من أجل السماح للقياس بالتكلفة المطفأة (أو ،وفقا ً لنموذج األعمال ،بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)
حتى في حالة تسديد التعويضات السلبية.
تعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم  - 19منافع الموظفين :توضح التعديالت ما يلي:
-

 1يناير 2019

عند تعديل أو تقليص خطة منافع محددة أو تسويتها ،تستخدم الشركة حاليا ً االفتراضات اإلكتوارية المحدّثة
لتحديد تكاليف الخدمة الحالية وصافي الفائدة للفترة؛ و
يتم تجاهل تأثير الحد األقصى لألصل عند إحتساب المكسب أو الخسارة في أي تسوية للخطة ويتم التعامل
معها بشكل منفصل في الدخل الشامل اآلخر.

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  28استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة المتعلقة بالحصص  1يناير 2019
طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة .توضح هذه التعديالت بأن المنشأة تقوم بتطبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية على الحصص طويلة األجل في شركة زميلة أو مشروع مشترك والتي
تشكل جزءا ً من صافي اإلستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ولكن ال يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية.
تعديالت على المراجع حول اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية  -تعديالت على المعيار الدولي  1يناير 2020
للتقارير المالية أرقام  14 ،6 ،3،2والمعايير المحاسبية الدولية أرقام  37 ،34 ، 8 ،1و  38وتفسيرات لجنة
تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام  20 ،19،12و  ،22و التفسير رقم  32لتحديث تلك األحكام فيما
يتعلق بالمراجع إلى واإلقتباس من اإلطار أو لإلشارة إلى ذلك عندما يتم اإلشارة إلى إصدار مختلف من اإلطار
المفاهيمي
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 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تابع)
المعايير والتفسيرات المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد (تابع)

المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على المجموعة:

تسري على الفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي رقم  28تأجيل سريان التطبيق إلى
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة ( )2011المتعلقة بمعالجة بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر أجل غير مسمى .ال يزال
التطبيق مسموح به.
والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.
تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة والتعديالت سيتم تطبيقها في أول فترة تصبح فيها إلزامية ولن يكون لها تأثير هام على البيانات المالية الموحدة
للمجموعة.
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
1-3

أساس اإلعداد

لقد تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية ووفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة
الدولية.
إن المعايير الدولية للتقارير المالية تشمل المعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ،وكذلك التفسيرات الصادرة عن لجنة
تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية.
تم إعادة ترتيب بعض اإليضاحات من البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة السابقة حتى تتوافق مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية.
2-3

القياس

لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء التعديالت الناتجة عن إعادة تقييم الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح والخسارة والموجودات المالية المتاحة للبيع بالقينة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات العقارية.
3-3

العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (الدرهم اإلماراتي) ،وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة .إن
مقربة ألقرب ألف درهم ،إال إذا تم إيضاح غير ذلك.
المعلومات المالية المعروضة بالدرهم اإلماراتي ّ
المقومة بالدرهم اإلماراتي إلى
يتم عرض المبالغ بالدوالر األمريكي في القسم األول من البيانات المالية للتيسير على القارئ وذلك بتحويل األرصدة
ّ
الدوالر األمريكي باستخدام سعر صرف ثابت ( 1دوالر أمريكي =  3.673درهم إماراتي).
4-3

استخدام التقديرات واألحكام

يقتضي إعداد البيانات المالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات
والمطلوبات واإليرادات والمصاريف .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية باستمرار .ويتم األخذ بعين االعتبار التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تتم فيها مراجعة
التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بهذا التعديل.
إن المعلومات المتعلقة بالجوانب الهامة للتقديرات غير المؤكدة واألحكام الهامة المستخدمة أثناء تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها التأثير الجوهري
األكبر على المبالغ المسجلة ضمن البيانات المالية الموحدة مبينة في اإليضاح رقم .4
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 . 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
5-3

أساس التوحيد

تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية لبنك أبوظبي التجاري – شركة مساهمة عامة وشركاته التابعة (يشار إليهم جميعا ً بـ "المجموعة").
الشركات التابعة
تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للبنك والمنشآت الخاضعة لسيطرته وشركاته التابعة .تتحقق السيطرة عندما:




يكون لدى البنك سلطة على الشركة المستثمر فيها.
ً
جراء مشاركته في الشركة المستثمر فيها.
يكون البنك معرضا ً لعائدات متغيرة أو يمتلك حقوقا فيها ّ
يتمكن البنك من استخدام سلطته على الشركة المستثمر فيها بما يؤثر على عائداتها.

يعيد البنك تقييم مدى سيطرته على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الوقائع والظروف تشير إلى وجود تغييرات على عنصر واحد أو أكثر من عناصر
السيطرة الثالثة المذكورة أعاله.
عندما تكون حقوق التصويت لدى شركة ما أقل من حقوق األغلبية في الشركة المستثمر فيها ،ال يزال لديها السلطة على الشركة المستثمر فيها عندما
تمتلك حقوق تصويت كافية تمنحها القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر فيها من جانب واحد .ينظر البنك في جميع الوقائع
والظروف ذات العالقة عند قيامه بتقييم ما إذا كانت حقوق التصويت التي يملكها كافية لكي تمنحه السلطة على الشركة المستثمر فيها أم ال ،ويشمل
ذلك:





حجم ما يملكه البنك من حقوق تصويت مقابل حجم ما يملكه حملة حقوق التصويت اآلخرين وتوزيعها فيما بينهم.
حقوق التصويت المحتملة المملوكة للبنك.
جراء أي ترتيبات تعاقدية أخرى.
الحقوق الناشئة من ّ
أي وقائع أو ظروف أخرى تشير إلى أن البنك قادر ،أو غير قادر ،في الوقت الحالي على توجيه األنشطة ذات الصلة حين يقتضي األمر اتخاذ
القرار ،بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما يحصل البنك على حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما يفقد البنك السيطرة عليها .وعلى وجه التحديد،
فإن إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة تُدرج في بيان الدخل الشامل الموحد اعتبارا ً من التاريخ الذي يكتسب
فيه البنك حق السيطرة على الشركة التابعة حتى تاريخ انتهاء سيطرة البنك عليها.
تُعزى األرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي البنك والحصص غير المسيطرة .كما يُعزى إجمالي الدخل الشامل
للشركات التابعة إلى مالكي البنك والحصص غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.
تُجرى التعديالت على البيانات المالية الموحدة للشركات التابعة ،عند الضرورة ،حتى تتسق سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
يتم عند التوحيد استبعاد جميع األرصدة واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة من المعامالت فيما بين شركات للمجموعة.
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التغيرات في حصص ملكية البنك في شركاته التابعة الحالية
تُحتسب التغيرات في حصص ملكية البنك في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان البنك سيطرته على الشركات التابعة كمعامالت أسهم .ويتم
تعديل القيمة الدفترية لحصص البنك بما يعكس أثر التغيرات في حصص البنك في الشركات التابعة .كما يتم إدراج أي فرق بين القيمة التي يتم من
خاللها تعديل الحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المقبوض مباشرة في حقوق الملكية ويُنسب إلى مساهمي البنك.
عندما يفقد البنك سيطرته على شركة تابعة له ،يتم تسجيل األرباح أو الخسائر في بيان الدخل الموحد وتحتسب على أساس الفرق بين ( )1مجموع
القيمة العادلة للبدل المقبوض والقيمة العادلة ألي حصة متبقية و( ) 2القيمة الدفترية السابقة للموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات للشركة
التابعة وأي حصص غير مسيطرة .يتم احتساب جميع المبالغ المعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو كان
البنك قد تخلّص مباشرة من الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة في الشركة التابعة (أي يعاد تصنيفها إلى بيان الدخل أو تحويلها إلى فئة أخرى
ضمن حقوق الملكية كما هو محدد  /مسموح به في المعايير الدولية للتقارير المالية المعمول بها) .أما القيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به في الشركة
التابعة السابقة في تاريخ فقدان السيطرة فينظر لها على أنها القيمة العادلة عند التسجيل األولي لغرض المحاسبة الالحقة بموجب المعيار المحاسبي
الدولي رقم  9أو ،حسبما يكون مالئماً ،التكلفة عند التسجيل األولي لالستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.
المنشآت ذات األغراض الخاصة
المنشآت ذات األغراض الخاصة هي منشآت يتم تأسيسها لتحقيق هدف بسيط ومحدد بدقة مثل توريق موجودات معينة أو إبرام معاملة اقتراض أو
إقراض محددة .يرى البنك أنه يسيطر على المنشأة ذات الغرض الخاص ويدرجها ضمن بياناته المالية الموحدة إذا كانت له سلطة على هذه المنشأة
أو عندما يكون معرضا ً لعوائد متغيرة منها أو له حقوق فيها نتيجة لمشاركته في هذه المنشأة ويكون قادرا ً على استخدام سلطته عليها منذ تأسيسها
والتأثير الحقا ً على عوائدها ،وذلك استنادا ً إلى تقييم يتم إجراؤه حول جوهر عالقة المنشأة بالبنك.
يتم تقييم مدى سيطرة البنك على المنشأة ذات الغرض الخاص في تاريخ التأسيس؛ وعادة ً ال يتم إجراء أي تقييم آخر للسيطرة في حال عدم وجود
تغييرات في هيكل المنشأة أو أحكامها أو أي معامالت إضافية بين البنك والمنشأة إال إذا طرأ أي تغيير على جوهر العالقة بين البنك والمنشأة ذات
الغرض الخاص.
إدارة الصناديق
يقوم البنك بإدارة الموجودات المحتفظ بها في صناديق االستثمار المشتركة واإلشراف عليها بالنيابة عن المستثمرين .ال يتم إدراج البيانات المالية لهذه
المنشآت ضمن البيانات المالية الموحدة إال إذا كان البنك مسيطرا ً على المنشأة ،كما ذكر أعاله ،أو كان المستثمر الرئيسي لها .إن المعلومات المتعلقة
بصناديق االستثمار المدارة من قبل البنك يتم بيانها في اإليضاح رقم .49
استثمار في شركة زميلة
إن الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي لدى المجموعة تأثير هام عليها .إن التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسة المالية
والتشغيلية في الشركة المستثمر فيها ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.
يتم احتساب االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية ويتم االعتراف بها مبدئيا بالتكلفة .تتضمن تكلفة اإلستثمارات تكاليف
المعامالت.
تتضمن البيانات المالية الموحدة حصة المجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها المحتسبة بطريقة حقوق الملكية
بعد إجراء التعديالت الالزمة حتى تتسق السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة لدى البنك ،اعتبارا ً من تاريخ بدء التأثير الجوهري حتى تاريخ انتهاء
هذا التأثير.
عندما تزيد حصة المجموعة في الخسائر عن حصته في الشركات المستثمر فيها ،فإن القيمة المدرجة لهذ اإلستثمار ،التي تتضمن أية إستثمارات
طويلة األجل ،يتم تخفيضها إلى صفر ويتوقف االعتراف بأية خسائر اضافية أخرى إلى الحد الذي يكون فيه لدى المجموعة التزامات قانونية أو
استداللية متوقعة أو قدم دفعات بالنيابة عن الشركة المستثمر فيها.
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استثمار في شركة زميلة (تابع)
يتم اختبار المبلغ المدرج لالستثمار (بما في ذلك الشهرة) النخفاض القيمة وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  36انخفاض قيمة الموجودات كأصل
منفصل مع المبلغ الممكن تحصيله بالنسبة لها (قيمة االستخدام والقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع أيهما أعلى) .تشكل خسارة انخفاض القيمة المعترف
بها جزءا ً من المبلغ المدرج لالستثمار .يتم االعتراف بأي عكس لخسارة انخفاض القيمة هذه وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  36إلى الحد الذي
يزيد فيه المبلغ الممكن تحصيله لالستثمار الحقا ً بحيث ال تتجاوز القيمة المدرجة اإلضافية القيمة المدرجة التي كان من الممكن تحديدها فيما لو لم يتم
االعتراف بخسائر انخفاض قيمة اإلستثمار في السنوات السابقة .
تقوم المجموعة بالتوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة بدءا ً من التاريخ الذي يتوقف فيه االستثمار عن كونه شركة زميلة ،أو عند
تصنيف االستثمار كمحتفظ به للبيع .عندما تحتفظ المجموعة بحصة في الشركة الزميلة سابقا ً وتكون الحصة المستبقاة أصالً مالياً ،تقوم المجموعة
بقياس الحصة المستبقاة بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ ويتم اعتبار القيمة العادلة كقيمتها العادلة عند االعتراف األولي كأصل مالي وفقا ً للمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  .9يتم إدراج الفرق بين المبلغ المدرج للشركة الزميلة العائد إلى الحصة المستبقاة وقيمتها العادلة عند تحديد الربح أو الخسارة من
استبعاد الشركة الزميلة .باإلضافة إلى ذلك ،تقوم المجموعة باحتساب جميع المبالغ المعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة
الزميلة على نفس األساس الذي قد يكون مطلوبا ً لو تم استبعاد تلك الشركة الزميلة مباشرة من الموجودات والمطلوبات ذات العالقة .وعليه ،لو تم
إعادة تصنيف المكسب أو الخسارة المعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر من قبل تلك الشركة الزميلة إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد
الموجودات والمطلوبات ذات العالقة ،تقوم المجموعة بإعادة تصنيف المكسب أو الخسارة من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة (كتعديل إلعادة
تصنيف) عند التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية.
ترتيبات مشتركة
الترتيبات المشتركة هي الترتيبات التي تمتلك المجموعة فيها سيطرة مشتركة ،والتي تم تأسيسها بعقود تتطلب موافقة باإلجماع التخاذ القرارات
حول األنشطة التي يكون لها تأثير كبير على عوائد هذه الترتيبات .تصنّف الترتيبات وتحتسب على النحو التالي:
العملية المشتركة – عندما يكون للمجموعة حقوق في الموجودات والتزامات في المطلوبات المتعلقة بترتيب ما ،فإن المجموعة تقوم باحتساب
موجوداتها ومطلوباتها ومعامالتها ،وكذلك حصتها في تلك المحتفظ بها أو المتكبدة بشك ٍل مشترك ،فيما يتعلق بالعملية المشتركة.
المشروع المشترك – عندما يكون للبنك حقوق في صافي موجودات الترتيبات ،فإن المجموعة تقوم باحتساب حصتها باستخدام طريقة حقوق الملكية
كما في الشركات الزميلة.
6-3

التغييرات في السياسات المحاسبية

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9الصادر من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية في يوليو  2014بتاريخ اإلنتقال في
 1يناير  2018والذي أدى إلى تغييرات في السياسات المحاسبية وتعديالت على المبالغ المعترف بها سابقا ً في المعلومات المالية الموجزة الموحدة
المرحلية .لﻢ تقﻢ الﻤﺠﻤﻮعة بشكل مبكر باعﺘﻤاد أي مﻦ إصﺪارات الﻤعﻴار الﺪولي للﺘقاريﺮ الﻤالﻴة رقم  9في الفﺘﺮات الﺴابقة.
وفقًا لما تسمح به األحكام اإلنتقالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9فقد اختارت المجموعة عدم إعادة بيان أرقام المقارنة .تم إدراج جميع
التعديالت على القيمة المدرجة للموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ التحويالت في األرصدة اإلفتتاحية لألرباح المستبقاة واحتياطيات
أخرى للفترة الحالية .كما اختارت المجموعة االستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم  39وفقًا لما هو
مسموح به بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9
فيما يلي اإلفصاحات المتعلقة بتأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على المجموعة .لمزيد من التفاصيل حول السياسات المحاسبية لألدوات
المالية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،39يرجى الرجوع إلى إيضاح  7-3حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2017
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تصنيف وقياس األدوات المالية
يتم مقارنة فئة القياس والقيمة المدرجة للموجودات المالية والمطلوبات المالية وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  39والمعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  9في  1يناير  2018كما يلي:

فئة القياس األصلية وفقا ً
للمعيار المحاسبي الدولي
رقم 39

فئة القياس الجديدة وفقا ً
للمعيار الدولي للتقارير
المالية رقم 9

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية ،بالصافي
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ،بالصافي
إيداعات الشراء العكسي ،بالصافي
أوراق مالية بغرض المتاجرة

التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
القيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
متاحة للبيع

قروض وسلفيات للعمالء ،بالصافي
موجودات أخرى ،بالصافي
إعتمادات مستندية ،خطابات ضمان وإلتزامات أخرى

التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
القيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة

إستثمار في أوراق مالية (*)

المجموع

القيمة المدرجة
األصلية وفقا ً للمعيار
المحاسبي الدولي
رقم 39
ألف درهم

إعادة القياس
ألف درهم

القيمة المدرجة الجديدة
وفقا ً للمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم 9
ألف درهم

19,997,123
11,451,956
98,578
485,301

()282
104,862
()81
-

19,996,841
11,556,818
98,497
485,301

49,191,657

()149,349

49,191,657

163,282,230
14,875,838
53,426,571

()1,107,264
()11,039
()347,075

162,174,966
14,864,799
53.426.571

312,809,254

()1,510,228

311.795.450

(*) يتم إدراج مخصص انخفاض القيمة في احتياطي إعادة تقييم استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم اإلعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر.

تسوية رصيد مخصص انخفاض القيمة من المعيار المحاسبي الدولي رقم  39إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
يظهر الجدول التالي تسوية مخصص إنخفاض القيمة الختامي للفترة السابقة والتي تم قياسها وفقًا لنموذج الخسارة المتكبدة بموجب المعيار المحاسبي
الدولي رقم  39إلى مخصييص انخفاض القيمة الجديد الذي تم قياسييه وفقًا لنموذج الخسييارة المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9في
 1يناير :2018
مخصصاإاخفمضات للدا ا
ف ام ًا للعلمرات لحمساعا ا
ت ق عار ما39اا ا
أ فادرهم

إعادة القياس
ألف درهم

مخصصاإاخفمضات للدا ا
ف ام ًا للعلمرات ق عا ا
لت مريكات لم لدار ما9ا ا
أ فادرهم

-ا

 282ا

 282ا

 127,246ا

( )104,862ا

 22,384ا

إيقتعميات شكتءات عكسع،ابم صمفع ا

-ا

 81ا

 81ا

إستثلمرافعاأ رتقامم لد ا

 56,687ا

 149,349ا

 206,036ا

ك ضا سلفلميا لعلالء،ابم صمفع ا

 5,906,744ا

 1,107,264ا

 7,014,008ا

مملمدتياأخكى،ابم صمفع ا

-ا

 11,039ا

 11,039ا

ا قا أرصققا قىات انمكات لكلةيد،ابم صمفع ا
دتئنا أرصققامستح دامنات انمك،ابم صمفع ا

إعتلمدتيامستنقيد،اخطمبمياضلمنا إ تةتممياأخكى ا

-ا

 347,075ا

 347,075ا

المجموع

6,090,677

1,510,228

7,600,905

السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9
الموجودات المالية
يتم اإلعتراف وإلغاء اإلعتراف بكافة الموجودات المالية على أساس تاريخ التسوية (بخالف عقود المشتقات التي يتم اإلعتراف بها وإلغاء اإلعتراف
بها على أساس تاريخ المعاملة) عندما يكون شراء أو بيع أصل مالي بموجب عقد تتطلب شروطه تسليم األصل المالي خالل اإلطار الزمني المحدد
عموما ً في اللوائح أو المتعارف عليه في السوق ويتم قياسه مبدئيا ً بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة ،باستثناء تلك الموجودات المالية
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .إن تاريخ التسوية هو التاريخ الذي تستلم فيه المجموعة األصول أو تقوم بتحويلها فعليًا .يتم
اإلعتراف بتكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة باقتناء موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة ً في الربح أو الخسارة.
يتطلب قياس جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9الحقا ً بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة
على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية .وعلى وجه التحديد:
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السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( 9تابع)
الموجودات المالية (تابع)
( )1أدوات الدين المحتفظ بها في نموذج أعمال هدفها تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،والتي يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون هي فقط أصل
الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم ،يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة؛
( )2أدوات الدين المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال التي يكون هدفها كالً من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين ،والتي يكون لها
تدفقات نقدية تعاقدية تكون هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم ،يتم قياسها الحقا ً بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر؛
( )3يتم قياس جميع أدوات الدين األخرى (مثل أدوات الدين المدارة على أساس القيمة العادلة ،أو محتفظ بها للبيع) واإلستثمارات في حقوق الملكية
الحقا ً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .ومع ذلك ،يمكن للمجموعة أن تقوم باختيار /تحديد بدون رجوع عند االعتراف المبدئي
باألصل المالي على أساس كل أصل على حدة:
 يمكن للمجموعة القيام باختيار بدون رجوع إدراج التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة
أو البدل المحتمل المعترف به من قبل المشتري ضمن إندماج األعمال التي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،3في الدخل
الشامل اآلخر مع اإلعتراف بتوزيعات األرباح في الربح أو الخسارة؛ و
 يمكن للمجموعة تحديد بدون رجوع أداة الدين التي تستوفي التكلفة المطفأة أو معايير القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما تم
قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة إذا كان ذلك يقوم بإلغاء أو يخفض بشكل كبير عدم التطابق في المحاسبة (المشار إليها
بخيار القيمة العادلة).
يتم اإلحتفاظ باإلستثمار في حقوق الملكية وصناديق اإلستثمار كإستثمارات إستراتيجية ،وبالتالي ،فقد اختارت المجموعة بدون رجوع قياس هذه
اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع التغيرات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
(أ) أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تقوم المجموعة بتقييم تصنيف وقياس الموجودات المالية بنا ًء على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل ونموذج أعمال المجموعة إلدارة
األصول.
بالنسبة لألصل الذي تم تصنيفه وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن شروطه التعاقدية ينبغي أن تؤدي إلى
التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
لغرض اختبار مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم ،فإن األصل هو القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي .قد يتغير
هذا المبلغ األساسي على مدى عمر األصل المالي (على سبيل المثال ،إذا كان هناك تسديد ألصل الدين) .تتكون الفائدة من البدل للقيمة الزمنية للنقود،
مخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من الوقت وخيارات ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى ،باإلضافة إلى هامش
الربح .يتم إجراء تقييم لمدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم بالعملة المقوم بها األصل المالي.
إن الﺘﺪفقات الﻨقﺪية الﺘعاقﺪية التي هي مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم تتوافق مع تﺮتﻴﺐ اإلقﺮاض األساسي .إن الشروط
التعاقدية التي تنطوي على التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة بترتيب اإلقراض األساسي ،مثل التعرض
للتغيرات في أسعار األسهم أو أسعار السلع ،ال تؤدي إلى تدفقات نقدية تعاقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة .يمكن أن يكون األصل المالي
المنشأ أو المستحوذ عليه عبارة عن ترتيب أساسي لإلقراض بغض النظر عما إذا كان يمثل قرضًا في شكله القانوني .يعتبر تقييم نماذج األعمال
أمرا أساسيًا لتصنيف األصل المالي .تحدد المجموعة نماذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات األصول
إلدارة الموجودات المالية ً
المالية معًا لتحقيق هدف أعمال معين .ال يعتمد نموذج األعمال الخاص بالمجموعة على نوايا اإلدارة فيما يتعلق بأداة فردية ،وبالتالي يتم تقييم نموذج
األعمال عند مستوى تجميعي أعلى وليس على أساس كل أداة على حدة.
لدى المجموعة أكثر من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواتها المالية التي تعكس كيفية إدارة المجموعة ألصولها المالية من أجل توليد التدفقات النقدية.
تحدد نماذج أعمال المجموعة فيما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول المالية أو كليهما.
عند اإلعتراف المبدئي باألصل المالي ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية المعترف بها حديثًا يمثل جز ًءا من نموذج أعمال قائم
أو ما إذا كانت تعكس بداية نموذج أعمال جديد .تقوم المجموعة بإعادة تقييم نماذج أعمالها في كل فترة تقرير لتحديد ما إذا كانت نماذج األعمال قد
تغيرت عن الفترة السابقة.
تخضع أدوات الدين التي تم قياسها الحقا ً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلنخفاض القيمة.
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السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( 9تابع)
الموجودات المالية (تابع)
(ب) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي:
( )1موجودات ذات تدفقات نقدية تعاقدية التي ليست مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم؛ أو /و
( )2موجودات محتفظ بها ضمن نموذج األعمال غير تلك المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتفظ بها للتحصيل والبيع؛ أو
( )3موجودات محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة.
يتم قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة ،مع االعتراف بأية أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في الربح أو الخسارة.
(ج) إعادة التصنيف
إذا تغير نموذج األعمال الذي تحتفظ بموجبه المجموعة بموجودات مالية ،يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية التي تأثرت .تسري متطلبات التصنيف
اعتبارا من اليوم األول من فترة التقرير األولى بعد التغيير في نموذج األعمال والذي ينتج عنه إعادة
والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر مستقبلي
ً
تصنيف الموجودات المالية للمجموعة .تم األخذ باإلعتبار التغيرات في التدفقات النقدية التعاقدية ضمن السياسة المحاسبية المتعلقة بتعديل وإلغاء
اإلعتراف بالموجودات المالية المبينة أدناه.
(د) انخفاض القيمة
تقوم المجموعة باإلعتراف بمخصيييصيييات خسيييائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسيييها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة:









أرصدة لدى البنوك المركزية؛
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك؛
إيداعات الشراء العكسي؛
استثمارات في أدوات الدين؛
القروض والسلفيات المقدمة للعمالء؛
التزامات القروض الصادرة؛ و
عقود الضمان المالي الصادرة.

لم يتم اإلعتراف بخسارة انخفاض القيمة على استثمارات حقوق الملكية.
باستثناء الموجودات المالية المشتراة أو الناشئة ذات القيمة اإلئتمانية المنخفضة (والتي تم أخذها باإلعتبار بشكل منفصل أدناه) ،يجب قياس خسائر
االئتمان المتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ يعادل:



خسائر ائتمانية متوقعة خالل فترة  12شهراً ،ناتجة عن أحداث التخلف عن السداد في األداة المالية المتوقعة خالل  12شهرا ً من تاريخ التقرير،
(يشار إليها بالمرحلة األولى)؛ أو
خسائر ائتمانية متوقعة على مدى الحياة ،أي خسائر ائتمانية متوقعة على مدى الحياة ناتجة عن جميع أحداث التخلف عن السداد المتوقعة على
مدى عمر األداة المالية (يشار إليها بالمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة).

إن مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على مدى الحياة يكون مطلوب ألداة مالية إذا زادت مخاطر االئتمان على تلك األداة المالية بشكل كبير منذ
االعتراف األولي .بالنسبة لجميع ااألدوات المالية األخرى ،يتم قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة بمبلغ يعادل خسائر خسائر اإلئتمان المتوقعة خالل 12
شهرا .تم إدراج مزيد من التفاصيل حول تحديد الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان في إيضاح رقم ( 6-3ح).
ً
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السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( 9تابع)
الموجودات المالية (تابع)
(د) انخفاض القيمة (تابع)
إن خسييييائر االئتمان المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للقيمة الحالية للخسييييائر االئتمانية .يتم قياس هذه القيمة بأنها القيمة الحالية للفرق بين التدفقات
النقدية المستحقة للمجموعة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة أن تسيييتلمها نتيجة السييييناريوهات االقتصادية المتعددة المسيييتقبلية
المرجحة ،مخصومة على أساس سعر الفائدة الفعلي لألصل .ومع ذلك ،بالنسبة إلى التعرضات غير الممولة ،يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة كما
يلي:
 بالنسبة إلى التزامات القروض غير المسحوبة وغير القابلة لإللغاء ،فإن خسائر االئتمان المتوقعة هي الفرق بين القيمة الحالية للفرق بين التدفقات
النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة إذا قام حامل االلتزام بسحب القرض والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها إذا تم سحب القرض؛ و
صا أي مبالغ
 بالنسبة لعقود الضمان المالي ،فإن خسائر االئتمان المتوقعة هي الفرق بين المدفوعات المتوقعة لتسديد حامل أداة الدين المضمونة ناق ً
تتوقع المجموعة استالمها من حاملها أو من المدين أو أي طرف آخر.
يرجى مراجعة إيضاح  42لتفاصيل أخرى حول قياس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة.
(ه) موجودات مالية ذات قيمة إئتمانية منخفضة
يعتبر األصل المالي "ذات قيمة إئتمانية منخفضة" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي .يشار
إلى الموجودات المالية ذات قيمة إئتمانية منخفضة كموجودات المرحلة الثالثة .تشمل األدلة على اإلنخفاض في القيمة االئتمانية بيانات يمكن مالحظتها
حول األحداث التالية:






صعوبات مالية هامة يواجهها المقترض أو المصدر؛
إخالل في العقد ،على سبيل المثال العجز أو التأخير في التسديد؛ أو
أن يقوم المقرض ،نتيجة لصعوبات مالية ألسباب اقتصادية أو يواجهها المقترض ،بمنح المقترض امتياز والتي لم يكن ليأخذها المقرض باإلعتبار،
بخالف ذلك؛ أو
إختفاء سوق نشطة لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية.
شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس الخسائر االئتمانية المتكبدة.

قد ال يكون من الممكن تحديد حدث واحد  -بدالً من ذلك ،فإن التأثير المشترك لعدة أحداث قد يتسبب في تحول الموجودات المالية ذات قيمة إئتمانية
منخفضة .تقوم المجموعة بتقييم ما إذا ﮐانت أدوات الدين التي تعتبر موجودات مالية التي تم قياسها بالتﮐلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر هي ذات قيمة إئتمانية منخفضة في تاريخ ﮐل تقرير .لتقييم ما إذا ﮐانت أدوات الدين السيادية والشرﮐات منخفضة القيمة اإلئتمانية ،فإن
المجموعة تأخذ باإلعتبار العوامل مثل عائدات السندات والتصنيفات االئتمانية وقدرة المقترض علﯽ الحصول على التمويل.
يعتبر القرض ذات قيمة إئتمانية منخفضة عند منح االمتياز للمقترض بسبب تدهور الوضع المالي للمقترض ،ما لم يكن هناك دليل على أنه نتيجة لمنح
االمتياز ،فإن خطر عدم الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية قد إنخفض بشكل هام وال توجد مؤشرات أخرى إلنخفاض القيمة .بالنسبة للموجودات
المالية التي يتم النظر فيه ا إلى اإلمتيازات ولكن ال يتم منحها ،يتم اعتبار الموجودات اإلئتمانية منخفضة القيمة عندما يكون هناك أدله ملحوظة على
إنخفاض قيمة االئتمان بما في ذلك الوفاء بتعريف التخلف عن السداد .يشمل تعريف التخلف عن السداد (انظر أدناه) عدم وضوح في مؤشرات التسديد
إذا كانت المبالغ مستحقة الدفع لمدة  90يو ًما أو أكثر.
(و) الموجودات المالية المشتراة أو الناشئة ذات قيمة إئتمانية منخفضة
نظرا ألن األصل يكون بقيمة ائتمانية منخفضة عند
يتم التعامل مع الموجودات المالية المشتراة أو الناشئة ذات قيمة إئتمانية منخفضة بطريقة مختلفة ً
االعتراف األولي .بالنسبة لهذه الموجودات ،تقوم المجموعة باإلعتراف بجميع التغيرات في خسائر اإلئتمان المتوقعة مدى الحياة منذ اإلعتراف المبدئي
كمخصص خسارة مع اإلعتراف بأي تغييرات في الربح أو الخسارة .إن التغيير اإليجابي لمثل هذه األصول يؤدي إلى تحقيق مكاسب انخفاض القيمة.
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السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( 9تابع)
الموجودات المالية (تابع)
(ز) تعريف التخلف عن السداد
إن تعريف التخلف عن السداد هو أمر جوهري في تحديد خسائر اإلئتمان المتوقعة .يستخدم تعريف التخلف عن السداد في قياس مبلغ خسائر االئتمان
المتوقعة وفي تحديد ما إذا كان مخصص الخسارة يستند إلى خسائر ائتمانية متوقعة لمدة  12شهرا ً أو على مدى الحياة ،ألن التخلف عن السداد هو
أحد مكونات احتمال التخلف عن السداد الذي يؤثر على ك ٍل من قياس خسائر االئتمان المتوقعة وتحديد الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان.
تعتبر المجموعة ما يلي بمثابة حدث للتخلف عن السداد:



تجاوز المقترض إستحقاق السداد ألكثر من  90يو ًما على أي التزام ائتماني مادي إلى المجموعة؛ أو
من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتسديد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل.

تم تصميم تعريف التخلف عن السداد بشكل مناسب ليعكس الخصائص المختلفة ألنواع مختلفة من الموجودات .يستند القرار المتعلق باستخدام التخلف
عن السداد إلى تقييم كل حالة على حدة لحالة المقترض والتسهيل مثل الضمان والطابع المادي للتعرض.
عند تقييم ما إذا كان من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتسديد التزامه االئتماني ،تأخذ المجموعة باإلعتبار المؤشرات النوعية والكمية .تعتمد
المعلومات التي تم تقييمها على نوع األصل ،على سبيل المثال في اإلقراض للشركات ،فإن المؤشر النوعي المستخدم هو اإلخالل بالعهود ،وهو أمر
غير مناسب إلقراض األفراد .إن المؤشرات الكمية ،مثل التأخر في السداد وعدم السداد للتزام آخر من نفس الطرف المقابل ،هي مدخالت رئيسية في
هذا التحليل .تستخدم المجموعة مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات لتقييم التخلف عن السداد والتي يتم تطويرها داخليًا أو الحصول عليها من
مصادر خارجية.
(ح) زيادة هامة في مخاطر االئتمان
تقوم المجموعة بمراقبة جميع الموجودات المالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان المالي التي تخضع لمتطلبات انخفاض القيمة لتقييم ما
إذا كانت هناك زيادة هامة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي .إذا كانت هناك زيادة هامة في مخاطر االئتمان ،ستقوم المجموعة بقياس
مخصصات الخسارة على أساس مدى الحياة بدالً الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة  12شهراً.
عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األداة المالية قد ارتفعت بشكل هام منذ االعتراف األولي ،تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر حدوث التخلف
عن السداد على األداة المالية في تاريخ التقرير استنادا ً إلى اإلستحقاق المتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث تخلف كان متوقعًا لفترة االستحقاق المتبقية
في تاريخ التقرير الحالي عندما تم االعتراف باألداة المالية ألول مرة .عند إجراء هذا التقييم ،تأخذ المجموعة باالعتبار ك ٍل من المعلومات الكمية
وال نوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم ،بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات التطلعية المتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر له ،بنا ًء على الخبرة
التاريخية للمجموعة وتقييم الخبير اإلئتماني بما في ذلك المعلومات المستقبلية .بالنسبة لإلقراض المقدم للشركات ،تشمل المعلومات المستقبلية التوقعات
المستقبلية للصناعات التي تعمل فيها األطراف المقابلة للمجموعة ،والمستمدة من تقارير الخبراء االقتصاديين ،المحللين الماليين ،الهيئات الحكومية،
مراكز األبحاث والهيئات المماثلة ،باإلضافة إلى النظر في مختلف المصادر الداخلية والخارجية للمعلومات االقتصادية الفعلية والمتوقعة .بالنسبة
لإلقراض المقدم لألفراد ،تشمل المعلومات المستقبلية نفس التوقعات االقتصادية مثل إقراض الشركات مع توقعات إضافية للمؤشرات االقتصادية
المحلية ،خاصة للمناطق التي تركز على صناعات معينة ،باإلضافة إلى معلومات داخلية عن سلوك دفع العمالء .لمزيد من التفاصيل حول المعلومات
المستقبلية والمعايير المستخدمة لتحديد الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان راجع إيضاح رقم .42
تمثل السيناريوهات االقتصادية المتعددة أساس تحديد احتمالية التخلف عن السداد عند االعتراف األولي وفي تواريخ التقارير الالحقة .سينتج عن
السيناريوهات االقتصادية المختلفة احتمالية مختلفة للتخلف عن السداد .أن المرجح من هذه السيناريوهات المختلفة يشكل أساس اإلحتمال المرجح
للتحلف عن السداد والذي يستخدم لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل هام.
بغض النظر عن التحليل أعاله ،يتم افتراض وجود زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان إذا كان العميل قد تجاوز إستحقاق السداد التعاقدي ألكثر من
 30يوما.
تم عكس العوامل النوعية التي تشير إلى زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان في نماذج إحتمال اإلخالل باإللتزام في الوقت المناسب.
مع ذلك ،ال تزال المجموعة تأخذ بعين اإلعتبار بشكل منفصل في بعض العوامل النوعية لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل كبير.
بالنسبة إلقراض الشركات ،هناك تركيز خاص على الموجودات المدرجة في "قائمة المراقبة" بالنظر إلى أن التعرض يتم على قائمة المراقبة عندما
يكون هناك مخاوف من تدهور الجدارة االئتمانية للطرف المقابل.
بالنسبة إلقراض األفراد ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار درجات االئتمان واألحداث مثل البطالة ،اإلفالس أو الوفاة .عندما يتجاوز إستحقاق السداد 30
يو ًما ،تأخذ المجموعة باإلعتبار حدوث زيادة هامة في مخاطر االئتمان ويكون األصل في المرحلة الثانية من نموذج انخفاض القيمة ،أي أنه يتم قياس
مخصص الخسارة كخسائر ائتمانية متوقعة على مدى الحياة.
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(ط) تعديل وإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
يحدث التعديل في األصل المالي عندما يتم إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية التي تنظم التدفقات النقدية ألصل مالي أو يتم تعديلها بطريقة أخرى
بين االعتراف األولي واستحقاق األصل المالي .يؤثر التعديل على مبلغ و  /أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية إما فورا ً أو في تاريخ مستقبلي.
باإلضافة إلى ذلك ،سيشكل إدخال أو تعديل العهود القائمة لقرض قائم تعديالً حتى إذا لم تؤثر هذه العهود الجديدة أو المعدلة على التدفقات النقدية على
الفور ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية بنا ًء على ما إذا كان التعهد مستوفيا ً أم ال (على سبيل المثال تغيير في الزيادة في معدل الفائدة الذي ينشأ
عندما يتم خرق العهود).
تقوم المجموعة بإعادة التفاوض علﯽ القروض مع العمالء الذين واجهون صعوبات مالية لتعظيم التحصيل وتقليل مخاطر التخلف عن السداد .يتم
تيسير شروط سداد القرض في الحاالت التي يكون فيها المقترض قد بذل كل الجهود المعقولة للدفع بموجب الشروط التعاقدية األصلية ،أن يكون خطر
هام من التخلف عن السداد أو التقصير قد حدث بالفعل ومن المتوقع أن يتمكن المقترض من الوفاء بالشروط المعدلة .تشمل الشروط المعدلة في معظم
الحاالت تمديد فترة استحقاق القرض ،التغييرات في توقيت التدفقات النقدية للقرض (تسديد األصل والفائدة) ،تخفيض مبلغ التدفقات النقدية المستحقة
(األصل واالعفاء من الفائدة) وتعديالت العهود.
عندما يتم تعديل أصل مالي ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هذا التعديل يؤدي إلى إلغاء اإلعتراف .وفقًا لسياسة المجموعة ،فإن التعديل يؤدي إلى
إلغاء االعتراف عندما يؤدي إلى اختالف كبير في الشروط .لتحديد الشروط المختلفة بشكل جوهري ،تأخذ المجموعة في االعتبار العوامل النوعية
(أي التدفقات النقدية التعاقدية بعد التعديل ،التغير في العملة أو الطرف المقابل ،أسعار الفائدة ،المستحقات والعهود) والتقييم الكمي (أي مقارنة القيمة
الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المتبقية بموجب الشروط األصلية مع التدفقات النقدية التعاقدية بموجب الشروط المعدلة ،مخصومة على أساس الفائدة
الفعلية األصلية).
في حالة إلغاء اإلعتراف باألصل المالي ،يتم إعادة قياس مخصص الخسارة لخسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ إلغاء اإلعتراف لتحديد صافي القيمة
المدرجة لألصل في ذلك التاريخ .إن الفرق بين هذه القيمة المدرجة المعدلة والقيمة العادلة للموجودات المالية الجديدة مع الشروط الجديدة سوف يؤدي
شهرا
إلى الربح أو الخسارة عند إلغاء اإلعتراف .سيكون لألصل المالي الجديد مخصص خسارة يتم قياسه بنا ًء على خسائر ائتمانية متوقعة لمدة 12
ً
باستثناء الحاالت النادرة التي يعتبر فيها القرض الجديد ناشئا ً بخسارة إئتمان .ينطبق هذا فقط في الحالة التي يتم فيها االعتراف بالقيمة العادلة للقرض
الجديد بخصم هام لمبلغ القيمة االسمية المعدل ألنه ال يزال هناك خطر كبير للتخلف عن السداد ولم يتم تخفيضه نتيجة التعديل .تقوم المجموعة بمراقبة
مخاطر االئتمان للموجودات المالية المعدلة من خالل تقييم المعلومات النوعية والكمية ،مثل ما إذا كان المقترض في حالة تخلف سابقة بموجب الشروط
الجديدة.
عندما يتم تعديل الشروط التعاقدية ألصل مالي وال يؤدي التعديل إلى إلغاء اإلعتراف ،تحدد المجموعة ما إذا كانت المخاطر اإلئتمانية للموجودات
المالية قد زادت بشكل هام منذ االعتراف األولي من خالل مقارنة التصنيف اإلئتماني عند اإلعتراف األولي والشروط التعاقدية األصلية؛ مع التصنيف
االئتماني في تاريخ التقرير استنادا ً إلى الشروط المعدلة.
عندما ال يؤدي التعديل إلى إلغاء اإلعتراف ،تقوم المجموعة باحتساب ربح  /خسارة التعديل بمقارنة إجمالي القيمة المدرجة قبل التعديل وبعده (باستثناء
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة) .بعد ذلك ،تقوم المجموعة بقياس خسائر االئتمان المتوقعة لألصل المعدل ،حيث يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة
الناتجة عن األصل المالي المعدل في إحتساب العجز المتوقع من األصل المبدئي.
إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف باألصل المالي عند إنتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باستالم التدفقات النقدية لألصل (بما في ذلك انتهاء الصالحية
الناتجة عن التعديل مع شروط مختلفة إلى حد كبير) أو عندما تقوم بتحويل األصل المالي وﮐافة المخاطر وعوائد ملﮐية األصل إلﯽ طرف آخر .أما
في حالة عدم قيام المجموعة بالتحويل أو اإلحتفاظ بمخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري واستمرارها بالسيطرة على األصل المحول ،تقوم المجموعة
باإلعتراف بحصتها المستبقاة في األصل المحول واإللتزام المتعلق به في حدود المبالغ المتوقع دفعها .أما في حالة إحتفاظ المجموعة بكافة مخاطر
ومنافع الملكية لألصل المالي المحول بشكل جوهري ،فإن المجموعة تستمر باإلعتراف باألصل المالي وبأية إقتراضات مرهونة للعوائد المستلمة.
عند إلغاء اإلعتراف بأصل مالي بالكامل ،يتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة المدرجة لألصل ومجموع ك ٍل من المبلغ المستلم والمستحق والمكاسب أو
الخسائر المتراكمة والتي تم اإلعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية في الربح أو الخسارة ،مع استثناء االستثمار في
حقوق الملكية المحدد الذي تم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،حيث ال يتم إعادة تصنيف الربح  /الخسارة المتراكمة المعترف بها
سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة الحقا ً.
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(ك) عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
يتم عرض مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في البيانات المالية الموحدة كما يلي:




بالنسبة للموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة (القروض والسلف ،األرصدة المستحقة من البنوك المركزية والبنوك األخرى ،عمليات
إعادة الشراء العكسي والموجودات المالية األخرى) :كتنزيل من إجمالي القيمة المدرحة للموجودات؛
بالنسبة ألدوات الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الدخل الشامل اآلخر :كجزء من مبلغ إعادة التقييم في احتياطي إعادة التقييم
في االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والمعترف بها في الدخل الشامل اآلخر؛ و
بالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمان المالي :كمخصص.

المطلوبات المالية
يتم تصنيف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية "بالقيمة العادلة من خالل الربح" أو "مطلوبات مالية أخرى" .يعتمد تصنيف المطلوبات المالية عند
االعتراف األولي على غرض ونية اإلدارة التي تم فيها تكبد المطلوبات المالية وخصائصها.
يتم إدراج المطلوبات المالية في الميزانية العمومية للمجموعة عندما تصبح المجموعة طر ًفا في األحكام التعاقدية لألداة .يتم قياس المطلوبات المالية
مبدئيًا بالقيمة العادلة .يتم خصم تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة باإلستحواذ أو إصدار المطلوبات المالية (بخالف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة) من القيمة العادلة للمطلوبات المالية ،عند اإلقتصاء  ،عند اإلعتراف المبدئي .يتم اإلعتراف بتكاليف المعاملة المتعلقة
مباشرة باإلستحواذ على المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة .إذا كان سعر المعاملة يختلف عن
القيمة العادلة عند االعتراف األولي ،سوف تقوم المجموعة بمحاسبة هذا الفرق كما يلي:



إذا تم اإلعتراف بالقيمة العادلة بالسعر المدرج في سوق نشط مقابل التزام مماثل أو بنا ًء على أسلوب تقييم يستخدم البيانات فقط من األسواق التي
يمكن مالحظتها ،فيتم االعتراف بالفرق في الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي (أي ربح اليوم األول أو الخسارة)؛
في جميع الحاالت األخرى ،سيتم تعديل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر المعاملة (أي سيتم تأجيل يوم  1ربح أو خسارة بإدراجها في القيمة
المدرجة المبدئية لاللتزام).

يتم قياس المطلوبات المالية الحقا ً بالتكلفة المطفأة ،باستثناء المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم عرض المكاسب والخسائر
على المطلوبات المالية ،بخالف األدوات المشتقة ،المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بشكل جزئي في الدخل الشامل اآلخر (مبلغ
التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية والذي يعود إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك اإللتزام ،والتي يتم تحديدها على أنها المبلغ الذي ال يعود
إلى تغييرات في ظروف السوق التي تؤدي إلى مخاطر السوق) وجزئيا في الربح أو الخسارة (المبلغ المتبقي من التغيير في القيمة العادلة لاللتزام).
إال إذا كان مثل هذا العرض سوف ينشيء ،أو يزيد ،عدم التطابق المحاسبي ،وفي هذه الحالة يتم عرض المكاسب أو الخسائر المتعلقة بالتغيرات في
المخاطر االئتمانية لإللتزام في الربح أو الخسارة.
إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية
يتم الغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية عند إنقضاؤها (أي عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته).
يتم احتساب التبادل بين المجموعة ومقرضيها األصليين ألدوات الدين بشروط مختلفة بشكل كبير ،باإلضافة إلى تعديالت جوهرية من حيث االلتزامات
القائمة ،كإلنقضاء لإللتزام المالي األصلي واإلعتراف بالتزام مالي جديد .تختلف الشروط إختالف جوهري إذا كانت القيمة الحالية المخصومة للتدفقات
النقدية بموجب الشروط الجديدة  ،بما في ذلك أية رسوم مدفوعة صافية من أية رسوم مقبوضة ومخصومة باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي،
يختلف على األقل بنسبة  ٪10من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة المتبقية من االلتزام المالي األصلي .باإلضافة إلى ذلك ،يتم األخذ باإلعتبار
العوامل النوعية األخرى مثل العملة المقومة بها األداة ،التغيرات في نوع سعر الفائدة ،خصائص التحويل الجديدة الملحقة باألداة والتغيير في العهود.
إذا تم احتساب تبادل ألدوات الدين أو تعديل الشروط باعتبارها منقضية ،فإن أي تكلفة أو رسوم تم تكبدها يتم اإلعتراف بها كجزء من الربح أو
الخسارة الناتجة عن اإلنقضاء .إذا لم يتم احتساب التبادل أو التعديل كإنقضاء ،فإن أي تكلفة أو رسوم تم تكبدها تقوم بتعديل القيمة المدرجة لإللتزام،
ويتم إطفاؤها باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي على مدى الفترة المتبقية من اإللتزام المعدل.
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7-3

العمالت األجنبية

يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل منشأة من منشآت المجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل المنشأة ضمنها
("العملة الوظيفية") .إن البيانات المالية الموحدة للبنك معروضة بالدرهم اإلماراتي ،وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت .يتم تحويل الموجودات
والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف السائد بتاريخ بيان المركز المالي .ويتم تضمين أي فروقات تنشأ
عن صرف العمالت في بيان الدخل الموحد .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بأسعار الصرف التاريخية أو أسعار الصرف السائدة في
نهاية السنة إذا كانت مقتناة بالقيمة العادلة ،عند االقتضاء .يتم تسجيل أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية إما في بيان الدخل الموحد أو في بيان
الدخل الشامل اآلخر الموحد تبعا ً لطبيعة األصل أو اإللتزام.
يتم تحويل النتائج واألوضاع المالية للفروع والشركات التابعة التي لها عملة وظيفية غير الدرهم اإلماراتي إلى عملة العرض للمجموعة في البيانات
المالية الموحدة كما يلي:
(أ) الموجودات والمطلوبات بسعر الصرف السائد بتاريخ بيان المركز المالي؛
(ب) الدخل والمصاريف وفقا ً لمتوسط أسعار الصرف لفترة التقرير؛ و
(ج) يتم اإلعتراف بكافة فروقات الصرف الناشئة عن إعادة تحويل الرصيد االفتتاحي للموجودات والمطلوبات وفروقات الصرف الناشئة عن
إعادة تحويل نتائج األعمال للفترة المشمولة بالتقرير من متوسط السعر إلى سعر الصرف السائد في نهاية الفترة ،في الدخل الشامل اآلخر
وتُدرج ضمن حقوق الملكية تحت بند "احتياطي تحويل عمالت أجنبية" (إيضاح .)22
عند االستبعاد الكلي أو الجزئي (أي الشركات الزميلة والمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة التي لم يطرأ على أساسها المحاسبي أي تغيير) لعملية
أجنبية ،فإن فروق أسعار الصرف المتعلقة بها والمعترف بها سابقا ً في االحتياطيات يتم احتسابها ضمن بيان الدخل الموحد على أساس تناسبي ،إال
في حالة االستبعاد الجزئي (أي عدم فقدان السيطرة) لشركة زميلة تنطوي على عملية أجنبية حيث يُعاد توزيع نسبة الحصة من فروق أسعار الصرف
المتراكمة إلى الحصص غير المسيطرة وال يتم احتسابها في بيان الدخل الموحد.
8-3

المقاصة

يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني واجب
النفاذ بمقاصة المبالغ المسجلة ويكون لديها النية لتسوية المعامالت على أساس صافي المبلغ أو بيع األصل وتسوية االلتزام بشكل متزامن .كما ال يتم
عرض اإليرادات والمصاريف على أساس الصافي إال عندما تسمح بذلك المعايير المحاسبية ،أو عندما تكون هناك أرباح وخسائر ناشئة عن مجموعة
من المعامالت المماثلة مثل نشاط التداول لدى المجموعة.
تعد المجموعة طرفا ً في عدد من الترتيبات ،تشمل اتفاقات المقاصة الرئيسية التي تعطيها الحق في مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ولكن،
عندما ال تكون لديها النية في تسوية المبالغ على أساس الصافي أو في وقت متزامن ،يتم عرض الموجودات والمطلوبات المعنية على أساس اإلجمالي.
9-3

اتفاقات البيع والشراء

إن األوراق المالية المبيعة التي تخضع اللتزام بإعادة الشراء بسعر محدد سلفا ً في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات إعادة الشراء) ،يتم االستمرار في
تسجيلها ضمن بيان المركز المالي الموحد مع تسجيل االلتزام المتعلق بالمبلغ المقبوض ضمن القروض .إن الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء يُعامل
كمصروف فائدة باستخدام طريقة العائد لمعدل الفائدة الفعلي على مدى فترة االتفاق .وال يتم تسجيل الموجودات المشتراة المصحوبة بالتزام بإعادة
بيعها في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات إعادة الشراء العكسي) ضمن بيان المركز المالي الموحد .يتم إدراج المبالغ المدفوعة بموجب هذه االتفاقات
ضمن بند الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك .ويُعامل الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيراد فائدة باستخدام طريقة العائد الفعلي على
مدى فترة االتفاق.
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 10-3سندات االقتراض واإلقراض
إن معامالت سندات االقتراض واإلقراض عادة ً ما يتم تأمينها نقدا ً أو بأوراق مالية يدفعها المقترض مقدماً .ال يتم إدراج سندات االقتراض ضمن بيان
المركز المالي وال يتم إلغاء تسجيل سندات اإلقراض .يتم التعامل مع الضمانات النقدية الواردة أو الصادرة كموجودات أو كمطلوبات مالية .ومع ذلك،
متى تم تحويل سندات االقتراض ألطراف أخرى ،فإنه يتم تسجيل االلتزام بإعادة السندات إلى الطرف المقرض .إن ترتيبات أنشطة اقتراض وإقراض
السندات يتم إدراجها بوج ٍه عام ضمن اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسية.
 11-3النقد ومرادفات النقد
يشمل النقد ومرادفات النقد ،النقد في الصندوق واألرصدة المحتفظ بها لدى البنوك المركزية والودائع واألرصدة المستحقة من وإلى البنوك والبنود قيد
التحصيل من أو التحويل إلى بنوك أخرى والموجودات ذات السيولة العالية بتواريخ استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ والتي
تخضع لمخاطر غير هامة من حيث التغير في قيمتها العادلة ،وتستخدم من قبل المجموعة في إدارة االلتزامات قصيرة األجل .يتم عرض النقد
ومرادفات النقد بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي.
 12-3قياس التكلفة المطفأة
إن التكلفة المطفأة للموجودات أو المطلوبات المالية هي عبارة عن المبلغ الذي يتم من خالله قياس الموجودات أو المطلوبات المالية عند التسجيل
األولي ،ناقصا ً مبالغ السداد الرئيسية ،زائدا ً أو ناقصا ً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين المبلغ األولي المسجل ومبلغ
االستحقاق ،مطروحا ً منه أي تخفيض نتيجة االنخفاض في القيمة .إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة الدفعات النقدية المستقبلية المقدرة
خالل العمر المتوقع للمطلوبات المالية أو ،عند االقتضاء ،خالل فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية.
 13-3قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس موجوداتها ومطلوباتها المالية بسعر السوق الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة
بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس داخل السوق الرئيسية أو ،في حالة عدم توفر سوق رئيسية ،في السوق األكثر نفعا ً للمجموعة بالنسبة
للموجودات أو المطلوبات .تعتبر المجموعة السوق سوقا ً رئيسية إذا كان حجم ومستوى نشاط الموجودات والمطلوبات المالية هو األكبر في السوق
مقارنة بغيرها.
تقوم المجموعة بقياس موجوداتها غير المالية بالسعر الذي يتماشى مع قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام الموجودات
وهي في حالتها المثلى.
القيمة العادلة هي عبارة عن المبلغ الذي يمكن قبضه نظير بيع أصل أو دفعه نظير تحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في
تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو ،في حالة عدم توفر سوق رئيسية ،في السوق األكثر نفعا ً للمجموعة في ذلك التاريخ في ظل ظروف السوق
الحالية بغض النظر عن إمكانية مالحظة السعر مباشرة أو تقديره باستخدام أسلوب آخر من أساليب التقييم .إن القيمة العادلة ألي التزام تعكس مخاطر
عدم الوفاء بهذا االلتزام.
تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة ،عندما ينطبق ذلك ،باستخدام السعر المعلن في السوق النشطة لتلك األداة .تعتبر السوق سوقا ً نشطة عندما
تكون المعامالت المتعلقة باألصل أو االلتزام منتظمة ومالئمة من حيث الحجم بما يكفي لتحديد بيانات األسعار على أساس مستمر.
في حال عدم وجود سعر معلن في سوق نشطة ،تقوم المجموعة حينها بتحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم التي تعمل على تحقيق االستفادة
القصوى من معطيات التقييم ذات الصلة الجديرة بالمالحظة مع الحد من استخدام المعطيات غير الجديرة بالمالحظة .يتضمن أسلوب التقييم المختار
جميع العوامل التي يمكن أن يستخدمها المشاركون في تحديد سعر المعاملة.
إن أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة المالية عند التسجيل األولي يتمثل عادة ً في سعر المعاملة ،أي القيمة العادلة للبدل الممنوح أو المقبوض .إذا
قررت المجموعة أن القيمة العادلة بتاريخ التسجيل األولي تختلف عن سعر المعاملة ولم يتوفر دليل موضوعي على القيمة العادلة إما من خالل سعر
معلن في سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل أو استنادا ً إلى أي أسلوب من أساليب التقييم التي ال تستخدم إال البيانات المستمدة من األسواق الجديرة
بالمالحظة ،يتم مبدئيا ً قياس األداة بالقيمة العادل ة ،ويتم تعديلها لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة بتاريخ التسجيل األولي وسعر المعاملة .ويتم تسجيل
الفرق الحقا ً في حساب الربح أو الخسارة على أساس مالئم على مدى عمر األداة ولكن ليس بعد التاريخ الذي يكون فيه التقييم مدعوما ً كليةً ببيانات
سوقية جديرة بالمالحظة أو بعد تاريخ إقفال المعاملة.
إذا كان لألصل أو االلتزام الذي تم قياسه بالقيمة العادلة سعر عرض أو سعر طلب ،تقوم المجموعة بقياس الموجودات والمراكز طويلة األجل بسعر
العرض بينما يتم قياس المطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب.
30

بنك أبوظبي التجاري  -شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
 . 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 13-3قياس القيمة العادلة (تابع)
إن محفظة الموجودات والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان المدارة من قبل المجموعة على أساس صافي التعرض إما
لمخاطر السوق أو لمخاطر االئتمان ،يتم قياسها على أساس السعر الذي يمكن قبضه من بيع صافي مركز طويل األجل (أو دفعه لتحويل صافي مركز
قصير األجل) ألي تعرض لمخاطر محددة .يتم إجراء تلك التسويات التي تتم على مستوى المحفظة لكل بند من الموجودات والمطلوبات على أساس
التسوية المتعلقة بالخطر وذلك لكل أداة من األدوات المشمولة بالمحفظة.
تم شرح مختلف مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بنا ًء على مدخالت أساليب التقييم في اإليضاح رقم .40
تنص سياسة المجموعة على تسجيل التحويالت من وإلى مستويات قياس القيمة العادلة في التاريخ الذي تظهر فيه األحداث أو تتغير فيه الظروف التي
تسببت في عملية التحويل.
 14-3المشتقات
األداة المالية المشتقة هي عبارة عن عقد مالي بين طرفين وتعتمد مدفوعاته على الحركات في سعر أداة مالية أساسية واحدة أو أكثر أو سعر مرجعي
أو مؤشر.
تقاس األدوات المالية المشتقة مبدئيا ً بالقيمة العادلة في تاريخ المتاجرة ،ويعاد قياسها الحقا ً بالقيمة العادلة .يتم تسجيل جميع المشتقات بقيمها العادلة كموجودات
متى كانت القيم العادلة موجبة وكمطلوبات متى كانت القيمة العادلة سالبة .ال تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المشتقة الناشئة عن المعامالت المختلفة إال
إذا كانت المعامالت مبرمة مع نفس الطرف المقابل مع وجود حق قانوني بإجراء المقاصة ويكون هناك نية لدى األطراف بتسوية التدفقات النقدية على
أساس الصافي.
يتم تحديد القيم العادلة المشتقة من األسعار المتداولة في األسواق النشطة متى كان ذلك متاحاً .وإذا لم تتوفر سوق نشطة لألداة ،فإن القيمة العادلة تشتق من
أسعار عناصر األداة المشتقة باستخدام نماذج تسعير أو تقييم مناسبة.
يعتمد أسلوب تسجيل أرباح وخسائر القيمة العادلة على ما إذا كانت المشتقات محتفظ بها بغرض المتاجرة أو مخصصة كأدوات تحوط ،فإذا كانت
الخيار الثاني فإن ذلك يتوقف على طبيعة المخاطر التي يتم التحوط ضدها .يتم تسجيل جميع أرباح وخسائر التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات
المحتفظ بها للمتاجرة ضمن بيان الدخل الموحد تحت بند صافي األرباح الناتجة عن التعامل في المشتقات (إيضاح .)29
التحوط
 15-3محاسبة
ّ
إن المشتقات المصنفة كتحوطات تصنّف إما )1( :كتحوطات ضد التغيّر في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات أو المطلوبات المسجلة أو التعهدات
الثابتة ("تحوطات القيمة العادلة")؛ أو ( )2كتحوطات ضد التقلب في التدفقات النقدية المستقبلية التي تُعزى إلى مخاطر معينة مرتبطة بالموجودات أو
المطلوبات المسجلة ،أو إلى معاملة متوقعة تتزايد فرص حدوثها بحيث يمكن أن تؤثر على صافي الدخل المستقبلي المعلن ("تحوطات التدفقات
النقدية")؛ أو ( ) 3كتحوط ضد صافي االستثمار في عملية أجنبية ("تحوطات صافي االستثمار") .يتم تطبيق محاسبة التحوط على المشتقات المصنفة
بهذه الطريقة بشرط استيفاء معايير معينة.
عند بدء عالقة التحوط ،من أجل تصنيفها طبقا ً لمحاسبة التحوط ،يقوم البنك بتوثيق العالقة بين أدوات التحوط والبنود المتحوطة ،وكذلك هدف المجموعة
من إدارة المخاطر واستراتيجيتها في تنفيذ التحوط .تطلب المجموعة أيضا تقييما ً موثقاً ،في بداية التحوط وعلى أساس مستمر ،حول ما إذا كانت أدوات
التحوط ،وبشك ٍل أساسي المشتقات ،المستخدمة في معامالت التحوط تتسم بفعالية كبيرة في مقاصة التغيرات العائدة للمخاطر المتحوطة في القيم العادلة أو
التدفقات النقدية للبنود المتحوطة .يتم تضمين إيرادات ومصاريف الفوائد المستحقة على بعض أدوات التحوط المؤهلة ضمن "صافي إيرادات الفوائد".
تحوطات القيمة العادلة
متى تم تصنيف عالقة التحوط على أنها تحوط للقيمة العادلة ،فإنه يتم تعديل البند المتحوط حتى يعكس التغير في القيمة العادلة فيما يتعلق بالمخاطر المتحوطة.
يتم تسجيل األرباح أو الخسائر المتعلقة بالتغيرات في القيمة العادلة لكل من األداة المشتقة والبند المتحوط العائد لمخاطر التحوط في بيان الدخل الموحد ،ويتم
تعديل القيمة الدفترية للبند المتحوط وفقا ً لذلك .إذا انقضى أجل األداة المشتقة ،أو تم بيعها أو إنهاؤها أو لم تعد تفي بمعايير القيمة العادلة لمحاسبة التحوط أو
تم إلغاء التصنيف ،فإنه يتم إيقاف محاسبة التحوط .ويتم إطفاء أي تعديل يطرأ حتى اللحظة على القيمة الدفترية للبند المتحوط الذي تستخدم له طريقة معدل
الفائدة الفعلي ،في بيان الدخل الموحد كجزء من معدل الفائدة الفعلي المعاد حسابه وذلك على مدى الفترة حتى تاريخ االستحقاق أو إلغاء التسجيل.
تحوطات التدفقات النقدية
يتم اإلعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى المؤهلة والتي يتم تصنيفها والمؤهلة كتحوطات التدفقات
النقدية في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة ضمن احتياطي التدفقات النقدية .يتم تعديل احتياطي تحوط التدفقات النقدية إلﯽ أقل من الربح أو الخسارة المتراﮐمة
علﯽ أداة التحوط والتغير التراكمي في القيمة العادلة للبند المتحوط بشأنه .اإلعتراف بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة في بيان الدخل
الموحد.
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 15-3محاسبة التحوط (تمبن) ا
تحوطات التدفقات النقدية (تابع)
يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية إلى بيان الدخل الموحد في الفترات التي يؤثر فيها البند
المتحوط بشأنه في الربح أو الخسارة ،في نفس فئة البند المتحوط بشأنه المعترف به .ومع ذلك ،عندما تؤدي المعاملة المتوقعة التي تم التحوط ضدها إلى
تسجيل موجودات غير مالية أو مطلوبات غير مالية ،فإن األرباح والخسائر المعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق المساهمين
تتم إزالتها من حقوق الملكية وتُدرج مبدئيا ً ضمن القياس األولي لتكلفة الموجودات أو المطلوبات غير المالية .إن هذا التحويل ال يؤثر على الدخل الشامل
اآلخر .باإلضافة إلى ذلك ،إذا توقعت المجموعة أن بعض أو جميع الخسائر المتراﮐمة في الدخل الشامل اآلخر لن يتم استردادها في المستقبل ،يتم إعادة
تصنيف هذا المبلغ فورا ً إلﯽ الربح أو الخسارة.
يتم إيقاف محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء بالمعايير المؤهلة .يشمل ذلك الحاالت التي تنتهي فيها صالحية أداة
التحوط أو بيعها ،إلغاؤها أو تنفيذها .يتم المحاسبة على االستبعاد بأثر مستقبلي .إن أي ربح أو خسارة معترف بها في الدخل الشامل اآلخر ومتراكمة ضمن
حقوق الملكية في ذلك الوقت تبقى ضمن حقوق الملكية ويتم االعتراف بها عندما يتم االعتراف بالمعاملة المتوقعة في النهاية في الربح أو الخسارة .وعندما
ال يكون من المتوقع حدوث معاملة ،يتم اإلعتراف باألرباح أو الخسائر المتراكمة في حقوق الملكية مباشرة ً في الربح أو الخسارة.
تحوط صافي االستثمار
إن تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية تحتسب بنفس طريقة تحوطات مخاطر التدفقات النقدية .يتم تسجيل األرباح أو الخسائر للجزء الفعال
من أداة التحوط في الدخل الشامل اآلخر ويحتفظ بها ضمن احتياطي تحوط صافي االستثمار ،بينما يتم تسجيل األرباح أو الخسائر للجزء غير الفعال على
الفور في بيان الدخل الموحد .إن األرباح والخسائر المتراكمة ضمن حقوق الملكية يعاد تصنيفها من الدخل الشامل اآلخر وتدرج ضمن بيان الدخل الموحد
عند استبعاد العملية األجنبية.
اختبار فعالية التحوط
الستيفاء شروط محاسبة التحوط ،تشترط المجموعة في بداية عملية التحوط وخالل دورة حياتها ضرورة وجود توقعات بفعالية مرتفعة في كل عملية
أساس مستمر.
تحوط (فعالية متوقعة) وثبوت فعاليتها الحقيقية (فعالية بأثر رجعي) على
ٍ
تحدد وثائق عالقة التحوط كيفية تقييم فعالية التحوط .يعتمد األسلوب الذي تستخدمه المجموعة لتقييم فعالية التحوط على استراتيجية إدارة المخاطر.
ولتحقيق الفعالية المتوقعة ،البد أن تكون هناك توقعات بفعالية مرتفعة ألداة التحوط في تعويض التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المرتبطة
بالمخاطر المتحوط ضدها في الفترة التي يتم فيها تحديد التحوط .ولتحقيق الفعالية الحقيقية ،فإن التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية يجب أن
تقابل ك ٍل منهما األخرى في حدود  80إلى  125بالمئة .يتم تسجيل عدم فعالية التحوط في بيان الدخل الموحد.
المشتقات التي ال تخضع لمحاسبة التحوط
يتم تسجيل جميع األرباح والخسائر الناجمة عن التغيرات في القيم العادلة للمشتقات التي ال تخضع لمحاسبة التحوط على الفور ضمن بيان الدخل الموحد
في "صافي األرباح الناتجة من التعامل في المشتقات" ضمن بند "صافي إيرادات المتاجرة" (إيضاح .)29
 16-3أسهم الخزينة والعقود بشأن أسهم البنك
إن أدوات حقوق الملكية الخاصة المملوكة للمجموعة أو ألي من شركاتها التابعة (أسهم الخزينة) يتم خصمها من االحتياطيات األخرى واحتسابها على
أساس المتوسط المرجح للتكلفة .يتم تسجيل المبالغ المدفوعة أو المقبوضة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة
مباشرة في حقوق الملكية.
ال يتم تسجيل أي ربح أو خسارة في بيان الدخل الموحد عند شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة أو بيعها أو إصدارها أو إلغائها.
إن عقود األسهم الخاصة التي تتطلب تسديدات مادية لعدد محدد من األسهم الخاصة مقابل بدل ثابت يتم تصنيفها كحقوق مساهمين وتُضاف إلى حقوق
الملكية أو تُخصم منها .كما ّ
أن عقود األسهم الخاصة التي تتطلب تسوية نقدية على أساس الصافي أو توفر خيار التسوية تصنّف كأدوات تداول ويتم
تسجيل التغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان الدخل الموحد.
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 17-3الضمانات المالية
إن الضمانات المالية هي عبارة عن عقود تتطلب من المجموعة دفع مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها بسبب إخفاق
طرف معين في الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها وفقا ً لشروط التعاقد.
يتم تسجيل عقود الضمانات المالية مبدئيا ً بقيمتها العادلة ،والتي من المرجح أن تعادل العالوة المستلمة عند اإلصدار .يتم إطفاء العالوة المستلمة على
مدى أعمار الضمانات المالية .ويتم الحقا ً تسجيل التزام الضمان (القيمة االسمية) بقيمته المطفأة أو بالقيمة الحالية ألي مدفوعات متوقعة ،أيهما أعلى
(عند وجود احتمال بسداد أي مبلغ بموجب الضمان) .يتم إدراج العالوة المستلمة على هذه الضمانات المالية في المطلوبات األخرى.
 18-3القبوالت
تنشأ القبوالت عندما يكون لدى المجموعة التزام بدفع مبالغ مقابل المستندات المسحوبة بموجب خطابات اعتماد .تحدد القبوالت مبلغ المال ،التاريخ
والشخص المستحق الدفع له .بعد القبول ،تصبح األداة التزام غير مشروط للبنك وبالتالي يتم االعتراف بها كإلتزام مالي ضمن بيان المركز المالي
الموحد مع حق تعاقدي مقابل السداد من قبل العميل والتي يتم االعتراف بها كموجودات مالية.
 19-3ضمانات مستردة
يستحوذ البنك على ضمانات لتسديد بعض القروض والسلفيات .يتم اإلعتراف بهذه الضمانات بصافي القيمة القابلة للتحقق في تاريخ االستحواذ ويتم
تصنيفها كإستثمارات عقارية .يتم الحقا ً تحديد القيمة العادلة بصورةٍ منتظمة من قبل خبراء تقييم مستقلين .ويتم إدراج تعديالت القيمة العادلة على هذه
الضمانات في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فيها هذه األرباح أو الخسائر.
 20-3التأجير
لتحديد ما إذا كان االتفاق يعد إيجارا ً أم ال ،أو ما إذا كان يحتوي على إيجار ،فإن ذلك يستند إلى مضمون العقد ويتطلب إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان
الوفاء باالتفاق يعتمد على استخدام أصل معين أو موجودات محددة وما إذا كان االتفاق ينقل الحق في استخدام األصل.
المجموعة كمستأجر  -إن عقود اإليجار التي ال تنقل بشك ٍل جوهري كافة المخاطر والمنافع العرضية المرتبطة بملكية البنود المستأجرة إلى المجموعة
تعد إيجارات تشغيلية .يتم تسجيل دفعات اإليجار التشغيلي ضمن المصاريف في بيان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
كما يتم تسجيل مطلوبات اإليجار المحتملة كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
المجموعة كمؤجر  -إن عقود اإليجار التي ال تقوم المجموعة بموجبها بتحويل جميع المخاطر والمنافع المترتبة على ملكية األصل بشكل جوهري
تصنّف كإيجارات تشغيلية .يتم تسجيل إيرادات اإل يجارات في بيان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار .كما يتم تسجيل
اإليجارات المحتملة كإيرادات في الفترة التي يتم اكتسابها فيها.
 21-3االستثمارات العقارية
االستثمارات العقارية هي عبارة عن عقارات محتفظ بها إما لجني إيرادات من تأجيرها أو لزيادة رأس المال أو لكليهما ،وتكون غير مخصصة للبيع
في سياق العمل االعتيادي ،وتستخدم في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو في األغراض اإلدارية .يتم إدراج االستثمارات العقارية عند التقييم على
أساس القيمة العادلة في تاريخ بيان المركز المالي .راجع اإليضاح  13-3لالطالع على السياسة المتعلقة بالتقييم العادل.
يتم تحديد القيمة العادلة بصورةٍ منتظمة من قبل خبراء تقييم مستقلين .ويتم إدراج تعديالت القيمة العادلة على االستثمارات العقارية في بيان الدخل
الموحد في الفترة التي تنشأ فيها هذه األرباح أو الخسائر.
إن االستثمارات العقارية قيد التطوير التي يجري بناؤها أو تطويرها الستخدامها في المستقبل كاستثمارات عقارية يتم قياسها مبدئيا ً بالتكلفة ،بما في
ذلك جميع التكاليف المباشرة التي تُعزى إلى تصميم وبناء العقار شاملة تكاليف الموظفين ذات الصلة .وبعد التسجيل األولي ،يتم قياس االستثمارات
العقارية قيد التطوير بالقيمة العادلة .ويتم إدراج األرباح والخسائر الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية قيد التطوير ضمن
بيان الدخل الموحد خالل الفترة التي تنشأ فيها.
يتم إلغاء االعتراف باالستثمار العقاري عند استبعاده أو سحبه نهائيا ً من الخدمة وعندما ال يكون من المتوقع أن تنتج منافع اقتصادية مستقبلية من
اإلستبعاد .يتم إدراج أية أرباح أو خسائر ناتجة من إلغاء االعتراف بالعقار (التي يتم احتسابها كالفرق بين صافي عوائد االستبعاد والقيمة المدرجة
لألصل) في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم فيها إلغاء االعتراف بالعقار.
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 22-3الممتلكات والمعدات
يتم إدراج الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت .تشمل التكلفة النفقات التي تُعزى مباشرة
إلى االستحواذ على األصل .يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع من خالل تغيير فترة أو طريقة حساب االستهالك ،حسب االقتضاء،
وتُعامل معاملة التغيرات في التقديرات المحاسبية.
يُح ّمل االستهالك على بيان الدخل الموحد لحذف المبلغ القابل لالستهالك الخاص بالممتلكات والمعدات على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة باستخدام
طريقة القسط الثابت .إن المبلغ القابل لالستهالك هو تكلفة األصل ناقصةً قيمته المتبقية .ال يتم حساب استهالك على األرض.
األعمار اإلنتاجية المقدرة كالتالي:
عقارات بنظام التملّك ال ُحر
ّ
تحسينات على عقارات مستأجرة وبنظام التملك الحر
أثاث ومعدات ومركبات
أجهزة وبرامج حاسوب وملحقات

 15إلى  25سنة
 7إلى  10سنوات
 3إلى  5سنوات
 4إلى  10سنوات

يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع من خالل تغيير فترة أو طريقة حساب االستهالك ،حسب االقتضاء ،وتُعامل معاملة التغيرات في
التقديرات المحاسبية.
يتم إلغاء الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يكون من المتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها .يتم تحديد األرباح أو الخسائر
الناتجة عن استبعاد أو تقاعد األصل على أساس الفرق بين عوائد البيع والقيمة الدفترية لألصل في ذلك التاريخ ،ويتم تسجيلها في بيان الدخل الموحد.
 23-3أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
يتم إدراج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بسعر التكلفة .حينما يُصبح األصل جاهزا ً لالستخدام ،فإنه يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى فئة
الممتلكات والمعدات المناسبة ويتم استهالكها وفقا ً لسياسات المجموعة.
 24-3الموجودات غير الملموسة
ال يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة إال عندما يمكن قياس تكلفتها بشك ٍل موثوق به ويكون من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة
بها إلى المجموعة .يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشك ٍل منفصل أو من إندماج األعمال (بخالف الشهرة)عند التسجيل األولي،
بالقيمة العادلة ثم الحقا ً بالتكلفة ناقصةً اإلطفاء المتراكم وخسارة انخفاض القيمة.
يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما كمحددة أو كغير محددة .يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على
مدى عمرها االقتصادي اإلنتاجي .تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل في
نهاية كل سنة مالية .يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في الموجودات
من خالل تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء ،عند االقتضاء ،ويتم التعامل معها باعتبارها تغييرات في التقديرات المحاسبية وتحتسب على أساس مستقبلي.
يتم تسجيل مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة ضمن بيان الدخل الموحد.
يتم إلغاء االعتراف بالموجودات غير الملموسة عند االستبعاد أو عند عدم توقع مزايا اقتصادية مستقبلية من االستخدام .يتم االعتراف بالمكاسب أو
الخسائر الناتجة من إلغاء االعتراف بأصل غير ملموس ،التي يتم قياسها كالفرق بين صافي تحصيالت االستبعاد والقيمة المدرجة لألصل ،في الربح
أو الخسارة عند إلغاء االعتراف باألصل.
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 25-3تكاليف االقتراض
إن تكاليف االقتراض التي تتعلق مباشرة بشراء أو إنشاء الموجودات المؤهلة ،وهي الموجودات التي تستغرق عادة فترة طويلة من الوقت لكي تصبح
جاهزة لالستخدام المقصود منها ،تُضاف إلى تكلفة تلك الموجودات حتى يأتي الوقت الذي تصبح فيه الموجودات جاهزة تماما ً لالستخدام المقصود
منها.
تدرج كافة تكاليف االقتراض األخرى في بيان الدخل الموحد في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
 26-3اندماجات األعمال والشهرة
تستخدم طريقة الشراء المحاسبية الحتساب عمليات االستحواذ على الشركات من قبل المجموعة .يتم قياس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة للبدل الممنوح
في تاريخ التبادل .يتم قياس الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات وااللتزامات المحتملة بقيمها العادلة في تاريخ االستحواذ .يتم
تسجيل أي زيادة في تكلفة االستحواذ على القيمة العادلة لحصة المجموعة في الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات وااللتزامات
المحتملة ضمن بند الشهرة .إذا كانت تكلفة االستحواذ أقل من القيمة العادلة لحصة المجموعة في الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات
وااللتزامات المحتملة للشركات المستحوذ عليها ،فإنه يتم تسجيل الفرق مباشرة في بيان الدخل الموحد.
يتم تحميل الشهرة المكتسبة من اندماجات األعمال بالتكلفة كما هي محددة في تاريخ االستحواذ على هذه األعمال ،ناقصا ً خسائر االنخفاض المتراكم
في القيمة ،إن وجدت.
ولغرض فحص االنخفاض في القيمة ،فإنه يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من وحدات توليد النقد لدى المجموعة التي يتوقع أن تستفيد من عملية
االندماج.
يتم فحص وحدة توليد النقد التي تم تخصيص الشهرة لها لتحري االنخفاض في قيمتها سنوياً ،أو على نحو أكثر تكراراً ،عندما يكون هناك مؤشر على
احتمال انخفاض قيمة الوحدة .إذا كان المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد أقل من قيمته الدفترية ،فإنه يتم تخصيص خسارة انخفاض القيمة أوالً
لتخفيض القيمة المدرجة ألي شهرة موزعة على الوحدة ثم إلى الموجودات األخرى للوحدة بالتناسب بنا ًء على القيمة المدرجة لكل أصل في الوحدة.
يتم تسجيل أي خسارة انخفاض في قيمة الشهرة مباشرة ً في بيان الدخل الموحد .وال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها للشهرة في
الفترات الالحقة.
عند استبعاد وحدة توليد النقد ذات الصلة ،فإنه يتم تضمين المبلغ المرتبط بالشهرة عند تحديد الربح أو الخسارة من االستبعاد.
 27-3االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
في تاريخ بيان المركز المالي الموحد ،تقوم المجموعة بمراجعة القيم المدرجة لموجوداتها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه
الموجودات قد تعرضت لخسائر انخفاض القيمة .إذا كان هناك أي مؤشر يدل على ذلك ،فإنه يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد للموجودات من أجل
تحديد مدى الخسارة من االنخفاض في القيمة (إن وجدت) .وعند تعذر تقدير المبلغ القابل لالسترداد لكل أصل من الموجودات ،تقوم المجموعة بتقدير
المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.
إن المبلغ القابل لالسترداد هو عبارة عن القيمة العادلة ناقصة تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام ،أيهما أعلى .ولتقدير القيمة قيد االستخدام ،فإنه يتم
خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل قبل خصم الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود
والمخاطر المصاحبة لألصل والتي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية بخصوصها.
إذا تم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل (أو وحدة توليد النقد) بأقل من قيمته الدفترية ،فإنه يتم تخفيض القيمة المدرجة لألصل (أو وحدة توليد النقد)
إلى القيمة القابلة لالسترداد .يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد ،إال إذا تم إدراج األصل ذي الصلة بقيمة إعادة التقييم ،وفي هذه
الحالة يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة كتخفيض في إعادة التقييم.
عند عكس خسارة انخفاض القيمة الحقاً ،يتم زيادة القيمة المدرجة لألصل (أو وحدة توليد النقد) إلى التقدير المعدل للقيمة القابلة لالسترداد بحيث ال
تتجاوز القيمة الدفترية الزائدة القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها فيما لو لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في قيمة األصل (أو وحدة توليد النقد)
خالل السنوات السابقة .يتم تسجيل عكس خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد ،إال إذا تم إدراج األصل ذي الصلة بقيمة إعادة التقييم ،وفي
هذه الحالة يتم إدراج عكس خسارة انخفاض القيمة كزيادة في إعادة التقييم.

35

بنك أبوظبي التجاري  -شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
 . 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 28-3منافع الموظفين
( )1مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(أ) خطة المنافع المحددة
خطة المنافع المحددة هي عبارة عن خطة منافع ما بعد التوظيف وتختلف عن خطة المساهمات المحددةّ .
إن االلتزام المسجل في بيان المركز المالي
فيما يتعلق بخطط المنافع المحددة يمثل القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير ،باإلضافة إلى أي تعديالت على تكاليف الخدمة
السابقة غير المسجلة .يُحتسب التزام المنافع المحددة سنويا ً من قبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة الوحدة االئتمانية المتوقعة .يتم تحديد
القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشركات عالية الجودة المقومة
بالعملة التي ستدفع بها المنافع والتي لها شروط استحقاق تقارب شروط التزام التقاعد ذي الصلة.
تحتسب تكاليف الخدمة السابقة مباشرة ً ضمن بيان الدخل ،ما لم تكن التغييرات في خطة مكافآت التقاعد مشروطة باستمرار الموظفين على رأس
عملهم لفترة زمنية محددة (فترة االستحقاق) ،وفي هذه الحالة يتم إطفاء تكاليف الخدمة السابقة بطريقة القسط الثابت طوال فترة االستحقاق.
يتم تسجيل صافي التزامات المنافع المحددة المعاد قياسها ،التي تشمل األرباح والخسائر االكتوارية الناتجة عن إعادة القياس ،فورا ً ضمن الدخل الشامل
اآلخر .تشمل األرباح والخسائر االكتوارية تسويات التجربة (أي آثار االختالفات بين االفتراضات االكتوارية السابقة والوقائع الفعلية) ،وكذلك آثار
التغيرات في االفتراضات االكتوارية.
تقدّم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها الوافدين .يعتمد استحقاق هذه المكافآت على طول فترة خدمة الموظف والوفاء بالحد األدنى لفترة
الخدمة .يتم إدراج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة العمل.
(ب) خطة المساهمات المحددة
خطة المساهمات المحددة هي عبارة عن خطة منافع ما بعد التوظيف تدفع بموجبها منشأة ما مساهمات محددة إلى منشأة مستقلة دون أن يترتب عليها
أي التزام قانوني أو ضمني بدفع مبالغ إضافية .تدرج التزامات خطط مساهمات التقاعد المحددة ضمن مصاريف منافع الموظفين في بيان الدخل
الموحد في الفترات التي يتم فيها تقديم الخدمات من قبل الموظفين.
يتم تقديم اشتراكات التقاعد من قبل المجموعة إلى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا ً
للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  7لعام  1999ولسلطات التقاعد ذات العالقة بالموظفين اآلخرين بما في ذلك مواطني دول
مجلس التعاون الخليجي وفقًا للقوانين المعمول بها.
( )2استحقاقات إنهاء الخدمة
يتم تسجيل استحقاقات إنهاء الخدمة كمصروف عندما يترتب على المجموعة التزام واضح ،دون وجود إمكانية واقعية لالنسحاب منه ،تجاه خطة
رسمية مفصلة إما إلنهاء عقد العمل قبل تاريخ التقاعد االعتيادي أو لتقديم استحقاقات إنهاء الخدمة نتيجة لعرض مقدم لتشجيع الموظفين على ترك
العمل طوعاً .يتم تسجيل استحقاقات إنهاء الخدمة للتسريح الطوعي إذا كانت المجموعة قد قدمت عرضا ً بذلك ،ويكون من المحتمل قبول هذا العرض،
ويمكن تقدير عدد القابلين بذلك بشك ٍل موثوق به .إذا كانت االستحقاقات واجبة الدفع ألكثر من  12شهرا ً من تاريخ التقرير ،فعندئ ٍذ يتم خصمها إلى
قيمتها الحالية.
( )3منافع الموظفين قصيرة األجل
إن التزامات منافع الموظفين على المدى القصير تقاس على أساس غير مخصوم ويتم احتسابها كمصروف عند تقديم الخدمة ذات الصلة .يتم احتساب
االلتزام المتعلق بالمبلغ المتوقع دفعه بموجب الحوافز النقدية قصيرة األجل أو خطط تقاسم األرباح إذا ترتب على المجموعة التزام قانوني أو ضمني
بدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة سابقة قُدمت من قبل الموظف وكان باإلمكان تقدير االلتزام على نح ٍو موثوق به.
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 28-3منافع الموظفين (تابع)
( )4أسهم خطة حوافز الموظفين
إن تكلفة المدفوعات المبنية على األسهم والمسددة بأدوات حقوق الملكية يتم إدراجها كمصروف على مدى فترة االستحقاق ،بنا ًء على تقدير المجموعة
ألدوات حقوق الملكية التي ستقوم بمنحها في نهاية المطاف .تقوم المجموعة في نهاية كل فترة تقرير بمراجعة تقديراتها لعدد أدوات حقوق الملكية
المتوقع منحها .يتم تسجيل أثر مراجعة التقديرات األصلية ،إن وجد ،ضمن بيان الدخل الموحد على مدى فترة االستحقاق المتبقية ،مع إجراء التعديل
المقابل لذلك على احتياطي خطة حوافز الموظفين.
عند تعديل بنود المكافآت المسددة بأدوات حقوق الملكي ة ،فإن الحد األدنى للمصروف يمثل المصروف القائم فيما لو لم يتم تعديل أي بنود .يتم تسجيل
مصروف إضافي عن أي تعديل يتسبب في زيادة القيمة العادلة اإلجمالية لترتيبات المدفوعات المبنية على األسهم أو أن يكون بأي طريقة أخرى من
حق الموظف وفقا ً للتقييم في تاريخ التعديل.
عند إلغاء المكافآت المسددة بأدوات حقوق الملكية ،فإنه يتم التعامل معها كما لو كانت ممنوحة في تاريخ اإللغاء ،ويتم على الفور تسجيل أي مصروف
لم يتم تسجيله مسبقا ً عن المكافآت ،ويشمل ذلك أي مكافآت لم يتم الوفاء بها فيما يتعلق بشروط عدم االستحقاق تقع ضمن مسؤولية المنشأة أو الطرف
المقابل .ولكن ،إذا تم اإلستعاضة عن المكافآت الملغاة بمكافآت جديدة وتم تصنيفها كمكافآت بديلة في تاريخ المنح ،فإن المكافآت الملغاة والمكافآت
الجديدة تُعامل كما لو كانت مجرد تعديل على المكافآت األصلية ،كما هو موضح في الفقرة السابقة.
إن األثر المخفض ألسهم خطة الحوافز القائمة يتم بيانه في حساب العائد المخفض للسهم (إيضاح .)33
 29-3مخصصات ومطلوبات طارئة
تُحتسب المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المحتمل أن يقتضي األمر إجراء
تدفق خارجي لموارد تتضمن منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ويكون باإلمكان وضع تقدير موثوق لمبلغ االلتزام .عندما يتم قياس المخصص باستخدام
التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي ،فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
تُحتسب المخصصات المتعلقة بالعقود المثقلة بااللتزامات عندما تكون المنافع المتوقع حصول المجموعة عليها من العقد أقل من التكلفة اإلجبارية
الالزمة لتلبية التزاماته بموجب العقد .يُقاس المخصص بالقيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلنهاء العقد أو بصافي التكلفة المتوقعة لالستمرار في العقد،
أيهما أقل .تقوم المجموعة قبل تكوين أي مخصص باإلعتراف بأي خسارة انخفاض في قيمة الموجودات المرتبطة بذلك العقد.
عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية المخصص من طرف ثالث ،فإنه ال يتم تسجيل الذمة المدينة
كأصل إال إذا كان في حكم المؤكد استرداد هذه الذمة وكان باإلمكان قياس مبلغ الذمة على نح ٍو موثوق به.
إن المطلوبات الطارئة ،التي تشمل بعض الضمانات واالعتمادات المستندية ،هي عبارة عن التزامات محتملة ناشئة عن أحداث سابقة ويتأكد وجودها
بظهور أو عدم وظهور حدث واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية غير المؤكدة التي ال تخضع كليا ً لسيطرة المجموعة؛ أو عبارة عن التزامات حالية
نشأت عن أحداث سابقة ولكن ال يتم تسجيلها ألنه ليس من المحتمل أن تتطلب تسويتها تدفقا ً للمنافع االقتصادية ،أو ألن قيمة االلتزامات ال يمكن قياسها
بشك ٍل موثوق به .ال يتم تسجيل المطلوبات الطارئة في البيانات المالية الموحدة ،بل يتم اإلفصاح عنها ضمن اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة،
إال إذا كانت غير ذات صلة.
 30-3التقارير القطاعية
القطاع هو عبارة عن عنصر يمكن للمجموعة تمييزه ويكون مشتركا ً إما في مجال توفير المنتجات أو الخدمات (قطاع األعمال) ،أو توفير المنتجات
أو الخدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة (القطاع الجغرافي) ،ويخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات األخرى .راجع إيضاح رقم
 38حول تقارير قطاعات األعمال.
 31-3الضرائب
يتم تكوين مخصص للضرائب وفقا ً للمعدالت المطبقة أو الصادرة فعليا ً كما في تاريخ بيان المركز المالي على أرباح الفروع الخارجية والشركات
التابعة الخاضعة للضريبة وفقا ً للوائح المالية للبلدان ذات الصلة التي تعمل فيها المجموعة.
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 32-3اإلعتراف باإليرادات والمصاريف
يتم اإلعتراف باإليرادات عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصادية ويكون باإلمكان قياس قيمة اإليرادات بشك ٍل موثوق به مع
الوفاء بالمعايير المحددة التالية قبل تسجيل اإليرادات.
( )1إيرادات ومصاريف الفائدة
يتم اإلعتراف بإيرادات ومصاريف الفوائد لجميع األدوات المالية باستثناء تلك المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو تلك المقاسة أو المصنفة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة في "صافي دخل الفوائد" "كإيرادات فوائد" و "مصاريف فوائد" في حساب الربح أو الخسارة باستخدام طريقة الفائدة
الفعلية .يتم اإلعتراف بالفوائد لألدوات المالية المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو تلك المقاسة أو المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
في "صافي المكاسب من األوراق المالية للمتاجرة" ضمن "صافي إيرادات المتاجرة".
إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم تماما ً التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألداة المالية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو على
مدى فترة أقصر ،أيهما انسب ،إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات الماليي أو المطلوبات المالية .يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية مع األخذ
باإلعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة .يتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلي جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة بين أطراف العقد والتي
تكون بشكل متزايد والتي تعود مباشرة إلى ترتيبات اإلقراض المحددة ،تكاليف المعاملة ،وجميع العالوات أو الخصومات األخرى .بالنسبة للموجودات
المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،يتم اإلعتراف بتكاليف المعامالت في الربح أو الخسارة عند اإلعتراف المبدئي.
( )2إيرادات توزيعات األرباح
يتم اإلعتراف باإليرادات من توزيعات األرباح عندما يتقرر حق المجموعة في قبض الدفعات.
( )3إيرادات الرسوم والعموالت
تحقق المجموعة إيراداتها من الرسوم والعموالت من خالل مجموعة متنوعة من الخدمات التي تقدمها لعمالئها .يمكن تقسيم اإليرادات من الرسوم
إلى فئتين كما يلي:
(أ) إيرادات رسوم محققة من الخدمات التي يتم تقديمها على مدى فترة زمنية معينة
تُستحق الرسوم المكتسب ة من الخدمات المقدمة على مدى أي فترة زمنية خالل تلك الفترة .تتضمن هذه الرسوم إيرادات العموالت وإدارة الموجودات
والحفظ ورسوم الخدمات اإلدارية واالستشارية األخرى.
إن رسوم التزامات االقتراض للقروض التي يُرجّح سحبها والرسوم المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية األخرى يتم تأجيلها (مع أي تكاليف إضافية)
واإلعتراف بها كتعديل لمعدل الفائدة الفعلي على القرض .عندما يكون من غير المرجّح أن يتم سحب أي قرض ،فإنه يتم تسجيل رسوم التزامات
االقتراض على مدى فترة االلتزام على أساس القسط الثابت.
(ب) إيرادات رسوم من تقديم خدمات المعامالت
إن الرسوم الناشئة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض عن معاملة ما لصالح طرف ثالث ،مثل ترتيب شراء أسهم أو أوراق مالية أخرى أو شراء
أو بيع شركات ،يتم اإلعتراف بها عند االنتهاء من المعاملة ذات العالقة  .يتم تسجيل الرسوم أو مكوناتها التي ترتبط بأداء معين بعد استيفاء معايير
المعاملة.
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 33-3التمويل اإلسالمي
تمارس المجموعة أنشطة مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل األدوات اإلسالمية المختلفة مثل المرابحة واإلجارة والسلَم والمضاربة
والصكوك والوكالة.
تمويل المرابحة
المرابحة هي عقد بيع تقوم المجموعة بموجبه ببيع سلع وموجودات أخرى إلى أحد العمالء بنسبة متفق عليها من األرباح الهامشية على التكلفة .تقوم
المجموعة بشراء الموجودات بنا ًء على وعد من العميل بشراء الصنف الذي تم شراؤه وفقا ً لشروط وظروف معينة .يمكن قياس أرباح المرابحات في
بداية المعامالت ويتم تسجيل هذه اإليرادات عند استحقاقها على مدى فترة العقد باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي على الرصيد القائم.
تمويل اإلجارة
اإلجارة هي عبارة عن اتفاقية تقوم المجموعة (المؤجر) بموجبها بتأجير أو بناء أص ٍل ما بنا ًء على طلب العميل (المستأجر) ووعد منه باستئجار
الموجودات لفترة زمنية محددة مقابل أقساط إيجار محددة .يمكن أن تنتهي اإلجارة بنقل ملكية األصل إلى المستأجر في نهاية مدة اإليجار .إضافة إلى
قيام المجموعة بتحويل جميع المخاطر والعوائد المتعلقة بملكية األصل المؤجّر بشك ٍل كامل إلى المستأجر .تُحتسب إيرادات اإلجارة على أساس معدل
الربح الفعلي على مدى فترة اإليجار.
المضاربة
المضاربة هي عبارة عن عقد بين المجموعة والعميل يقوم بموجبه أحد األطراف بتوفير المال (رب المال) ويقوم الطرف اآلخر (المضارب) باستثمار
المال في مشروع أو نشاط معين مع توزيع أي أرباح محققة بين الطرفين وفقا ً لحصص األرباح التي تم االتفاق عليها مسبقا ً في العقد .يتحمل المضارب
الخسارة في حالة اإلهمال أو التقصير أو مخالفة أيا ً من شروط وأحكام عقد المضاربة ،وإال فإن الخسائر يتحملها رب المال .يتم اإلعتراف باإليرادات
بنا ًء على النتائج المتوقعة المعدلة بالنتائج الفعلية عند التوزيع بواسطة المضارب ،وفي حال كانت المجموعة هي رب المال يتم تحميل الخسائر إلى
بيان الدخل الخاص بالمجموعة عند تكبدها.
السلَم
بيع الس َلم هو عبارة عن عقد بيع يتعهد العميل (البائع) بموجبه بتسليم /توريد أصل ملموس محدد للمجموعة (المشتري) في موعد الحق يتفق عليه
الطرفان مقابل قيام المشتري بدفع الثمن مقدما ً بالكامل وعلى الفور.
يتم اإلعتراف باإليرادات من تمويل بيع السلَم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي على مدى فترة العقد على أساس رأس مال السلَم القائم.
الوكالة
الوكالة هي عبارة عن اتفاق بين المجموعة والعميل يقوم بموجبه أحد الطرفان (رب المال) بتقديم مبلغ معين من المال للوسيط (الوكيل) الذي يستثمره
وفقا ً لشروط محددة مقابل رسوم معينة (مبلغ مقطوع من المال أو نسبة مئوية من المبلغ المستثمر) .يلتزم الوسيط بضمان المبلغ المستثمر في حالة
اإلهمال أو التقصير أو مخالفة أيا ً من أحكام وشروط عقد الوكالة .يمكن أن تكون المجموعة الوكيل أو رب المال حسب طبيعة المعاملة.
يتم اإلعتراف باإليرادات المقدرة من عقد الوكالة على أساس معدل الربح الفعلي طوال الفترة ،وتعدّل باإليرادات الفعلية عند تحصيلها .تُحتسب الخسائر
عند تكبدها.
الصكوك
الصكوك هي عبارة عن شهادات متساوية القيمة تمثل أسهم غير مجزأة في ملكية الموجودات الملموسة وحقوق االنتفاع والخدمات أو (في ملكية)
موجودات مشاريع معينة أو نشاط استثماري خاص .كما أنها عبارة عن شهادات مدعومة بموجودات يحتفظ بها على سبيل األمانة وتثبت ملكية األصل
أو حق االنتفاع به (األرباح أو المنافع) وتتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
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 .4األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
تتأثر نتائج المجموعة المعلنة بالسياسات واالفتراضات والتقديرات المحاسبية التي يقوم عليها إعداد هذه البيانات المالية الموحدة .تتطلب المعايير
الدولية للتقارير المالية من اإلدارة عند إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة أن تختار السياسات المحاسبية المناسبة وتقوم بتطبيقها بشك ٍل منتظم
واتخاذ تقديرات وافتراضات معقولة ومتوازنة .وفي غياب المعيار أو التفسير ذي الصلة ،يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم " 8السياسات المحاسبية
والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" من اإلدارة تطوير وتطبيق سياسة محاسبية ينتج عنها معلومات موثوقة وصادقة في ضوء المتطلبات
والتوجيهات الخاصة بالمعايير الدولية للتقارير المالية والتي تتعامل مع أمور مشابهة وذات عالقة وضمن إطار مجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلق
بإعداد وعرض البيانات المالية .إن التقديرات واالفتراضات المدرجة في السياسات المحاسبية للمجموعة والتي تعتبر األكثر أهمية من وجهة نظر
مجلس إدارة المجموعة في تصوير الوضع المالي للمجموعة مبينة أدناه .إن استخدام أي تقديرات أو افتراضات أو نماذج مختلفة عن تلك المطبقة من
قبل المجموعة قد تؤثر على النتائج المعلنة.
 1-4القرارات الحساسة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
فيما يلي القرارات الحساسة ،عدا تلك التي تتضمن تقديرات ،والتي قامت اإلدارة باتخاذها خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي
لها أكثر تأثير جوهري على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة:
تقييم نموذج األعمال


يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية علﯽ نتائج المدفوعات األصل والفائدة فقط واختبار نموذج األعمال .تحدد المجموعة نموذج األعمال
على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات األصول المالية معًا لتحقيق هدف أعمال معين .يتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة
ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء األصول وقياس أدائها ،والمخاطر التي تؤثر على أداء األصول وكيفية إدارتها وكيف يتم تعويض مديري
األصول .تراقب المجموعة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تم إلغاء اإلعتراف
بها قبل استحقاقها لفهم سبب إستبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع هدف األعمال التي تم اإلحتفاظ بها من أجله .تعتبر المراقبة جز ًءا من
التقييم المستمر للمجموعة حول ما إذا كان نموذج األعمال الذي يحتفظ بالموجودات المالية المتبقية يبقى مناسبًا وإذا لم يكن مناسب إذا كان هناك
تغيير في نموذج األعمال وبالتالي فانه من المحتمل تغيير تصنيف تلك األصول.

خسائر انخفاض القيمة






40

الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان :يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة ﮐمخصص يعادل خسارة االئتمان المتوقعة لمدة  12شهر ألصول المرحلة
األولﯽ ،أو خسارة االئتمان المتوقعة علﯽ مدى العمر ألصول المرحلة  2أو المرحلة  .3ينتقل األصل إلى المرحلة الثانية عندما تزيد مخاطر
االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف األولي .ال يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9ما الذي يشكل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان .عند
تقييم ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان ألصل قد زادت بشكل ملموس تأخذ المجموعة في اإلعتبار المعلومات النوعية والكمية المعقولة والمدعومة
التي قد تطرأ في المستقبل.
إنشاء مجموعات من األصول ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة :عندما يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على أساس جماعي ،يتم تجميع
األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة (مثل نوع األداة ،درجة مخاطر االئتمان ،نوع الضمانات ،تاريخ االعتراف األولي،
الفترة المتبقية لتاريخ اإلستحقاق ،الصناعة ،الموقع الجغرافي للمقترض ،الخ) .تراقب المجموعة مدى مالءمة خصائص مخاطر االئتمان بشكل
مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال مشابهة .إن هذا األمر مطلوب لضمان أنه في حالة تغيير خصائص مخاطر االئتمان ،تكون هناك إعادة تقسيم
لألصول بشكل مناسب .وقد ينتج عن ذلك إنشاء محافظ جديدة أو نقل أصول إلى محفظة حالية تعكس بشكل أفضل خصائص مخاطر االئتمان
المماثلة لتلك المجموعة من األصول .إن إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ يكون أكثر شيوعًا عند حدوث زيادة ملحوظة في مخاطر
شهرا إلى مدى الحياة ،أو العكس،
االئتمان (أو عندما تعكس تلك الزيادة الكبيرة) وبالتالي تنتقل األصول من خسارة االئتمان المتوقعة لمدة 12
ً
شهرا أو مدى الحياة ،ولكن قد
ولكن قد تحدث أيضًا ضمن المحافظ التي يستمر قياسها على نفس األساس لخسارة اإلئتمان المتوقعة لمدة 12
ً
يتغير مقدار الخسائر اإلئتمانية المتوقعة نتيجة إختالف مخاطر اإلئتمان للمحافظ.
النماذج واالفتراضات المستخدمة :تستخدم المجموعة نماذج وافتراضات مختلفة في قياس خسائر االئتمان المتوقعة لألصول المالية .يتم تطبيق
الحكم في تحديد النموذج األنسب لكل نوع من األصول ،وكذلك لتحديد االفتراضات المستخدمة في هذه النماذج ،بما في ذلك االفتراضات المتعلقة
بالدوافع الرئيسية لمخاطر االئتمان .راجع إيضاح رقم  42لمزيد من التفاصيل حول خسارة االئتمان المتوقعة.
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 .4األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تابع)
 1-4القرارات الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة (تابع)
تقييم األدوات المالية
إن أفضل دليل على القيمة العادلة هو السعر المعلن لألداة التي يجري قياسها في سوق تداول نشطة .وفي حالة أن تكون سوق األداة المالية غير نشطة،
يتم االعتماد على أحد أساليب التقييم .إن معظم أساليب التقييم تعتمد فقط على بيانات السوق الجديرة بالمالحظة مما يؤدي إلى ارتفاع موثوقية عملية
قياس القيمة العادلة .ومع ذلك ،يتم تقييم بعض األدوات المالية على أساس أساليب التقييم التي تنطوي على واحدة أو أكثر من المعطيات الهامة غير
الجديرة بالمالحظة في السوق .إن أساليب التقييم التي يكون اعتمادها األكبر على المعطيات غير الجديرة بالمالحظة تتطلب جهدا ً كبيرا ً من اإلدارة
الحتساب القيمة العادلة مقارنة بتلك األساليب التي تعتمد كليةً على المعطيات الجديرة بالمالحظة.
إن أساليب التقييم المستخدمة في احتساب القيم العادلة تم بيانها في اإليضاح رقم  .40فيما يلي االفتراضات والتقديرات الرئيسية التي تأخذها اإلدارة
بعين االعتبار عند استخدام أحد أساليب التقييم:
 االحتمالية والتوقيت المتوقع للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة .إن هذه التدفقات النقدية تكون عادة ً وفق الشروط الحاكمة لألداة ،غير أن تقدير اإلدارة
قد يكون مطلوبا ً في الحاالت التي تكون فيها قدرة الطرف اآلخر على االلتزام باألحكام التعاقدية لألداة محل شك .قد تكون التدفقات النقدية المستقبلية
حساسة للتغيرات في أسعار السوق؛
 اختيار معدل خصم مالئم لألداة .يتم تحديد هذا المعدل بنا ًء على تقييم من وجهة نظر أحد المشاركين في السوق للفرق بين المعدل المالئم لألداة
والمعدل المالئم غير المح ّمل بالمخاطر؛
 عند استخدام أحد أساليب التقييم التي تعتمد على معطيات غير جديرة بالمالحظة ،يتم إعداد التقديرات لبيان حاالت عدم التيقن من القيم العادلة
الناتجة عن نقص معطيات البيانات الخاصة بالسوق ،منها على سبيل المثال الناتجة عن عدم توفر السيولة في السوق ،ويكون قياس القيمة العادلة
لهذه األدوات أقل موثوقية .إن المعطيات المستخدمة في عمليات التقييم باالعتماد على بيانات غير جديرة بالمالحظة تعتبر في األصل غير مؤكدة
بسبب قلة أو عدم توفر بيانات سوق حالية يمكن استخدامها في تحديد المستوى الذي من الممكن أن تظهر عليه المعاملة على أساس تجاري بحت
في ظل ظروف العمل االعتيادية ،غير أنه في معظم الحاالت تتوفر بعض بيانات السوق التي يمكن االستناد إليها في تحديد القيمة العادلة ،منها على
سبيل المثال البيانات التاريخية ،كما أن القيم العادلة لغالبية األدوات المالية تستند إلى بعض معطيات السوق الجديرة بالمالحظة حتى وإن كانت
المعطيات غير الجديرة بالمالحظة ذات قيمة.
التقييم العادل لالستثمارات العقارية
تستند القيم العادلة لالستثمارات العقارية على أعلى وافضل إستخدام للعقار ،وهو إستخدامه الحالي .يتم إدراج القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من
قبل خبراء تقييم عقارات مستقلين بنا ًء على نماذج المدخالت التي يمكن مالحظتها في سوق نشطة مثل ظروف السوق ،أسعار السوق وإيرادات اإليجار
المستقبلية الخ.
إن الحركات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية تم اإلفصاح عنها على نح ٍو مفصل في اإليضاح رقم .13
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 .4األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تابع)
 1-4القرارات الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة (تابع)
توحيد الصناديق
تنص التغييرات المقررة بمقتضى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 10البيانات المالية الموحدة على قيام المستثمر بتوحيد الشركة المستثمر فيها
عندما يكون المستثمر مسيطرا ً على الشركة المستثمر فيها .يسيطر المستثمر على الشركة المستثمر فيها عندما يكون معرضا ً للحصول على عوائد
متغيرة أو يكون له حقوق نظير مشاركته في الشركة المستثمر فيها ويكون بإمكانه التأثير على هذه العوائد من خالل سيطرته على الشركة المستثمر
فيها .يشترط تعريف السيطرة الجديد قيام المجموعة بإصدار أحكام هامة على أساس مستمر لتحديد المنشآت الخاضعة للسيطرة ،وبالتالي ضرورة
توحيدها.
 2-4المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد
فيما يلي القرارات الحساسة والتي قامت اإلدارة باتخاذها خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي لها أكثر تأثير جوهري على المبالغ
المعترف بها في البيانات المالية الموحدة:
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تحديد العدد واألوزان النسبية للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات  /السوق وتحديد المعلومات المستقبلية ذات الصلة بكل
سيناريو :عند قياس خسارة االئتمان المتوقعة ،تستخدم المجموعة معلومات مستقبلية معقولة وقابلة للدعم ،والتي تستند إلى االفتراضات لحركة
مستقبلية لمختلف المحركات اإقتصادية وكيف تؤثر هذه المحركات على بعضها البعض.
إحتمال اإلخالل باإللتزام :يمثل إحتمال اإلخالل باإللتزام مدخالً رئيسيا ً في قياس خسارة االئتمان المتوقعة .إن إحتمال اإلخالل باإللتزام هو تقدير
الحتمال اإلخالل باإللتزام علي مدي فتره زمنيه معينه ،والتي تشمل إحتساب البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات للظروف المستقبلية.
الخسارة بافتراض اإلخالل باإللتزام :الخسارة بافتراض اإلخالل باإللتزام هي تقدير للخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد .وهو يستند إلى
الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع المقرض إستالمها ،مع األخذ في اإلعتبار التدفقات النقدية من الضمانات والتعزيزات
االئتمانية المكملة.
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 .5نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية ،بالصافي

نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنوك المركزية
احتياطيات محتفظ بها لدى البنوك المركزية
شهادات إيداع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
شراء عكسي مع المصرف المركزي
إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية
ام صام ً:امخصصاإاخفمضات للدا(إيضمحا )3-42ا
مجموع النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية ،بالصافي
التوزيع الجغرافي كالتالي:
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
ام صام ً:امخصصاإاخفمضات للدا(إيضمحا)3-42

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

1,499,000
3,404,794
11,004,968
3,673,000
8,423
19,590,185
()228
19,589,957

2,729,930
2,779,542
10,814,651
3,673,000
19,997,123
19,997,123

19,534,940
55,245
19,590,185
()228
19,589,957

19,950,521
46,602
19,997,123
19,997,123

إن االحتياطيات المحتفظ بها لدى البنوك المركزية تمثل ودائع لدى البنوك المركزية بنسب محددة فيما يتعلق بالودائع تحت الطلب وودائع التوفير
والودائع ألجل والودائع األخرى .إن هذه االحتياطيات متاحة فقط للعمليات اليومية وبشروط محددة.
 .6ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ،بالصافي

أرصدة مستحقة من البنوك
ودائع هامشية
ودائع ألجل
حسابات وكالة
قروض وسلفيات مقدمة إلى البنوك
إجمالي الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك
ام صمً:امخصصاإاخفمضات للدا(إيضمحا)3-42

مجموع الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك ،بالصافي
إن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
ام صمً:امخصصاإاخفمضات للدا(إيضمحا)3-42

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

1.913.798
256.474
6.888.240
3.579.525
7.023.366
19.661.403
()34.327
19.627.076

1,700,600
18,989
3,808,135
810,100
5,241,378
11,579,202
()127,246
11,451,956

8,730,693
10,930,710
19.661.403
()34.327
19.627.076

3.285.682
8.293.520
11,579,202
()127,246
11,451,956

تتحوط المجموعة للودائع ألجل المقومة بالعمالت األجنبية ضد مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية باستخدام عقود مقايضات الصرف األجنبي،
وتصنّف هذه األدوات كتحوطات للتدفقات النقدية .بلغ صافي القيمة العادلة لهذه المقايضات كما في  31ديسمبر  2018مبلغ ال شيء درهم (31
ديسمبر  – 2017بلغ صافي القيمة العادلة السالبة  4.708ألف درهم).
أبرمت المجموعة اتفاقيات تمويل إعادة الشراء حيث تم بموجبها رهن القروض والسلفيات المقدمة إلى البنوك واالحتفاظ بها لدى األطراف المقابلة
كضمانات .تحتفظ المجموعة بالمخاطر والعوائد المتعلقة بهذه القروض المرهونة .تخضع القروض المرهونة التفاقيات خدمة الضمان بموجب إتفاقيات
الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات .يبين الجدول التالي القيمة المدرجة لهذه القروض والمطلوبات المالية المتعلقة بها:
2017ا ا

2018

تمويل إعادة الشراء
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القيمة المدرجة
للموجودات المرهونة
ألف درهم

القيمة المدرجة
للمطلوبات المتعلقة بها
ألف درهم

القيمة المدرجة
للموجودات المرهونة
ألف درهم

القيمة المدرجة
للمطلوبات المتعلقة بها
ألف درهم

-

-

412.711

269.677
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 .7إيداعات الشراء العكسي

بنوك ومؤسسات مالية
إن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

2.203.800

98,578

2.020.150
183.650
2.203.800

48,443
50,135
98,578

أبرمت المجموعة اتفاقيات إعادة الشراء العكسي تم بموجبها الحصول على سندات بقيمة عادلة تبلغ  2.271.007ألف درهم ( 31ديسمبر -2017
سندات بقيمة عادلة تبلغ  99.832ألف درهم) والحصول على ضمانات نقدية بمبلغ ال شيء درهم ( 31ديسمبر  275 – 2017ألف درهم) كضمان
مقابل إيداعات الشراء العكسي .تحتفظ األطراف المقابلة بالمخاطر والمزايا المتعلقة بهذه السندات .تخضع أحكام وشروط هذه الضمانات إلى اتفاقات
إعادة الشراء الرئيسية العالمية.
 .8أوراق مالية بغرض المتاجرة
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

سندات

60.134

485.301

إن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

60.134

177.175
308.126

60.134

485.301

تمثل السندات استثمارات معظمها في القطاع العام .تستند القيمة العادلة لألوراق المالية بغرض المتاجرة على األسعار المدرجة في السوق.
 .9أدوات مالية مشتقة
تدخل المجموعة خالل سياق العمل االعتيادي في أنواع متعددة من معامالت المشتقات المالية التي تتأثر بالمتغيرات في األدوات األساسية.
إن األداة المشتقة هي عقد مالي أو عقد آخر وتتميز بجميع الخصائص الثالث التالية:
(أ) تتغير قيمتها تبعا ً للتغير في أي من أسعار الفائدة أو أسعار األدوات المالية أو أسعار السلع أو أسعار الصرف األجنبي أو مؤشر األسعار أو
المعدالت أو التصنيف االئتماني أو المؤشر االئتماني أو المتغيرات األخرى شريطة أن يكون عامل التغير بالنسبة للمتغيرات غير المالية غير
مرتبط بأحد أطراف العقد (يطلق عليه أحيانا ً "الطرف األساسي")؛
(ب) ال تتطلب صافي استثمار مبدئي أو صافي استثمار مبدئي أقل مما قد يكن مطلوبا ً ألنواع أخرى من العقود التي يتوقع أن تنطوي على استجابة
مشابهة للتغيرات في عوامل السوق؛ و
(ج) يتم تسديدها في تاريخ مستقبلي.
تتضمن األدوات المالية المشتقة المبرمة من قبل المجموعة عقود صرف عمالت أجنبية آجلة ،عقود معدالت أسعار فائدة مستقبلية ،اتفاقيات أسعار
آجلة ،مقايضات السلع ،مقايضات معدالت الفائدة وخيارات عمالت ومعدالت فائدة.
تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض التحوط والمتاجرة:
معامالت آجلة ومستقبلية
تمثل عقود العمالت اآلجلة التزامات بشراء عمالت أجنبية أو محلية بما فيها المعامالت الفورية غير المستلمة (أي العمليات التي تتم تسويتها بالصافي).
إن المعامالت المستقبلية للعمالت األجنبية ومعدالت الفوائد تمثل التزامات تعاقدية لتحصيل أو تسديد مبالغ صافية مبنية على التغيرات في أسعار
العمالت أو الفوائد أو لشراء أو بيع عملة أجنبية أو أداة مالية بتاريخ مستقبلي وبسعر محدد في سوق مالي منتظم .إن مخاطر االئتمان للعقود المستقبلية
تعد متدنية للغاية حيث إنها مضمونة بمبالغ نقدية أو أوراق مالية مدرجة؛ كما أن التغيرات في العقود المستقبلية تتم تسويتها يوميا ً مع الوسطاء .إن
اتفاقيات المعدالت المستقبلية تمثل عقود معدالت فوائد مستقبلية يتم التفاوض عليها إفراديا ً وتتطلب تسوية نقدية بتاريخ مستقبلي للفرق ما بين معدل
الفائدة المتعاقد عليه ومعدل السوق الحالي بنا ًء على القيمة االسمية األصلية.
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 .9أدوات مالية مشتقة (تابع)
معامالت المقايضة
تمثل مقايضات العمالت ومعدالت الفوائد التزامات بتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى .تؤدي المقايضات إلى تبادل اقتصادي للعمالت أو
معدالت الفوائد (مثل تبادل معدالت محددة بأخرى متغيرة) أو مجموعة منها (مثل مقايضات معدالت فائدة بين عمالت)؛ وبموجبها ال يتم أي تبادل
للمبلغ األصلي فيما عدا بعض مقايضات معدالت الفائدة بين العمالت .إن مخاطر االئتمان للمجموعة تمثل الخسارة المحتملة إذا لم تقم األطراف
المقابلة بتنفيذ التزاماتها .تتم مراقبة هذه المخاطر بصورة مستمرة من خالل سقوف مخاطر السوق على التعرضات للمخاطر وتقييم مخاطر االئتمان
لألطراف المقابلة باستعمال نفس األساليب المستخدمة لعمليات اإلقراض.
معامالت الخيارات
تمثل خيارات العمالت األجنبية ومعدالت الفوائد اتفاقيات تعاقدية يقوم بموجبها البائع (المكتتب) بمنح المشتري (المالك) حقاً ،وليس التزاماً ،إما لشراء
(خيار شراء) أو بيع (خيار بيع) بتاريخ محدد أو خالل فترة معينة بقيمة محددة لعملة أجنبية أو أداة مالية بسعر محدد مسبقاً .يستلم البائع عالوة من
المشتري مقابل تح ّمل مخاطر العمالت األجنبية أو مخاطر أسعار الفائدة .قد تكون الخيارات إما ُمتاجر بها في السوق الرسمية أو متفاوض عليها بين
المجموعة والعميل في السوق الموازية (.)OTC
يمكن أن يتم تداول عقود المشتقات إما في السوق أو في السوق الموازية ( .)OTCتقوم المجموعة بتقييم المشتقات المتداولة باستخدام البيانات المتوفرة على
مستويات مقاصة السوق .يتم تقييم المشتقات المتداولة في السوق الموازية ( )OTCباستخدام بيانات السوق أو أسعار الوسيط  /التاجر .وحيثما تكون النماذج
مطلوبة ،تستخدم المجموعة مجموعة متنوعة من المعطيات ،من بينها الشروط التعاقدية وأسعار السوق وتقلباته ومنحنيات العائد وبيانات السوق المرجعية
األخرى.
نماذج قياس القيمة العادلة
بالنسبة للمشتقات التي يتم تداولها في األسواق الموازية النشطة ،مثل العقود المستقبلية العامة والمقايضات والخيارات ،يمكن بوج ٍه عام التحقق من المعطيات
واختيار نموذج يتوافق مع السوق .إن بعض المشتقات التي يتم تداولها في األسواق الموازية أقل نشاطا ً مع وجود معلومات تسعير محدودة وصعوبة بالغة
في تحديد القيمة العادلة لهذه المشتقات .وبعد التسجيل األولي ،ال تقوم المجموعة بتحديث معطيات التقييم إال عندما تؤكدها األدلة مثل معامالت السوق المماثلة
وخدمات تسعير الطرف الثالث و /أو العروض بين الوسيط والتاجر أو غيرها من بيانات السوق العملية .وفي حال غياب مثل هذه األدلة ،تستخدم أفضل
التقديرات التي تتوصل لها اإلدارة.
المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض المتاجرة
ترتبط معظم أنشطة المتاجرة لدى البنك بعرض حلول تحوط على العمالء بأسعار تنافسية وذلك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر
الحالية والمتوقعة .تدير المجموعة أيضا ً المخاطر الناتجة عن معامالت العمالء أو يتخذ مواقف بنا ًء على التوقعات بالتربح من الحركات اإليجابية في
األسعار أو المعدالت أو المؤشرات.
المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التحوط
تعرض لتقلبات العمالت
تستخدم المجموعة مشتقات األدوات المالية ألغراض التحوط كجزء من أنشطة إدارة موجوداتها ومطلوباتها للحد من ال ّ
ومعدالت الفائدة .تستخدم المجموعة عقود العمالت األجنبية اآلجلة ومقايضات معدالت الفائدة بين العمالت ومقايضات معدالت الفائدة للتحوط ضد
مخاطر أسعار العمالت ومعدالت الفائدة .وفي جميع هذه الحاالت يتم بصورة رسمية توثيق عالقة وهدف التحوط بما في ذلك تفاصيل البند الذي
يجري التحوط له وأداة التحوط ،ويتم تسجيل هذه المعامالت على أساس نوع التحوط.
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 .9أدوات مالية مشتقة (تابع)
يبين الجدول التالي القيم العادلة الموجبة (الموجودات) والسالبة (المطلوبات) لألدوات المالية المشتقة.
القيم العادلة
المطلوبات
ألف درهم

الموجودات
ألف درهم

القيم اإلسمية
ألف درهم

كما في  31ديسمبر 2018
مشتقات محتفظ بها أو مصدرة بغرض المتاجرة
مشتقات صرف أجنبي
مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت
خيارات معدالت الفائدة والسلع
عقود معدالت آجلة
عقود مستقبلية (صرف  -متداول)
مقايضات السلع والطاقة
خيارات المقايضات
مجموع المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة بغرض المتاجرة
مشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة
مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت
مشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية
مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت
عقود صرف أجنبي آجلة
مجموع المشتقات المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

719,659
2,548,601
524,402
9
56
107,552
176,872
4,077,151

440,214
2,516,720
593,051
303
275
92,133
173,068
3,815,764

268,624,410
232,645,162
49,190,144
1,100,000
1,212,100
3,105,642
45,421,133
601,298,591

347,962

1,645,460

70,385,718

17,923
4,211
22,134

154,190
80,497
234,687

5,479,207
18,445,248
23,924,455

مجموع األدوات المالية المشتقة

4,447,247

5,695,911

695,608,764

كما في  31ديسمبر 2017
مشتقات محتفظ بها أو مصدرة بغرض المتاجرة
مشتقات صرف أجنبي
مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت
خيارات معدالت الفائدة والسلع
عقود معدالت آجلة
عقود مستقبلية (صرف  -متداول)
مقايضات السلع والطاقة
خيارات المقايضات
مجموع المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة بغرض المتاجرة
مشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة
مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت
مشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية
مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت
عقود صرف أجنبي آجلة
مجموع المشتقات المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

484,546
2,225,651
314,164
159
1,670
256,134
129,968
3,412,292

379,890
2,313,951
333,158
163
1,267
248,041
94,311
3,370,781

160,934,849
218,983,622
35,840,619
1,979,419
22,360,899
4,060,914
16,704,214
460,864,536

287,165

621,855

57,337,746

8,753
112,154
120,907

217,367
24,478
241,845

6,492,894
15,908,953
22,401,847

مجموع األدوات المالية المشتقة

3,820,364

4,234,481

540,604,129

تبين القيم االسمية حجم العقود القائمة ،وال تعتبر مؤشرا ً على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان .يرجى مراجعة إيضاح  46إلدارة وقياس مخاطر
السوق.
فيما يلي صافي مكاسب( /خسائر) عدم فعالية التحوط المعترف بها في بيان الدخل الموحد:

مكاسب( /خسائر) من البنود المتحوطة المتعلقة بالمخاطر المتحوطة
(خسائر) /مكاسب من أدوات التحوط

2018
ألف درهم
978,821
()962,809

2017
ألف درهم
()265,700
286,444

عدم فعالية تحوطات القيمة العادلة
عدم فعالية تحوطات التدفقات النقدية

16,012
-

20,744
()24

صافي مكاسب عدم فعالية التحوط

16,012

20,720
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 .9أدوات مالية مشتقة (تابع)
يعرض الجدول التالي صافي التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة فيما يتعلق بتحوطات التدفقات النقدية والفترات التي من المتوقع أن تؤثر خاللها هذه
التدفقات النقدية على بيان الدخل الموحد ،ما عدا أي تعديل يتم إجراؤه بخصوص التحوط.

صافي التدفقات النقدية المتوقعة

أقل من
 3أشهر
ألف درهم

 3أشهر
إلى أقل من
سنة واحدة
ألف درهم

سنة واحدة
إلى أقل من
سنتين
ألف درهم

من سنتين
إلى أقل من
 5سنوات
ألف درهم

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

2018
2017

()19,388
()352

()16,314
90.326

3,001
29.292

()8,860
()51.991

()399

()41,561
66.876

كما في  31ديسمبر  ،2018حصلت المجموعة على ضمان نقدي بقيمة  207.554ألف درهم ( 31ديسمبر  340.556 – 2017ألف درهم) وكذلك
على سندات بقيمة عادلة تبلغ  26.847ألف درهم ( 31ديسمبر  40.239 – 2017ألف درهم) مقابل القيمة العادلة الموجبة للموجودات المشتقة.
كما في  31ديسمبر  ،2018قامت المجموعة بإيداع ضمان نقدي بقيمة  275.060ألف درهم ( 31ديسمبر  26.225 – 2017ألف درهم) وكذلك
سندات بقيمة  2.317.131ألف درهم ( 31ديسمبر  1.631.481 – 2017ألف درهم) مقابل القيمة العادلة السالبة للمطلوبات المشتقة .تخضع هذه
الضمانات التفاقيات خدمة الضمان بموجب إتفاقيات الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات.
 .10استثمارات في أوراق مالية

اإلمارات
العربية المتحدة
ألف درهم
كما في  31ديسمبر 2018
مدرجة:
أوراق مالية حكومية
سندات مالية  -قطاع عام
سندات مالية  -بنوك ومؤسّسات مالية
سندات مالية  -شركات
أدوات حقوق الملكية
صناديق مشتركة
مجموع االستثمارات المدرجة
غير مدرجة:
أوراق مالية حكومية
سندات مالية  -بنوك ومؤسّسات مالية
أدوات حقوق الملكية
مجموع االستثمارات غير المدرجة
مجموع االستثمارات في أوراق مالية
كما في  31ديسمبر 2017
مدرجة:
أوراق مالية حكومية
سندات مالية  -قطاع عام
سندات مالية  -بنوك ومؤسّسات مالية
سندات مالية  -شركات
أدوات حقوق الملكية
صناديق مشتركة
مجموع االستثمارات المدرجة
غير مدرجة:
أوراق مالية حكومية
أدوات حقوق الملكية
مجموع االستثمارات غير المدرجة
مجموع االستثمارات في أوراق مالية
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دول أخرى
في مجلس
التعاون
الخليجي
ألف درهم

باقي
دول
العالم
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

4,934,961
6,918,084
3,525,733
604,407
333
68,136
16,051,654

9,028,003
1,019,842
798,208
174,855
11,020,908

9,022,797
4,308,028
4,009,956
271,557
81,767
17,694,105

22,985,761
12,245,954
8,333,897
1,050,819
333
149,903
44,766,667

7,210,099
241,654
7,451,753
23,503,407

133,625
133,625
11,154,533

10,189
10,189
17,704,294

7,210,099
133,625
251,843
7,595,567
52,362,234

4,811,873
5,143,005
4,150,039
544,191
490
77,541
14,727,139

4,988,214
312,498
933,557
88,869
6,323,138

9,167,331
3,186,957
4,198,707
259,062
85,802
16,897,859

18,967,418
8,642,460
9,282,303
892,122
490
163,343
37,948,136

10,910,384
319,502
11,229,886
25,957,025

6,323,138

13,635
13,635
16,911,494

10,910,384
333,137
11,243,521
49,191,657
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 .10استثمارات في أوراق مالية (تابع)
كما في  31ديسمبر  ،2018تم إدراج مخصص انخفاض قيمة أدوات الدين المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بمبلغ 183.435
ألف درهم (إيضاح  )3-42في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وتم اإلعتراف بها في الدخل
الشامل اآلخر.
تتحوط المجموعة ضد مخاطر أسعار الفائدة والصرف األجنبي على بعض االستثمارات ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة من خالل مقايضات معدالت
الفائدة والمقايضات فيما بين العمالت ،وتقوم بتصنيف هذه األدوات كتحوطات للقيمة العادلة والتدفقات النقدية ،على التوالي .بلغ صافي القيمة العادلة
السالبة لمقايضات أسعار الفائدة كما في  31ديسمبر  2018ما قيمته  85.541ألف درهم ( 31ديسمبر  – 2017بلغ صافي القيمة العادلة السالبة ما
قيمته  314.720ألف درهم) .تم إدراج مكاسب وخسائر عدم فعالية هذه التحوطات ضمن بيان الدخل الموحد.
أبرمت المجموعة اتفاقيات إعادة شراء حيث تم بموجبها رهن السندات واالحتفاظ بها لدى األطراف المقابلة كضمانات .تحتفظ المجموعة بالمخاطر
والعوائد المتعلقة باالستثمارات المرهونة .تخضع السندات المحتفظ بها لدى األطراف المقابلة كضمانات إتفاقيات إعادة الشراء العكسي الرئيسية
العالمية .يبين الجدول التالي القيمة المدرجة لهذه السندات والمطلوبات المالية المتعلقة بها:
كما في  31ديسمبر 2018

تمويل إعادة الشراء

كما في  31ديسمبر 2017

القيمة المدرجة
للموجودات المرهونة
ألف درهم

القيمة المدرجة
للمطلوبات المتعلقة بها
ألف درهم

القيمة المدرجة
للموجودات المرهونة
ألف درهم

القيمة المدرجة للمطلوبات
المتعلقة بها
ألف درهم

240.856

228.653

323.660

301.180

قامت المجموعة أيضا ً برهن استثمارات في أوراق مالية بقيمة عادلة تبلغ  2.333.615ألف درهم ( 31ديسمبر  1.305.506 – 2017ألف درهم)
كضمان مقابل حسابات هامشية تحت الطلب .وبقيت المجموعة محتفظة بالمخاطر والعوائد المتعلقة باالستثمارات المرهونة.
 .11قروض وسلفيات للعمالء ،بالصافي
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

سحوبات على المكشوف (أفراد وشركات)
قروض أفراد
قروض شركات
بطاقات ائتمان
تسهيالت أخرى
إجمالي القروض والسلفيات للعمالء
ناقصاً :مخصص انخفاض القيمة (إيضاح )3-42

5,091,419
26,296,282
131,833,632
4,461,828
5,469,473
173,152,634
()6,726,872

4,420,471
30,006,710
125,438,313
4,367,578
4,955,902
169,188,974
()5,906,744

مجموع القروض والسلفيات للعمالء ،بالصافي

166,425,762

163,282,230

لموجودات التمويل اإلسالمي المدرجة في الجدول أعاله ،راجع إيضاح .23
تقوم المجموعة بالتحوط على بعض القروض والسلفيات للعمالء ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة باستخدام مقايضات معدالت الفائدة ،وتقوم بتصنيف
هذه األدوات كتحوطات للقيمة العادلة والتدفقات النقدية ،على التوالي .بلغ صافي القيمة العادلة السالبة لهذه المقايضات كما في  31ديسمبر  2018ما
قيمته  60.106ألف درهم ( 31ديسمبر  – 2017بلغ صافي القيمة العادلة السالبة ما قيمته  49.785ألف درهم).
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بنك أبوظبي التجاري  -شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
 .11قروض وسلفيات للعمالء ،بالصافي (تابع)
أبرمت المجموعة اتفاقيات تمويل إعادة شراء مهيكلة حيث تم بموجبها رهن القروض واالحتفاظ بها لدى األطراف المقابلة كضمانات .إحتفظت
المجموعة بالمخاطر والعوائد المتعلقة بالقروض المرهونة .تم وضع القروض كضمان بحيث تخضع هذه الضمانات إلتفاقيات خدمة الضمان بموجب
إتفاقيات الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات .يبين الجدول التالي القيمة المدرجة لهذه القروض والمطلوبات المالية المتعلقة بها:
كما في  31ديسمبر 2018

تمويل إعادة الشراء

كما في  31ديسمبر 2017

القيمة المدرجة
للقروض المرهونة
ألف درهم

القيمة المدرجة
للمطلوبات المتعلقة بها
ألف درهم

القيمة المدرجة
للقروض المرهونة
ألف درهم

القيمة المدرجة
للمطلوبات المتعلقة بها
ألف درهم

-

-

30.618

22.848

كذلك ،أبرمت المجموعة ترتيب إقراض وإقتراض أوراق مالية ،والتي تم بموجبها تقديم قروض وسلفيات إلى العمالء بقيمة اسمية بلغت ال شيء درهم
( 31ديسمبر  766.629 – 2017ألف درهم) مقابل سندات ذات جودة عالية وبقيمة اسمية بلغت ال شيء درهم ( 31ديسمبر 554.630 – 2017
ألف درهم) .تحتفظ المجموعة بالمخاطر والعوائد المتعلقة بالقروض الممنوحة والسندات المقترضة مع األطراف المعنية .يخضع هذا الترتيب وفقا
ألحكام وشروط إتفاقية جلوبال ماستر سيكيوريتيز ليندنج (.)GMSLA
 .12إستثمار في شركة زميلة
يمثل اإلستثمار في شركة زميلة حصة البنك في الشركة الزميلة البالغة  %35من أسهم الشركة الزميلة .قرر البنك أنه يمارس تأثيرا هاما ً على أساس
التمثيل في إدارة المنشأة.
تم إحتساب االستثمار في الشركة الزميلة في البيانات المالية الموحدة بإستخدام طريقة حقوق الملكية في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات التي
يمكن تحديدها للشركة الزميلة بتاريخ الشراء.
إن تفاصيل الشركة الزميلة كما في  31ديسمبر  2018و  2017كما يلي:
إسم الشركة الزميلة

نسبة حقوق
الملكية

بلد التأسيس

األنشطة الرئيسية

فور ان بروبرتي ال ال سي

%35

اإلمارات العربية المتحدة

مرافق سكنية لفئة الدخل المنخفض

لألرصدة والمعامالت مع الشركة الزميلة ،راجع إيضاح .36
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بنك أبوظبي التجاري  -شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
 .13استثمارات عقارية
المجموع
ألف درهم
كما في  1يناير 2017
إضافات خالل السنة
إعادة تقييم استثمارات عقارية
كما في  1يناير 2018
إستبعادات خالل السنة
إعادة تقييم استثمارات عقارية

659.776
9.177
()34.173
634.780
()1.900
()56.209

كما في  31ديسمبر 2018

576.671

لسنة  ،2018تشمل الخسائر من اإلستثمارات العقارية خسائر بمبلغ  250ألف درهم نتيجة إستبعادات خالل السنة (لسنة  :2017ال شيء درهم).
أراض وعقارات مستحوذ عليها من تسويات لبعض القروض والسلفيات .لم يتم
تشمل اإلضافات في سنة  2017مبلغا ً بقيمة  8.177ألف درهم يمثل
ٍ
إدراج هذه المعاملة ضمن بيان التدفقات النقدية الموحد كونها معاملة غير نقدية.
التقييم العادل
تُجرى أعمال التقييم بواسطة خبراء تقييم مستقلين مسجلين يتمتعون بمؤهالت مهنية مناسبة معترف بها وخبرات سابقة في موقع وفئة العقارات التي
يجري تقييمها .تم تقييم العقارات خالل الربع األخير من السنة.
عند تقدير القيم العادلة للعقارات ،فإن اإلستخدام األعلى واألمثل للعقارات هو إستخدامها الحالي.
تتضمن منهجيات التقييم المستخدمة من قبل خبراء التقييم المستقلين ما يلي:
 طريقة المقارنة المباشرة :تستخدم هذه الطريقة لتحديد قيمة العقار من خالل المعامالت المتعلقة بالعقارات المماثلة في المناطق المجاورة مع إجراء
التعديالت الالزمة لبيان الفروقات الخاصة بالعقار ذي الصلة.
 طريقة االستثمار :تستخدم هذه الطريقة لتقدير قيمة العقار من خالل رسملة صافي اإليرادات التشغيلية للعقار على أساس العائد المناسب الذي يتوقعه
المستثمر من استثماره على مدار مدة االنتفاع الخاضعة للتقييم.
إن جميع االستثمارات العقارية للمجموعة قائمة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
مبين أدناه تفاصيل إيرادات اإليجار والمصاريف التشغيلية المباشرة المتعلقة باالستثمارات العقارية:

إيرادات اإليجار
مصاريف تشغيلية مباشرة

2018
ألف درهم
41.328
8.079

2017
ألف درهم
46.250
8.568

 .14موجودات أخرى ،بالصافي
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

فوائد مدينة
ضرائب مقدمة
مدفوعات مقدمة
أوراق قبول (إيضاح )20
أصل غير ملموس  -الشهرة
أخرى
إجمالي الموجودات األخرى
ناقصا ً :مخصص إنخفاض القيمة (إيضاح )3-42

2,229,084
5,597
78,314
10,531,047
18,800
501,081

1,867,461
7,129
76,196
12,593,697
18,800
312,555

13,363,923
()14,229

14,875,838
-

إجمالي الموجودات األخرى ،صافي

13,349,694

14,875,838
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 .15ممتلكات ومعدات ،بالصافي

عقارات بنظام التملّك
الحُر وتحسينات
ألف درهم

تحسينات على
عقار مستأجر
ألف درهم

أثاث ومعدات
ومركبات
ألف درهم

أجهزة حاسوب،
برامج وملحقات
ألف درهم

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

التكلفة أو التقييم
كما في  1يناير 2017
فرق سعر الصرف
إضافات خالل السنة
تحويالت
تحويل إلى مصاريف
استبعادات خالل السنة
كما في  1يناير 2018
فرق سعر الصرف
إضافات خالل السنة
تحويالت
تحويل إلى مصاريف
إستبعادات خالل السنة
كما في  31ديسمبر 2018

884,325
194
2,709
()14,446
872,782
()277
16,817
889,322

175,731
()1
1,884
14,017
()211
191,420
()9
231
16,178
()11
207,809

200,663
136
2,562
12,133
()2,197
213,297
()201
436
12,483
()623
225,392

801,480
299
5,844
241,139
()1,546
1,047,216
()475
813
149,123
()78
1,196,599

158,665
64
193,877
()269,998
()5,755
76,853
()97
198,421
()194,601
()970
79,606

2,220,864
692
204,167
()5,755
()18,400
2,401,568
()1,059
199,901
()970
()712
2,598,728

االستهالك المتراكم
كما في  1يناير 2017
فرق سعر الصرف
المح ّمل للسنة
استبعادات خالل السنة
كما في  1يناير 2018
فرق سعر الصرف
المح ّمل للسنة
استبعادات خالل السنة
كما في  31ديسمبر 2018

377,300
58
38,603
()14,446
401,515
()86
36,626
438,055

132,911
2
13,275
()114
146,074
()2
12,135
()11
158,196

162,933
54
13,433
()2,103
174,317
()134
14,107
()594
187,696

621,035
269
99,803
()1,541
719,566
()381
113,059
()68
832,176

-

1,294,179
383
165,114
()18,204
1,441,472
()603
175,927
()673
1,616,123

القيمة المدرجة
كما في  31ديسمبر 2018
كما في  31ديسمبر 2017

451,267
471,267

49,613
45,346

37,696
38,980

364,423
327,650

79,606
76,853

982,605
960,096
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 .16أرصدة مستحقة للبنوك

أرصدة مستحقة للبنوك
ودائع هامشية
ودائع ألجل

2018
ألف درهم
870,881
200,090
2,000,437

2017
ألف درهم
822,121
327,814
4,027,194

مجموع األرصدة المستحقة للبنوك

3,071,408

5,177,129

تقوم المجموعة بالتحوط لبعض الودائع ألجل مقابل أسعار صرف العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة المتغيرة باستخدام مقايضات الصرف
األجنبي وأسعار الفائدة وتصنيف هذه المقايضات كتحوطات للتدفقات النقدية أو للقيمة العادلة .بلغ صافي القيمة العادلة السالبة لهذه المقايضات كما في
 31ديسمبر  2018ما قيمته  3.008ألف درهم ( 31ديسمبر  - 2017بلغ صافي القيمة العادلة الموجبة ما قيمته  2ألف درهم).
 .17ودائع العمالء

ودائع توفير
ودائع مرابحة
ودائع حكومية طويلة األجل
ودائع هامشية

2018
ألف درهم
95,078,854
54,855,845
13,534,209
11,549,497
377,014
1,258,438

2017
ألف درهم
80,765,754
55,741,567
13,758,208
11,190,454
397,282
1,225,121

مجموع ودائع العمالء

176,653,857

163,078,386

ودائع ألجل

ودائع حسابات جارية

بالنسبة للودائع اإلسالمية (باستثناء ودائع المرابحة) المدرجة في الجدول أعاله ،يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم .23
تقوم المجموعة بالتحوط لبعض الودائع ألجل المقومة بالعمالت األجنبية ضد مخاطر الصرف األجنبي ومعدالت الفائدة المتغيرة باستخدام مقايضات
الصرف األجنبي ومقايضات معدالت الفائدة ويصنّف هذه األدوات كتحوطات للتدفقات النقدية .بلغ صافي القيمة العادلة السالبة لهذه المقايضات كما
في  31ديسمبر  2018ما قيمته  40.044ألف درهم ( 31ديسمبر  - 2017بلغ صافي القيمة العادلة الموجبة ما قيمته  38.976ألف درهم).
 .18أوراق تجارية باليورو
فيما يلي تفاصيل األوراق التجارية باليورو المصدرة ضمن برنامج المجموعة:
العملة
الدوالر األمريكي
اليورو
الجنيه االسترليني

2018
ألف درهم
2,338,833
715,882
224,587

2017
ألف درهم
1,159,843
1,279,166
470,836

مجموع األوراق التجارية باليورو

3,279,302

2,909,845

تتحوط المجموعة لبعض األوراق التجارية باليورو ضد مخاطر صرف العمالت األجنبية باستخدام عقود مقايضات الصرف األجنبي وتصنّف هذه
األدوات كتحوطات للتدفقات النقدية .بلغ صافي القيمة العادلة السالبة لعقود التحوطات كما في  31ديسمبر  2018ما قيمته  34.895ألف درهم (31
ديسمبر  – 2017بلغ صافي القيمة العادلة الموجبة ما قيمته  71.418ألف درهم).
يتراوح معدل الفائدة الفعلي إلصدار األوراق التجارية باليورو بين سالب  %0.164سنويا ً إلى موجب  %3.23سنويا ً ( 31ديسمبر  - 2017بين
سالب  %0.35سنويا ً إلى موجب  %2.11سنويا ً).
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
 .18أوراق تجارية باليورو (تابع)
فيما يلي تسوية حركة األوراق التجارية باليورو إلى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية:
كما في  1يناير 2017
صمفعامتحصاليامناتإلصقترتي
تسقيقتي
دكلمياأخكى

ألف درهم
8,728,533
9,304,817
()15,188,146
64,641

كما في  1يناير 2018
صمفعامتحصاليامناتإلصقترتي
تسقيقتي
دكلمياأخكى

2,909,845
8,438,096
()8,113,901
45,262

كما في  31ديسمبر 2018

3,279,302

تتضمن صافي متحصالت من اإلصدارات تأثيرات التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتتضمن حركات أخرى إطفاء الخصم.
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 .19قروض
تفاصيل القروض كما في  31ديسمبر  2018كالتالي:

األداة
سندات عالمية متوسطة األجل

العملة
دوالر أسترالي
رينمينبي صيني
يورو
فرنك سويسري
ين ياباني
دوالر هونج كونج
دوالر أمريكي

قروض ثنائية  -سعر فائدة عائم
قرض مشترك  -سعر فائدة عائم
شهادات ودائع مصدرة

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
لنلهاتستك لنع ا
روبية هندية
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
روبية هندية

سندات ثانوية  -سعر فائدة ثابت
قروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

خالل سنة واحدة
ألف درهم
649,799
379,195
167,632
50,092
5,308,791

سنة إلى
 3سنوات
ألف درهم
78,613
130,085
219,047
298,691
83,592
297,650
3,772,456

 3إلى 5
سنوات
ألف درهم
723,569
64,709
648,917
179,361
3,137,192

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم
372,866
83,532
373,533
71,798
11,479,505

المجموع
ألف درهم
1,824,847
573,989
470,211
1,321,141
133,684
548,809
23,697,944

6,555,509

4,880,134

4,753,748

12,381,234

28,570,625

2,201,050
163,944
312,804
1,872,803
26,320

4,947,819
734,600
97,713
-

1,237,915
2,659,823
-

202,333
-

6,185,734
2,935,650
163,944
312,804
1,970,516
2,659,823
202,333
26,320

11,132,430

10,660,266

8,651,486

12,583,567

43,027,749

تتحوط المجموعة لبعض القروض لمخاطر تبادل العمالت ومخاطر معدالت الفائدة باستعمال إما مقايضات معدالت الفائدة أو عقود مقايضات العمالت األجنبية ،ويتم تصنيف هذه المقايضات إما كتحوطات للقيمة العادلة أو
للتدفقات النقدية .بلغ صافي القيمة العادلة السالبة لهذه المقايضات كما في  31ديسمبر  2018ما قيمته  1.286.457ألف درهم.
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 .19قروض (تابع)
تفاصيل القروض كما في  31ديسمبر  2017كالتالي:

األداة
سندات عالمية متوسطة األجل

العملة
دوالر أسترالي
رينمينبي صيني
يورو
فرنك سويسري
ين ياباني
دوالر هونج كونج
دوالر أمريكي

قروض ثنائية  -سعر فائدة عائم
قرض مشترك  -سعر فائدة عائم
شهادات ودائع مصدرة

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
روبية هندية
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
فرنك سويسري
دوالر أمريكي
روبية هندية

سندات ثانوية  -سعر فائدة ثابت
قروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

خالل سنة واحدة
ألف درهم
2,753,878

سنة إلى
 3سنوات
ألف درهم
726,523
393,335
229,550
48,973
149,837
8,503,789

 3إلى 5
سنوات
ألف درهم
887,069
301,908
225,346
146,833

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم
427,269
87,677
178,076
8,968,534

المجموع
ألف درهم
2,040,861
393,335
317,227
301,908
48,973
553,259
20,373,034

2,753,878

10,052,007

1,561,156

9,661,556

24,028,597

1,285,550
734,081
283,304
1,852,189
305,030
86,342

2,746,000
2,932,211
1,934,096
-

-

3,786,625
378,837
202,333
-

4,031,550
3,666,292
283,304
3,786,285
3,786,625
378,837
507,363
86,342

7,300,374

17,664,314

1,561,156

14,029,351

40,555,195

تتحوط المجموعة لبعض القروض لمخاطر تبادل العمالت ومخاطر معدالت الفائدة باستعمال إما مقايضات معدالت الفائدة أو عقود مقايضات العمالت األجنبية ،ويتم تصنيف هذه المقايضات إما كتحوطات للقيمة العادلة أو
للتدفقات النقدية .بلغ صافي القيمة العادلة السالبة لهذه المقايضات كما في  31ديسمبر  2017ما قيمته  196.811ألف درهم.
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 .19قروض (تابع)
سندات عالمية متوسطة األجل
تستحق الفائدة على السندات العالمية متوسطة األجل كدفعات متأخرة؛ وفيما يلي المعدالت المتعاقد عليها لقسائم الفائدة كما في  31ديسمبر :2018
األداة
سندات عالمية متوسطة األجل

العملة
دوالرأسترالي

رينمينبي صيني
يورو

خالل سنة واحدة
معدل فائدة ثابت يبلغ  %4.75سنويا ً

معدل فائدة ثابت يتراوح من  %3.85سنويا ً إلى  %4.50سنويا ً
قسائم ربع سنوية بمعدل  46نقطة أساس مضافة إلى سعر يوريبور.

فرنك سويسري
ين ياباني
دوالر هونج كونج

معدل فائدة ثابت يبلغ  %0.68سنويا ً
-

دوالر أمريكي

معدل فائدة ثابت يتراوح من  %2.75سنويا ً إلى  %3.00سنويا ً
وقسائم ربع سنوية بمعدل  50إلى  61نقطة أساس مضافة إلى سعر
ليبور.

قروض ثنائية  -سعر فائدة عائم

دوالر أمريكي

-

قرض مشترك  -سعر فائدة عائم

دوالر أمريكي

قسائم ربع سنوية بمعدل  95نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور.

شهادات ودائع مصدرة

روبية هندية
دوالر أمريكي

معدل فائدة ثابت يتراوح بين  %7.30سنويا ً إلى  %7.90سنويا ً
قسائم ربع سنوية بمعدل  114نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور.

سندات ثانوية  -سعر فائدة ثابت
قروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

-

روبية هندية

معدل فائدة ثابت يبلغ  %6.59سنويا ً

سنة إلى 3سنوات
معدل فائدة ثابت يبلغ  %3.73سنويا ً

معدل فائدة ثابت يتراوح من  %4.85سنويا ً إلى
 %5.02سنويا ً
قسائم ربع سنوية بمعدل  50إلى  59نقطة أساس
مضافة إلى سعر يوريبور.
معدل فائدة ثابت يبلغ  %0.45سنويا ً
معدل فائدة ثابت يتراوح بين  %2.30سنويا ً إلى
 %2.86سنويا ً
معدل فائدة ثابت يبلغ  %2.625سنويا ً ً وقسائم ربع
سنوية بمعدل  63إلى  90نقطة أساس مضافة إلى
سعر ليبور.

أكثر من  5سنوات
معدل فائدة ثابت يبلغ  %4.50سنويا ً

 3إلى  5سنوات
معدل فائدة ثابت يتراوح من  %3.75سنويا ً
إلى  %3.92سنويا ً وقسائم ربع سنوية
بمعدل  138نقطة أساس على سعر مبادلة
فاتورة البنك
معدل فائدة ثابت يبلغ  %4.82سنويا ً

-

-

معدل فائدة ثابت يبلغ  %0.75سنويا ً

معدل فائدة ثابت يبلغ  %0.385سنويا ً
معدل فائدة ثابت يتراوح بين  %2.84سنويا ً
إلى  %3.20سنويا ً
معدل فائدة ثابت يبلغ  %4.00سنويا ً وقسائم
ربع سنوية بمعدل  88إلى  115نقطة أساس
مضافة إلى سعر ليبور.

معدل فائدة ثابت يبلغ  %0.735سنويا ً
معدل فائدة ثابت يبلغ  %2.87سنويا ً
معدل فائدة ثابت يتراوح بين %4.30
سنويا ً إلى  %5.765سنويا ً وقسائم ربع
سنوية بمعدل  140نقطة أساس مضافة إلى
سعر ليبور)*( .

قسائم شهرية بمعدل  60إلى  85نقطة أساس
مضافة إلى سعر ليبور وقسائم ربع سنوية بمعدل
 60نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور.
قسائم شهرية بمعدل  73نقطة أساس مضافة إلى
سعر ليبور
معدل فائدة ثابت يتراوح بين  %2.41سنويا ً إلى
 %2.48سنويا ً
-

قسائم شهرية بمعدل  95نقطة أساس مضافة
إلى سعر ليبور.

-

-

-

-

-

معدل فائدة ثابت يبلغ  %4.50سنويا ً
-

-

-

قسائم نصف سنوية بمعدل سالب  20إلى
معدل سالب  18نقطة أساس مضافة إلى
سعر ليبور.
-

(*) تشمل سندات بقيمة  10.749.924ألف درهم مستحقة على مدى  30عاما ً بعائد يترواح بين  %4.30سنويا ً و  %5.765سنويا ً ويستحق طلبها بنهاية كل فترة خمس سنوات ،ست سنوات ،سبع سنوات أو عشر سنوات
من تاريخ إصدارها.
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 .19قروض (تابع)
إن السندات الثانوية ذات سعر الفائدة الثابت هي مؤهلة كقروض ثانوية ضمن الشق الثاني من رأس المال ومؤهلة للحصول على اإلعفاء بمعدل ٪10
سنوياً وفقاً لتوجيهات رأس المال الصادرة عن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة .باإلضافة إلى ذلك ،دخلت السندات الثانوية ذات
سعر الفائدة الثابت فترة خمس سنوات حتى تاريخ اإلستحقاق ويتم إطفاؤها بمعدل  %20سنويا ً حتى تاريخ إستحقاقها في عام ( 2023إيضاح .)51
فيما يلي تسوية حركة القروض إلى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية:
كما في  1يناير 2017
صمفعامتحصاليامناتإلصقترتي
تسقيقتي
دكلمياأخكى

ألف درهم
38,015,030
19,789,726
()18,284,459
1,034,898

كما في  1يناير 2018
صمفعامتحصاليامناتإلصقترتي
تسقيقتي
دكلمياأخكى

40,555,195
20,109,045
()17,105,210
()531,281

كما في  31ديسمبر 2018

43,027,749

يتضمن صافي متحصالت من اإلصدارات تأثيرات التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية على القروض .تتضمن الحركات األخرى فائدة
مرسملة على السندات المتراكمة ،وخصم على اإلصدارات المطفأة وتحوطات القيمة العادلة.
 .20مطلوبات أخرى
2018
ألف درهم
1,409,503
487,995
215,558
672,303
10,531,047
349,752
1,630,410
15,296,568

فوائد دائنة
إلتزام معترف به عن التزامات المنافع المحددة
حسابات دائنة وأرصدة دائنة أخرى
إيرادات مؤجلة
قبوالت (إيضاح )14
إلتزامات أخرى (إيضاح )3-42
أخرى (*)
مجموع المطلوبات األخرى

2017
ألف درهم
1,015,277
453,866
249,627
631,168
12,593,697
1,659,684
16,603,319

(*) تشمل مبلغ ال شيء درهم مقابل أوراق مالية للمتاجرة قصيرة البيع التي تم إدراجها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ( 31ديسمبر  77.075 :2017ألف درهم).

التزامات المنافع المحددة
تقوم المجموعة بتكوين مخصص لخطة مكافآت للموظفين المستحقين في دولة اإلمارات العربية المتحدة .تم إجراء أحدث التقييمات االكتوارية للقيمة
الحالية اللتزام المنافع المحددة في الربع األخير من سنة  2018من قبل خبير اكتواري مسجل في دولة اإلمارات العربية المتحدة .تم قياس القيمة
الحالية اللتزام المنافع المحددة ،وما يتعلق بها من تكاليف الخدمة الحالية والسابقة ،باستخدام طريقة الوحدة االئتمانية المتوقعة.
تم إستخدام االفتراضات األساسية التالية لتقييم االلتزامات:
معدل الخصم
معدل زيادة الراتب

 %4.00سنويا ً
 %3.00سنويا ً

تم استخدام االفتراضات الديموغرافية للوفيات والتقاعد لتقييم االلتزامات والمنافع ضمن الخطة.
سيكون اإللتزام أعلى بقيمة  13.640ألف درهم إذا كان معدل الخصم المستخدم في االفتراض أقل بنسبة  %0.50وأن اإللتزام سيكون أقل بقيمة
 12.886ألف درهم إذا كان معدل الخصم المستخدم في االفتراض أعلى بنسبة  .%0.50وبالمثل ،سيكون اإللتزام أعلى بقيمة  13.319ألف درهم
إذا كان معدل زيادة الرواتب المستخدمة في االفتراض أعلى بنسبة  %0.50واإللتزام سيكون أقل بقيمة  12.699ألف درهم إذا كان معدل زيادة
الرواتب المستخدمة في االفتراض أقل بنسبة .%0.50
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 .20مطلوبات أخرى (تابع)
التزامات المنافع المحددة (تابع)
إن الحركة في التزامات المنافع المحددة هي على النحو التالي:
2018
ألف درهم
453,866
80,097
()13,157
()32,811
487,995

الرصيد االفتتاحي
صافي المح ّمل خالل السنة (*)
مكاسب اكتوارية من التزامات المنافع المحددة
منافع مدفوعة
الرصيد الختامي

2017
ألف درهم
421,275
56,029
()2,022
()21,416
453,866

(*) تم اإلعتراف بها ضمن "تكاليف الموظفين" في بيان الدخل الموحد.
مساهمات المنافع المحددة
بموجب خطط المساهمات المحددة ،تقوم المجموعة بتسديد المساهمات المطلوبة إلى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي المتعلقة
بموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وإلى صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة ذات العالقة الخاصة بالموظفين اآلخرين باإلضافة
إلى دول مجلس التعاون الخليجي اآلخرين .إن المبلغ المحمل للسنة فيما يتعلق بهذه المساهمات يبلغ  35.404ألف درهم ( 32.769 – 2017ألف
درهم) .كما في  31ديسمبر  ،2018تم تصنيف معاشات تقاعدية دائنة بقيمة  4.073ألف درهم ضمن بند مطلوبات أخرى – أخرى ( 31ديسمبر
 3.764 – 2017ألف درهم).
 .21رأس المال
المصرح به
ّ

أسهم عادية بقيمة  1درهم للسهم

ألف درهم

2018
ألف درهم

10.000.000

5.198.231

المصدّر والمدفوع بالكامل
2017
ألف درهم
5.198.231

في سنة  ،2017تم تعديل النظام األساسي للبنك ،ووفقا ً للنظام الجديد ،تم زيادة رأس المال المصرح به للبنك إلى  10.000.000ألف درهم ويتكون
من  10.000.000ألف سهم بقيمة إسمية  1درهم للسهم.
كما في  31ديسمبر  ،2018احتفظ مجلس أبوظبي لالستثمار بما نسبته  31( %62.523ديسمبر  )%62.523 – 2017من رأس مال البنك
المصدر والمدفوع بالكامل.
توزيعات أرباح
اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة  2.391.186ألف درهم بواقع  0.46درهم للسهم الواحد بما يمثل  %46من رأس المال المدفوع،
وذلك عن السنة المنتهية في  31ديسمبر  31( 2018ديسمبر  2.183.257 – 2017ألف درهم بواقع  0.42درهم للسهم الواحد بما يمثل  ٪42من
رأس المال المدفوع) .يخضع هذا االقتراح لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.
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 .22احتياطيات أخرى
حركة االحتياطيات للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2018
أسهم
خطة
حوافز الموظفين،
بالصافي

احتياطي
نظامي

احتياطي
قانوني

احتياطي
عام

احتياطي
طوارئ

احتياطي
تحويل
عمالت
أجنبية

احتياطي
تحوط
ّ
التدفق النقدي

إحتياطي إعادة تقييم
إستثمارات
مصنفة بالقيمة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر (*)

المجموع

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

كما في  1يناير ( 2018كما تم بيانها سابقا ً)
تأثلكات تغلكافعات سلمسدات لحمسالداعلىات لعلمرات ق عا لت مريكات لم لدار ما9ا
(إيضمحا)6-3
كما في  1يناير ( 2018معاد بيانه)
فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية
صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية
صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية معاد تصنيفها إلى
بيان الدخل الموحد
صافي التغيرات في القيمة العادلة ألدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
مام غاامعمداتصنلفهماإ ىابلمنات قخلات لمدقاألد تيات قينات لصنفدابم للدا
ت عمد دامن خالل الدخل الشامل اآلخر (**)
صمفعات تغلكتيافعات للدات عمد داإلستثلمرتيافعاأد تياد مقات للكلداا
المصنفةابم للدات عمد دامن خالل الدخل الشامل اآلخر
مام غامحم داضلناد مقات للكلداعنقاإستاعمداإستثلمرتيافعاأد تياد مقا
ت للكلداات لصنفدابم للدات عمد دامن خالل الدخل الشامل اآلخر

()64,914

2,797,799

2,797,799

2,000,000

150,000

()65,195

()190,370

59,808

7,484,927

()64,914
-

2,797,799
-

2,797,799
-

2,000,000
-

150,000
-

()65,195
()21,054
-

()190,370
()91,613

149,349
209,157
-

149,349
7,634,276
()21,054
()91,613

-

-

-

-

-

-

133,205

-

133,205

-

-

-

-

-

-

-

()713,879

()713,879

-

-

-

-

-

-

-

()12,127

()12,127

-

-

-

-

-

-

-

()91,105

()91,105

-

-

-

-

-

-

-

()1,588

()1,588

مجموع (الخسارة) /الدخل الشامل اآلخر للسنة
تعقياليات للدات عمد د ا
أسهم  -الجزء المكتسب (إيضاح )24

66
23,090

-

-

-

-

()21,054
-

41,592
-

()818,699
-

()798,161
66
23,090

كما في  31ديسمبر 2018

()41,758

2,797,799

2,797,799

2,000,000

150,000

()86,249

()148,778

()609,542

6,859,271

كما في  1يناير 2017
فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية
صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية
صافي التغيرات في القيمة العادلة معاد تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد
صافي التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع
صافي التغيرات في القيمة العادلة المحررة إلى بيان الدخل الموحد عند إستبعاد
استثمارات متاحة للبيع

()100,059
-

2,797,799
-

2,797,799
-

2,000,000
-

150,000
-

()78,741
13,546
-

()143,493
320,765
()367,642
-

13,978
92,545

7,437,283
13,546
320,765
()367,642
92,545

-

-

-

-

-

-

-

()46,715

()46,715

مجموع الدخل( /الخسارة) الشاملة األخرى للسنة
تعديالت القيمة العادلة
أسهم  -الجزء المكتسب (إيضاح )24

()1,939
37,084

-

-

-

-

13,546
-

()46,877
-

45,830
-

12,499
()1,939
37,084

كما في  31ديسمبر 2017

()64,914

2,797,799

2,797,799

2,000,000

150,000

()65,195

()190,370

59,808

7,484,927

(*)اتماتسللتهمافعات سندات سمب د،اتغللكتيامتكتللدافعات للدات عمد د .ا
(**)اتتضلنامخصصاتاخفمضات للد .ا

لالطالع على المعلومات الخاصة باالحتياطيات ،يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم .51
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 .23التمويل اإلسالمي
موجودات التمويل اإلسالمي

المرابحة
اإلجارة التمويلية
السّلم
أخرى
إجمالي موجودات التمويل اإلسالمي
ناقصاً :مخصص انخفاض القيمة

2018
ألف درهم
3,633,709
11,436,508
6,596,310
234,908
21,901,435
()568,667

2017
ألف درهم
3,453,938
11,452,962
7,044,886
150,381
22,102,167
()434,002

صافي موجودات التمويل اإلسالمي

21,332,768

21,668,165

أقل من سنة واحدة
أكثر من سنة واحدة وأقل من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
إجمالي اإلجارة
ناقصاً :إيرادات مؤجلة
صافي اإلجارة

2018
ألف درهم
2,053,800
5,446,449
6,981,305
14,481,554
()3,045,046
11,436,508

2017
ألف درهم
1,078,293
5,598,134
7,271,664
13,948,091
()2,495,129
11,452,962

صافي القيمة الحالية
أقل من سنة واحدة
أكثر من سنة واحدة وأقل من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

1,622,121
4,301,684
5,512,703

885,400
4,596,702
5,970,860

مجموع صافي القيمة الحالية

11,436,508

11,452,962

المرابحة
اإلجارة التمويلية
السّلم
أخرى

2018
ألف درهم
202,823
602,533
455,829
15,561

2017
ألف درهم
128,322
465,743
479,055
8,551

مجموع إيرادات التمويل اإلسالمي

1,276,746

1,081,671

ودائع جارية
ودائع هامشية
ودائع توفير المضاربة
ودائع مضاربة ألجل
ودائع وكالة

2018
ألف درهم
4,282,450
75,248
6,732,645
621,365
5,228,283

2017
ألف درهم
4,751,338
61,028
6,530,040
882,892
2,498,714

مجموع الودائع اإلسالمية

16,939,991

14,724,012

ودائع توفير المضاربة والودائع ألجل
ودائع وكالة

2018
ألف درهم
66,960
102,941

2017
ألف درهم
64,435
57,605

مجموع توزيعات األرباح اإلسالمية

169,901

122,040

إجمالي اإلجارة والقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإلجارة

إيرادات التمويل اإلسالمي

الودائع اإلسالمية

توزيعات األرباح اإلسالمية
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 .24أسهم خطة حوافز الموظفين ،بالصافي
تدير المجموعة خطة حوافز طويلة األجل للموظفين ("الخطة") وذلك بغرض تقدير الموظفين ذوي األداء المتميز واإلبقاء عليهم داخل البنك .ووفقا ً
للخطة ،يُمنح الموظفون أسهما ً في البنك عند استيفاء شروط االستحقاق وبالسعر السائد بتاريخ المنح .يتم االستحواذ على هذه األسهم واالحتفاظ بها
لدى شركة تابعة للبنك حتى استيفاء شروط االستحقاق .تقرر لجنة الترشيحات والتعويضات والموارد البشرية وتوافق على منح األسهم للموظفين على
أساس مؤشرات األداء الرئيسية للمجموعة.
كان لدى المجموعة ثالثة خطط للحوافز للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018كما هو مبين على النحو التالي:
تمريخات لنح ا

عدد األسهم الممنوحة
القيمة العادلة لألسهم الممنوحة
في تاريخ المنح
بآالف الدراهم
تاريخ االستحقاق

 1يناير 2017
2,675,000

 1يناير 2017
2,845,312

 1يناير 2016
2,075,000

18,458
 31ديسمبر 2020

19,633
 31ديسمبر 2019

13,674
 31ديسمبر 2019

شروط االستحقاق  -مرور ثالث  /أربع سنوات في الخدمة اعتبارا ً من تاريخ المنح أو استيفاء شروط خاصة خالل فترة االستحقاق (تشمل الوفاة أو
العجز أو التقاعد أو إنهاء الخدمة أو تحقيق األداء المستهدف).
الحركة في أسهم الخطة كالتالي:
الرصيد االفتتاحي
األسهم الممنوحة خالل السنة
المكتسبة خالل السنة
المتقادمة خالل السنة
الرصيد الختامي

2018
9,614,022
()3,921,450
()508,414
5,184,158

2017
9,067,135
5,520,312
()4,724,993
()248,432
9,614,022

قيمة تكلفة "الخطة" المعترف بها ضمن "تكاليف الموظفين" في
بيان الدخل الموحد (بآالف الدراهم)

23,090

37,084

إن العدد اإلجمالي لألسهم المتقادمة المتبقية غير المخصصة ضمن الخطة كما في  31ديسمبر  2018بلغ  3.851.658سهما ً ( 31ديسمبر 2017
–  3.343.244سهماً) .تشمل هذه األسهم غير المخصصة األسهم المتقادمة واألسهم التي تم شراؤها للخطط المستقبلية.
 .25سندات رأس المال
في فبراير  ، 2009قامت دائرة المالية لدى حكومة أبوظبي باالكتتاب في سندات رأسمالية تنظيمية من الشق األول من رأس المال في بنك أبوظبي
التجاري بقيمة اسمية تبلغ  4.000.000ألف درهم ("السندات").
ال تتمتع هذه السندات بحق التصويت ،وهي سندات دائمة غير مج ّمعة لألرباح ،وليس لها تاريخ استرداد محدد .إن خيار االسترداد متوفر للبنك فقط.
تمثل هذه السندات التزامات مباشرة وغير مضمونة وثانوية على البنك وتتساوى في تصنيفها دون أي تفاضل بينها ،وتأتي حقوق والتزامات حاملي
السندات بعد مطالبات الدائنين الرئيسيين .تخضع السندات لمعدل فائدة سنوي بنسبة  %6يستحق الدفع كل ستة أشهر حتى فبراير  ،2014ومعدل فائدة
عائم على أساس إيبور لستة أشهر باإلضافة إلى نسبة  %2.3سنويا ً بعد ذلك ،إال أنه يحق للبنك وفقا ً لتقديره الحصري أن يختار عدم إجراء دفعات
قسائم األرباح .ال يحق لحاملي السندات مطالبة البنك بدفعات القسائم وال يعتبر خيار البنك بعدم الدفع بمثابة إخالل بشروط السندات .وباإلضافة إلى
ذلك ،هناك ظروف معينة يحظر على البنك في ظلها إجراء دفعات القسائم بتاريخ الدفعة المعنية (حدث يستوجب عدم الدفع).
في حال قام البنك باختيار عدم الدفع أو ظهور حدث يستوجب عدم الدفع ،فإنه ال يحق للبنك( :أ) اإلعالن عن أي توزيعات أو أرباح أو دفعها؛ أو (ب)
استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو االستحواذ بأي وسيلة كانت على أي جزء من رأس المال أو أي أوراق مالية من البنك تكون مساوية للسندات
أو أقل منها ،باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على اإللزام بالسداد أو التحويل إلى حقوق الملكية ،في أي حالة إال إذا تم ،أو لحين ،سداد
دفعتين متتاليتين بالكامل.
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 .26إيرادات الفوائد

قروض وسلفيات للبنوك
قروض وسلفيات للعمالء
استثمارات في أوراق مالية
مجموع إيرادات الفوائد

2018
ألف درهم
561,889
8,096,025
1,657,027
10,314,941

2017
ألف درهم
440,271
7,104,867
1,227,424
8,772,562

 .27مصاريف الفوائد

ودائع من البنوك
ودائع العمالء
أوراق تجارية باليورو
قروض
مجموع مصاريف الفوائد

2018
ألف درهم
87,526
2,700,853
83,865
1,330,418
4,202,662

2017
ألف درهم
46,810
2,002,789
104,671
876,865
3,031,135

 .28صافي إيرادات الرسوم والعموالت

إيرادات الرسوم والعموالت
رسوم متعلقة بالبطاقات
رسوم دراسة ومعالجة القروض
رسوم متعلقة بالحسابات
عمولة معامالت مالية
عمولة تأمين
خدمات إدارة األصول واإلستثمارات
رسوم وساطة
رسوم أخرى
مجموع إيرادات الرسوم والعموالت
مصاريف الرسوم والعموالت
صافي إيرادات الرسوم والعموالت

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

894,266
486,261
65,363
281,245
61,610
83,342
6,449
211,592
2,090,128
()695,552
1,394,576

864,153
583,274
55,601
263,645
72,605
109,600
15,796
106,572
2,071,246
()564,204
1,507,042

 .29صافي إيرادات المتاجرة

صافي األرباح من التعامل في المشتقات
صافي األرباح من التعامل في العمالت األجنبية
صافي األرباح( /الخسائر) من األوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة
صافي إيرادات المتاجرة

2018
ألف درهم
39,275
381,478
11,052
431,805

2017
ألف درهم
12,102
349,660
()7,785
353,977

 .30إيرادات أخرى من العمليات

إيرادات إدارة العقارات
إيرادات إيجار
إيرادات توزيعات األرباح
صافي (الخسائر) /المكاسب من إستبعاد استثمارات في أوراق مالية
مكاسب( /خسائر) ناتجة عن تقاعد التحوطات
أخرى
مجموع اإليرادات األخرى من العمليات
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2018
ألف درهم
133,850
51,076
1,722
()10,474
278
15,947
192,399

2017
ألف درهم
152,170
57,444
1,850
46,715
()4,454
113,695
367,420
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 .31مصاريف العمليات

مصاريف موظفين
استهالك (إيضاح )15
مصاريف عمومية وإدارية
مجموع مصاريف العمليات

2018
ألف درهم
1,838,475
175,927
1,069,099
3,083,501

2017
ألف درهم
1,709,057
165,114
1,073,410
2,947,581

 .32مخصصات انخفاض القيمة

أد تيامم لدامقرلدابم تكلفدات لطفأق :ا
محللاخاللات سند ا
مستردات خالل السنة
أد تيامم لدامقرلدابم تكلفدات لطفأقا–اصمفعات لحلل
أد تيامم لداد مقات للكلدامصنفدابم للدات عمد دامناخاللات قخلات شمملاتآلخكا–اصمفعات لحكر
ت تةتمميا مطلمبمياطمرئدا–اصمفعات لحلل
مجموع مخصصات إنخفاض القيمة (إيضاح )3-42

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

1,503,800
()218,089
1,285,711
()22,601
2,677
1,265,787

1,932,526
()258,906
1,673,620
1,673,620

 .33العائد على السهم
العائد األساسي والمخفّض على السهم
يستند احتساب العائد األساسي للسهم إلى صافي الربح العائد للمساهمين في البنك وكذلك إلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة .يُحتسب
العائد المخفّض للسهم بتعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة باآلثار المخفضة لألسهم العادية المحتملة المحتفظ بها في حساب خطة
حوافز الموظفين وأسهم الخزينة الناشئة عن توحيد الصناديق التابعة.

صافي ربح السنة العائد إلى المساهمين في البنك
ناقصاً :قسيمة مدفوعة على سندات رأس المال (إيضاح )25
صافي األرباح المعدلة للسنة العائدة إلى المساهمين في البنك (أ)

2018
ألف درهم
4,839,854
()174,789
4,665,065

المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة خالل السنة
ناقصاً :المتوسط المرجح لعدد األسهم الناتجة عن أسهم خطة حوافز الموظفين

عدد األسهم باآلالف
5,198,231
5,198,231
()12,470
()16,607

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة والمستخدمة في احتساب العائد األساسي على السهم (ب)

5,185,761

5,181,624

زائداً :المتوسط المرجح لعدد األسهم الناتجة عن أسهم خطة حوافز الموظفين

12,470

16,607

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة والمستخدمة في احتساب العائد المخفّض على السهم (ج)

5,198,231

5,198,231

العائد األساسي على السهم (بالدرهم) (أ) ( /ب)

0.90

0.80

العائد المخفّض على السهم (بالدرهم) (أ) ( /ج)

0.90

0.79
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2017
ألف درهم
4,277,608
()155,866
4,121,742
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 .34اإليجار التشغيلي
المجموعة كمستأجر
الصراف اآللي بمدة إيجار حتى ثالث سنوات .لدى المجموعة خيار
ترتبط عقود اإليجار التشغيلي أساسا ً بإيجارات مباني فروع المجموعة وماكينات
ّ
لتجديد عقود اإليجار وبدن أي خيار لشراء المباني المستأجرة عند انتهاء فترات التأجير.

دفعات معترف بها كمصاريف
الحد األدنى لدفعات اإليجار
التزامات عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء
أقل من سنة واحدة
أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
مجموع التزامات عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

89,550

85,855

42,368
81,495
28,307
152,170

46,412
91,703
36,053
174,168

المجموعة كمؤجّر
تتعلق عقود اإليجار التشغيلي بالعقارات المملوكة للمجموعة ،بشروط تأجير متنوعة مع خيار تمديد مدة اإليجار .تتضمن جميع عقود اإليجار التشغيلي
بندا ً لدراسة السوق في حالة أن المستأجر أبدى خيار التجديد .ليس لدى المستأجر خيار بشراء العقار عند انتهاء فترة عقد اإليجار.
إن إيرادات اإليجار المحققة من قبل المجموعة من استثماراتها العقارية والمصاريف التشغيلية المباشرة الناشئة عنها للسنة مبينة في اإليضاح رقم
.13

إيجارات تشغيلية مدينة غير قابلة لإللغاء
أقل من سنة واحدة
أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
مجموع التزامات عقود اإليجارات التشغيلية المدينة غير القابلة لإللغاء

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

23,789
25,342
27,463
76,594

26,733
30,229
36,229
93,191

 .35النقد ومرادفات النقد
يشتمل النقد ومرادفات النقد المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد على المبالغ التالية المدرجة في بيان المركز المالي:

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك (باستثناء القروض والسلفيات المقدمة إلى البنوك)
إيداعات الشراء العكسي
أرصدة مستحقة للبنوك
ناقصاً :نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية وودائع وأرصدة مستحقة من البنوك وإيداعات الشراء العكسي
بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر
زائداً :أرصدة مستحقة للبنوك  -بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر
مجموع النقد ومرادفات النقد
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2018
ألف درهم
19,590,185
12,638,037
2,203,800
()3,071,408
31,360,614

2017
ألف درهم
19,997,123
6,337,824
98,578
()5,177,129
21,256,396

()9,935,092
1,669,331
23,094,853

()6,641,189
1,196,341
15,811,548
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 .36معامالت األطراف ذات العالقة
تبرم المجموعة تعامالت مع الشركة األم وشركاتها ذات العالقة ،والشركة الزميلة ،والصناديق المدارة ،وأعضاء مجلس اإلدارة ،واإلدارة العليا ومنشآتهم
ذات العالقة ،وحكومة أبوظبي (الطرف المسيطر النهائي للبنك والشركات التابعة له) ضمن سياق أعمالها االعتيادية وباألسعار التجارية للفوائد والعموالت.
يقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األفراد الذين يتمتعون بالصالحية والمسؤولية عن تخطيط أنشطة المجموعة وتوجيهها والرقابة عليها ،وهم أعضاء
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ومرؤوسيه المباشرين.
تم إستبعاد المعامالت المبرمة بين البنك وشركاته التابعة عند التوحيد ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح.
إن تفاصيل جميع معامالت أعضاء مجلس اإلدارة و /أو جهات ذات عالقة التي قد يكون فيها تضارب فعلي أو محتمل في المصالح يتم عرضها على
مجلس اإلدارة ("المجلس") لمراجعتها واعتمادها .عندما ينشأ تضارب محتمل في المصالح ،ال يشارك األعضاء المعنيين في المناقشات أو التصويت
في هذه األمور .تتمثل سياسة البنك ،بقدر اإلمكان ،إلى الدخول في معامالت مع جهات ذات عالقة فقط على أسس تجارية بحتة وفقا ً للقوانين واللوائح
ذات العالقة .تحتفظ أمانة المجلس بسجل تضارب المصالح واألطراف ذات العالقة الذي يتم مراجعته بانتظام من قبل لجنة حوكمة الشركات .باإلضافة
إلى ذلك ،يبقى المجلس على إطالع على أية إلتزامات أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المديرين .وقد قام البنك بتنفيذ سياسة تضارب المصالح
ألعضاء مجلس اإلدارة وقواعد السلوك لكبار المديرين .بنا ًء على بيانات اإلقرار الخطية المقدمة من كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ،يعتبر
المجلس أن إلتزامات المديرين األخرى ال تتعارض مع مسؤولياتهم ،أو عند نشوء النزاعات ،فإن المجلس على دراية كافية بوجود سياسات قائمة
للتقليل من المخاطر.
الشركة األم والطرف ال ُمسيطر النهائي
يملك مجلس أبوظبي لالستثمار ما نسبته  31( %62.523ديسمبر  )%62.523 – 2017من رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل (إيضاح
 .) 21تم إنشاء مجلس أبوظبي لالستثمار من قبل حكومة أبوظبي بموجب القانون رقم  16لسنة  ،2006ولذلك فإن الطرف المسيطر النهائي هو
حكومة أبوظبي .خالل السنة ،قامت المجموعة بتحديد عالقة جديدة مع جهات ذات عالقة بسبب التغيير في هيكل ملكية الشركة األم للبنك.
إن أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة التي تم إدراجها في بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الموحد على التوالي ،هي كما يلي:

2018
األرصدة:
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
إيقتعميات شكتءات عكسع
أدوات مالية مشتقة  -موجودات
استثمارات في أوراق مالية
قروض وسلفيات للعمالء
موجودات أخرى
أرصدة مستحقة للبنوك
أدوات مالية مشتقة  -مطلوبات
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
سندات رأس المال
التزامات ومطلوبات طارئة
المعامالت:
فوائد ،إيرادات تمويل إسالمي ،رسوم
وإيرادات أخرى
مصاريف فوائد وأرباح إسالمية موزعة
خسمرقامشت د
الحصة في ربح شركة زميلة
قسائم مدفوعة على سندات رأس المال
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الطرف المسيطر
النهائي وأطرافه
ذات العالقة
ألف درهم

أعضاء مجلس
اإلدارة وأطرافهم ذات
العالقة
ألف درهم

كبار المديرين
ألف درهم

1,707,946
2,020,150
970,918
15,300,944
26,795,630
521,871
13,000

213,912
4,731
-

21,587
24
-

149,903
217,802
3,611
-

221,940
50.141.282
497,305
4,000,000
4,432,669

246,602
3,461
118,536

55,868
14,851
2,197

96,463
918
28,856

221,940
50.540.215
516,535
4,000,000
4,582,258

1,031,735
924,113
43,072
174,789

11,543
480
-

862
858
-

30,176
466
10,070
-

1,074,316
925,917
43,072
10,070
174,789

الشركة الزميلة
والصنايق المدارة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم
1,707,946
2,020,150
970,918
15,450,847
27,248,931
530,237
13,000

بنك أبوظبي التجاري  -شركة مساهمة عامة
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 .36معامالت األطراف ذات العالقة (تابع)

2017
األرصدة:
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
إيقتعميات شكتءات عكسع
أوراق مالية بغرض المتاجرة
أدوات مالية مشتقة  -موجودات
استثمارات في أوراق مالية
قروض وسلفيات للعمالء
موجودات أخرى
أرصدة مستحقة للبنوك
أدوات مالية مشتقة  -مطلوبات
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
سندات رأس المال
التزامات ومطلوبات طارئة
المعامالت:
فوائد ،إيرادات تمويل إسالمي ،رسوم
وإيرادات أخرى
مصاريف فوائد وأرباح إسالمية موزعة
إيكتدتيامشت د ا
الحصة في ربح شركة زميلة
قسائم مدفوعة على سندات رأس المال

الطرف المسيطر
النهائي وأطرافه
ذات العالقة
ألف درهم

أعضاء مجلس
اإلدارة وأطرافهم ذات
العالقة
ألف درهم

كبار المديرين
ألف درهم

1,071,407
48,443
53,113
1,169,555
17,225,691
21,373,743
165,685
116,516

208,409
3,698
-

30,661
9
-

163,343
266,562
3,472
-

375,215
38,745,988
181,805
4,000,000
1,842,273

248,796
2,592
150,802

40,694
12,017
2,260

61,551
520
29,266

375,215
39,097,029
196,934
4,000,000
2,024,601

1,396,374
631,852
180,271
155,866

10,875
1,036
-

1,123
665
-

42,690
1
9,845
-

1,451,062
633,554
180,271
9,845
155,866

الشركة الزميلة
والصنايق المدارة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم
1,071,407
48,443
53,113
1,169,555
17,389,034
21,879,375
172,864
116,516

كما في  31ديسمبر  ،2018بلغ رصيد األسهم في الصناديق المدارة  2.328.534سهما ً ( 31ديسمبر  4.232.646 :2017سهماً) لدى البنك.
دفع البنك خالل السنة أرباحا ً بقيمة  1.778ألف درهم ( 2.279 :2017ألف درهم) عن هذه األسهم.
مكافآت كبار موظفي اإلدارة وأتعاب ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة كالتالي:

منافع قصيرة األجل
منافع ما بعد نهاية الخدمة
منافع بدفعات متغيرة

أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

2018
ألف درهم
28,795
4,299
26,035

2017
ألف درهم
26,539
2,260
23,475

59,129

52,274

9,765

10,001

باإلضافة إلى ما سبق ،تم منح كبار موظفي اإلدارة تعويضات مؤجلة طويلة األجل تشمل مدفوعات على أساس األسهم بقيمة  20.315ألف درهم
( 20.725 - 2017ألف درهم).
 .37التزامات ومطلوبات طارئة
لدى المجموعة االلتزامات والمطلوبات الطارئة التالية كما في  31ديسمبر:

اعتمادات مستندية
ضمانات
التزامات لتقديم تسهيالت ائتمانية – قابلة لإللغاء (*)
التزامات لتقديم تسهيالت ائتمانية – غير قابلة لإللغاء
مجموع االلتزامات نيابة عن العمالء
التزامات مصاريف رأسمالية مستقبلية
التزامات استثمارات في أوراق مالية
مجموع االلتزامات والمطلوبات الطارئة

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

5,322,188
28,673,986
11,244,578
14,528,686
59,769,438
461,668
51,995
60,283,101

3,869,821
25,214,764
12,024,786
11,877,423
52,986,794
380,094
59,683
53,426,571

(*) تشمل مبلغا ً بقيمة  6.752.159ألف درهم ( 31ديسمبر  6.805.627 :2017ألف درهم) يتعلق بسقوف بطاقات االئتمان غير المسحوبة.
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 .37التزامات ومطلوبات طارئة (تابع)
االلتزامات المرتبطة باالئتمان
تشتمل االلتزامات المرتبطة باالئتمان على االلتزامات بمنح تسهيالت ائتمانية واعتمادات مستندية وضمانات مخصصة لتلبية احتياجات عمالء البنك.
إن االلتزامات غير القابلة لإللغاء المتعلقة بمنح التسهيالت تمثل التزامات تعاقدية بتقديم قروض وسلفيات وتسهيالت متجددة ،بينما تمثل االلتزامات
القابلة لإللغاء المتعلق ة بمنح التسهيالت التزامات بمنح قروض وسلفيات وقروض دوارة يمكن إلغاؤها من قبل البنك دون قيد أو شرط ودون أي
التزامات تعاقدية .وعادة ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ صالحية محددة أو تشتمل على شروط إللغائها .ونظرا ً إلمكانية انتهاء صالحية هذه العقود
دون استعمالها ،فإن إجمالي مبالغ هذه العقود ال يترتب عليه بالضرورة التزامات مالية مستقبلية.
يلتزم البنك بموجب االعتمادات المستندية والضمانات بالسداد نيابة عن عمالئه في حالة عدم وفاء العميل بالتزاماته وفقا ً لشروط العقد .قد تكون هذه
العقود معرضة لمخاطر السوق إذا تم إصدارها أو تمديد صالحيتها بأسعار فائدة ثابتة ،غير أن هذه العقود تكون أساسا ً بأسعار متغيرة.
ال تدرج االلتزامات والمطلوبات الطارئة ،التي تم إبرامها نيابةً عن العمالء وتقابلها التزامات من العمالء ،ضمن الموجودات والمطلوبات .إن الحد
األقصى الذي يمكن أن يتعرض له البنك من الخسائر االئتمانية في حالة عدم التزام الطرف اآلخر وفي حالة أن جميع المطالبات المقابلة أو الضمانات
أو الرهونات كانت أقل قيمة ،يتمثل في القيمة االسمية التعاقدية لهذه األدوات المدرجة في الجدول أعاله .تخضع هذه االلتزامات والمطلوبات الطارئة
لموافقة البنك االعتيادية على االئتمان.
 .38القطاعات التشغيلية
يوجد لدى المجموعة أربعة قطاعات ألغراض رفع التقارير ،كما هو موضح أدناه .تقدم هذه القطاعات منتجات وخدمات مختلفة وتُدار بشك ٍل منفصل
وفقا ً لهيكل اإلدارة والتقارير الداخلية لدى المجموعة .تقوم لجنة اإلدارة التنفيذية لدى المجموعة بتوزيع الموارد على هذه القطاعات ،بينما تقوم لجنة
إدارة األداء لدى المجموعة ،بنا ًء على الصالحيات الممنوحة لها من قبل لجنة اإلدارة التنفيذية ،بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قسم من األقسام
بصورة منتظمة.
موضح أدناه بإيجاز عمليات كل قطاع تشغيلي لدى المجموعة:
قطاع الخدمات المصرفية لألفراد  -يتألف من قروض األفراد وإدارة الثروات والتمويل اإلسالمي واإلستثمار في شركة زميلة .وتشمل القروض
والودائع والمعامالت األخرى وأرصدة العمالء من األفراد وحسابات الشركات والحسابات الخاصة لكبار العمالء من األفراد وأنشطة إدارة الصناديق.
قطاع الخدمات المصرفية للشركات  -يتألف من األعمال المصرفية وإدارة النقد والتمويل التجاري وتمويل الشركات وتمويل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة والخدمات المصرفية االستثمارية والعمليات في الهند والتمويل اإلسالمي والبنية التحتية وتمويل األصول والمؤسسات الحكومية ومؤسسات
القطاع العام؛ كما يشمل القروض والودائع والمعامالت واألرصدة األخرى لدى العمالء من الشركات.
قطاع االستثمارات والخزينة  -يتألف من عمليات الخزينة المركزية وإدارة المحفظة االستثمارية للمجموعة ومحفظة أسعار الفائدة والعمالت ومشتقات
السلع والتمويل اإلسالمي .يتولى قطاع االستثمارات والخزينة تنفيذ أنشطة التمويل وإدارة المخاطر المركزية للمجموعة من خالل القروض وإصدار
سندات الدين واستخدام المشتقات المالية في إدارة السيولة ،كما تقوم بتنفيذ أنشطة التمويل التجاري وتمويل الشركات واالستثمار في األصول النقدية
السائلة مثل اإليداعات قصيرة األجل وسندات الدين للشركات والحكومات.
قطاع إدارة العقارات  -يتألف من إدارة العقارات وعمليات الخدمات الهندسية للشركات التابعة وهي شركة أبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م وشركة
أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية ذ.م.م وإيرادات اإليجارات لبنك أبوظبي التجاري.
مبين أدناه المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغيلي .يتم قياس األداء استنادا ً إلى أرباح القطاع قبل خصم ضريبة الدخل وفقا ً لما يتم بيانه في التقارير
اإلدارية الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل لجنة إدارة األداء .تُستخدم أرباح القطاع في قياس األداء حيث ترى اإلدارة أن هذه المعلومات هي األكثر
مالءمة لتقييم نتائج القطاعات لتسهيل المقارنة بينها وبين نتائج القطاعات في المنشآت األخرى العاملة في نفس قطاع العمل .يتم تحديد األسعار فيما
بين القطاعات على أساس تجاري بحت.
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 .38القطاعات التشغيلية (تابع)
فيما يلي تحليل إليرادات المجموعة ونتائج أعمالها وفقا ً للقطاع التشغيلي للسنة:

2018
صافي إيرادات الفوائد
صافي إيرادات من التمويل اإلسالمي
مجموع صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي
إيرادات ال تحمل فوائد
مصاريف العمليات

الخدمات
المصرفية
لألفراد
ألف درهم
2,646,345
475,102
3,121,447
796,605
()1,893,403

الخدمات المصرفية
للشركات
ألف درهم
1,956,453
337,328
2,293,781
711,198
()843,844

االستثمارات
والخزينة
ألف درهم
1,449,144
287,223
1,736,367
299,643
()228,137

إدارة
العقارات
ألف درهم
60,337
7,192
67,529
154,875
()118,117

المجموع
ألف درهم
6,112,279
1,106,845
7,219,124
1,962,321
()3,083,501

أرباح العمليات قبل مخصصات انخفاض القيمة
(مخصصات)  /مستردات انخفاض القيمة
أرباح العمليات بعد مخصصات إنخفاض القيمة
الحصة في أرباح شركة زميلة
األرباح قبل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل الخارجية
صافي أرباح السنة

2,024,649
()834,828
1,189,821
10,070
1,199,891
()1,595
1,198,296

2,161,135
()453,099
1,708,036
1,708,036
()778
1,707,258

1,807,873
22,140
1,830,013
1,830,013
1,830,013

104,287
104,287
104,287
104,287

6,097,944
()1,265,787
4,832,157
10,070
4,842,227
()2,373
4,839,854
198,436

إنفاق رأسمالي
كما في  31ديسمبر 2018
موجودات قطاعية
مطلوبات قطاعية

72,988,378
53,779,990

115,918,590
88,893,849

90,368,977
104,261,700

554,393
89,256

279,830,338
247,024,795

2017
صافي إيرادات الفوائد
صافي إيرادات من التمويل اإلسالمي
مجموع صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي
إيرادات ال تحمل فوائد
مصاريف العمليات

الخدمات
المصرفية
لألفراد
ألف درهم
2,626,237
481,956
3,108,193
973,237
()1,838,997

الخدمات المصرفية
للشركات
ألف درهم
1,732,196
238,017
1,970,213
765,445
()777,348

االستثمارات
والخزينة
ألف درهم
1,294,052
234,366
1,528,418
250,073
()209,550

إدارة
العقارات
ألف درهم
88,942
5,292
94,234
205,511
()121,686

المجموع
ألف درهم
5,741,427
959,631
6,701,058
2,194,266
()2,947,581

أرباح العمليات قبل مخصصات انخفاض القيمة
مخصصات انخفاض القيمة
أرباح العمليات بعد مخصصات إنخفاض القيمة
الحصة في أرباح شركة زميلة
األرباح قبل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل الخارجية
صافي أرباح السنة

2,242,433
()1,182,838
1,059,595
9,845
1,069,440
1,069,440

1,958,310
()487,525
1,470,785
1,470,785
()6,360
1,464,425

1,568,941
1,568,941
1,568,941
1,568,941

178,059
()3,257
174,802
174,802
174,802

5,947,743
()1,673,620
4,274,123
9,845
4,283,968
()6,360
4,277,608

إنفاق رأسمالي
كما في  31ديسمبر 2017
موجودات قطاعية
مطلوبات قطاعية
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199,721

76,824,996
52,560,262

110,022,054
83,237,479

77,549,185
96,711,511

607,060
49,103

265,003,295
232,558,355

بنك أبوظبي التجاري  -شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
 .38القطاعات التشغيلية (تابع)
إفصاحات أخرى
فيما يلي تحليالً إلجمالي اإليرادات من عمليات كل قطاع مصنفة من حيث اإليرادات من األطراف الخارجية وبين القطاعات:

الخدمات المصرفية لألفراد
الخدمات المصرفية للشركات
االستثمارات والخزينة
إدارة العقارات

2018
ألف درهم
5,150,822
4,243,633
()326,768
113,758

خارجية
2017
ألف درهم
5,069,944
3,667,982
()21,633
179,031

مجموع إيرادات العمليات

9,181,445

8,895,324

بين القطاعات
2018
2017
ألف درهم
ألف درهم
()1,232,770
()988,514
()1,238,654
()932,324
2,362,778
1,800,124
108,646
120,714
-

-

المعلومات الجغرافية
يعمل ضمن المجموعة قطاعين جغرافيين رئيسيين هما السوق المحلية والسوق الدولية .إن دولة اإلمارات العربية المتحدة تمثل السوق المحلية لعمليات
المجموعة التي تنشأ من الفروع والشركات التابعة للمجموعة في الدولة؛ تمثل السوق الدولية عمليات المجموعة التي تنشأ من فروعها في الهند
وجيرسي ومن خالل شركاته التابعة التي تقع خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة .إن المعلومات المتعلقة بإيرادات المجموعة وموجوداتها المالية
غير المتداولة لدى القطاعات بحسب الموقع الجغرافي هي كالتالي:
2018
ألف درهم
اإليرادات
صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي
إيرادات ال تحمل فوائد
موجودات غير متداولة
إستثمار في شركة زميلة
استثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات ،بالصافي
موجودات غير ملموسة
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محلي
2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

دولي
2017
ألف درهم

7,229,494
1,954,487

6,703,609
2,176,550

()10,370
7,834

()2,551
17,716

205,158
576,671
977,778
18,800

205,372
634,780
954,697
18,800

4,827
-

5,399
-

بنك أبوظبي التجاري  -شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
 .39األدوات المالية
فئات األدوات المالية
تصنّف الجداول التالية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة وفقا ً لفئات األدوات المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9كما في 31
ديسمبر .2018
إلزامية مقاسة
بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو
الخسارة
ألف درهم
الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية،
بالصافي
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك،
بالصافي
إيداعات الشراء العكسي
أوراق مالية بغرض المتاجرة
أدوات مالية مشتقة
استثمارات في أوراق مالية
قروض وسلفيات للعمالء ،بالصافي
موجودات أخرى ،بالصافي
مجموع الموجودات المالية
المطلوبات
أرصدة مستحقة للبنوك
أدوات مالية مشتقة
ودائع العمالء
أوراق تجارية باليورو
قروض
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات المالية

مشتقات
التحوط
ألف درهم

أدوات الدين مصنفة
بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل
اآلخر

أدوات حقوق الملكية
تم تحديدها بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

ألف درهم

ألف درهم

التكلفة
المطفأة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

-

-

-

-

19,589,957

19,589,957

60,134
4,077,151
-

370,096
-

51,960,155

402,079

19,627,076
2,203,800
-

19,627,076
2,203,800
60,134
4,447,247
52,362,234

4,137,285

370,096

51,960,155

402,079

166,425,762
13,252,580
221,099,175

166,425,762
13,252,580
277,968,790

3,815,764
3,815,764

1,880,147
1,880,147

-

-

3,071,408
176,653,857
3,279,302
43,027,749
14,132,197
240,164,513

3,071,408
5,695,911
176,653,857
3,279,302
43,027,749
14,132,197
245,860,424

تص ّنف الجداول التالية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة وفقا ً لفئات األدوات المالية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  39كما في 31
ديسمبر .2017

2017
الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ،صافي
إيداعات الشراء العكسي
أوراق مالية بغرض المتاجرة
أدوات مالية مشتقة
استثمارات في أوراق مالية
قروض وسلفيات للعمالء ،بالصافي
موجودات أخرى
مجموع الموجودات المالية
المطلوبات
أرصدة مستحقة للبنوك
أدوات مالية مشتقة
ودائع العمالء
أوراق تجارية باليورو
قروض
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات المالية
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محتفظ بها
للمتاجرة
ألف درهم

مشتقات
التحوط
ألف درهم

متاحة
للبيع
ألف درهم

التكلفة
المطفأة
ألف درهم

485,301
3,412,292
3,897,593

408,072
408,072

49,191,657
49,191,657

19,997,123
11,451,956
98,578
163,282,230
14,780,842
209,610,729

263,108,051

3,370,781
3,370,781

863,700
863,700

-

5,177,129
163,078,386
2,909,845
40,555,195
15.514.521
227.235.076

5,177,129
4,234,481
163,078,386
2,909,845
40,555,195
15,514,521
231,469,557

المجموع
ألف درهم
19,997,123
11,451,956
98,578
485,301
3,820,364
49,191,657
163,282,230
14,780,842

بنك أبوظبي التجاري  -شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
 .40تسلسل القيمة العادلة
أساليب قياس القيمة العادلة المحتسبة في بيان المركز المالي
يتم تصنيف أساليب قياس القيمة العادلة إلى مستويات مختلفة ضمن تسلسل للقيمة العادلة على أساس معطيات أساليب التقييم المستخدمة ،وهذه
المستويات المختلفة مبينة أدناه:
األسعار المدرجة في السوق – المستوى األول
يتم تصنيف األدوات المالية ضمن المستوى األول إذا كانت قيمها قابلة للمالحظة في سوق نشطة .يتم تقييم هذه األدوات بالرجوع إلى األسعار المدرجة
غير المعدلة للموجودات أو المطلوبات المماثلة في األسواق النشطة التي تتوفر فيها األسعار المدرجة بشك ٍل مباشر وتكون مستخدمة في معامالت
فعلية ومنتظمة الظهور في السوق.
أساليب التقييم باستخدام المعطيات القابلة للمالحظة – المستوى الثاني
تم تقييم األدوات المالية المصنفة ضمن المستوى الثاني باستخدام األساليب التي تكون معطياتها األساسية قابلة للمالحظة في سوق نشطة .إن أسلوب
التقييم المستند إلى المعطيات القابلة للمالحظة يشمل أدوات مالية مثل المقايضات والعقود اآلجلة المقيّمة باستخدام أساليب التسعير القياسية في السوق
والخيارات العامة المتداولة في األسواق التي يمكن فيها مالحظة المعطيات الخاصة بأساليب التسعير القياسية.
يشمل هذا المستوى أدوات مالية مشتقة مثل المشتقات المتداولة في السوق الموازية ومشتقات السلع وعقود الصرف األجنبي الفورية والعقود اآلجلة
وبعض اإلستثمارات في أوراق مالية وقروض.
يتم تقييم هذه األدوات باستخدام المعطيات القابلة للمالحظة في سوق نشطة .يُجرى التقييم لألدوات المالية المشتقة من خالل طريقة التدفقات النقدية
المخصومة باستخدام منحنى العائد المعمول به خالل فترات األدوات بالنسبة للمشتقات التي ال تتضمن خيارات وباستخدام أساليب تسعير الخيارات
القياسية مثل أسلوب بالك سكولز وأساليب التقييم األخرى بالنسبة للمشتقات التي تتضمن خيارات.
أساليب التقييم باستخدام المعطيات الهامة غير القابلة للمالحظة – المستوى الثالث
يتم تصنيف األدوات المالية ضمن المستوى الثالث إذا تض ّمن التقييم معطيات هامة ال تستند إلى بيانات قابلة للمالحظة في السوق (معطيات غير جديرة
بالمالحظة) .تعتبر المعطيات القابلة للمالحظة إذا كان من الممكن مالحظتها مباشرة من خالل المعامالت التي تتم في سوق نشطة.
وعلى وجه العموم ،يتم تحديد المستويات المختلفة للمعطيات غير القابلة للمالحظة استنادا ً إلى المعطيات القابلة للمالحظة المشابهة لها من حيث طبيعتها
أو استنادا ً إلى المالحظات التاريخية أو األساليب التحليلية األخرى.
يشمل هذا المستوى في المقام األول أدوات حقوق الملكية والصناديق .يتم تعديل القيم المدرجة لهذه االستثمارات وفقا ً لما يلي:
(أ) أدوات حقوق الملكية – باستخدام أحدث صافي قيمة دفترية متوفرة؛ و
(ب) الصناديق– على أساس صافي قيمة الموجودات المحددة من قبل مدير الصندوق.
يتطلب هذا التسلسل استخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها عند توفرها .تأخذ المجموعة بعين االعتبار أسعار السوق ذات الصلة والقابلة للمالحظة
عند تنفيذ عمليات التقييم.
راجع إيضاح  13فيما يتعلق بمنهج التقييم المستخدم لإلستثمارات العقارية.

71

بنك أبوظبي التجاري  -شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
 .40تسلسل القيمة العادلة (تابع)
فيما عدا ما هو مفصل في الجدول التالي ،تعتبر اإلدارة أن القيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها في البيانات المالية الموحدة ال
تختلف بصورة جوهرية عن قيمها العادلة.

إيضاحات
كما في  31ديسمبر 2018
موجودات بالقيمة العادلة
أوراق مالية بغرض المتاجرة
أدوات مالية مشتقة
استثمارات في أوراق مالية
 مدرجة غير مدرجةاستثمارات عقارية
المجموع
مطلوبات بالقيمة العادلة
أدوات مالية مشتقة
مطلوبات بالتكلفة المطفأة
أوراق تجارية باليورو
قروض
المجموع
كما في  31ديسمبر 2017
موجودات بالقيمة العادلة
أوراق مالية بغرض المتاجرة
أدوات مالية مشتقة
استثمارات في أوراق مالية
 مدرجة غير مدرجةاستثمارات عقارية
المجموع
مطلوبات بالقيمة العادلة
أدوات مالية مشتقة
مطلوبات أخرى
مطلوبات بالتكلفة المطفأة
أوراق تجارية باليورو
قروض
المجموع
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8
9
10

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

األسعار المدرجة
في السوق
ألف درهم

المعطيات القابلة
للمالحظة
ألف درهم

المعطيات الهامة غير
القابلة للمالحظة
ألف درهم

مجموع القيمة
العادلة
ألف درهم

القيمة المدرجة
ألف درهم

60,134
56

4,447,191

-

60,134
4,447,247

60,134
4,447,247

43,339,649
43,399,839

1,427,018
7,343,724
13,217,933

251,843
576,671
828,514

44,766,667
7,595,567
576,671
57,446,286

44,766,667
7,595,567
576,671
57,446,286

9

275

5,695,636

-

5,695,911

5,695,911

18
19

15,427,393
15,427,668

3,285,187
26,186,580
35,167,403

-

3,285,187
41,613,973
50,595,071

3,279,302
43,027,749
52,002,962

13

485,301
1,670

3,818,694

-

485,301
3,820,364

485,301
3,820,364

8
9
10

35,669,196
36,156,167

2,278,940
10,910,384
17,008,018

333,137
634,780
967,917

37,948,136
11,243,521
634,780
54,132,102

37,948,136
11,243,521
634,780
54,132,102

9
20

1,267
77,075

4,233,214
-

-

4,234,481
77,075

4,234,481
77,075

18
19

16,707,322
16,785,664

2,915,511
23,176,117
30,324,842

-

2,915,511
39,883,439
47,110,506

2,909,845
40,555,195
47,776,596

13

بنك أبوظبي التجاري  -شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
 .40تسلسل القيمة العادلة (تابع)
تصنّف مشتقات المجموعة المتداولة في السوق الموازي ( )OTCضمن المستوى الثاني حيث يتم تقييمها باستخدام معطيات يمكن مالحظتها في
السوق.
فيما يلي المطابقة التي ت ُظهر الحركة في القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع المدرجة ضمن المستوى الثالث:

الرصيد اإلفتتاحي
مشتريات ،بالصافي
استبعادات بما في ذلك مرتجعات رأس المال
تعديل االنتقال للمعيار الدولي للتقارير المالية ( 9إيضاح )6-3
تعديل من خالل الدخل الشامل
الرصيد الختامي

2018
ألف درهم
333,137
34,818
()36,973
56,687
()135,826
251,843

2017
ألف درهم
337,254
13,991
()20,004
1,896
333,137

تمثل المشتريات ضمن فئة المستوى الثالث مساهمات رأس المال خالل السنة في األسهم الخاصة والصناديق ضمن االلتزامات الرأسمالية القائمة.
تمثل عمليات اإلستبعاد خالل السنة بشكل رئيسي المبالغ المستردة من رأس المال الموزعة من قبل مديرو صناديق األسهم الخاصة من بيع االستثمارات
ذات الصلة المحتفظ بها في الصناديق.
تم تحرير مكسب بمبلغ  1.596ألف درهم عند استبعاد استثمارات في حقوق الملكية ضمن المستوى الثالث المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر خالل السنة وتم تحويلها إلى أرباح مستبقاة ( :2017مكسب بقيمة  3.827ألف درهم تم اإلعتراف بها في بيان الدخل الموحد).
لم يكن هناك أي تحويل بين المستوى األول والمستوى الثاني لإلستثمارات خالل سنة  2018وال يوجد أي تغيير في أساليب التقييم المستخدمة خالل
السنة.
إن المدخالت غير المالحظة الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية للمجموعة هي دخل اإليجار ومعدالت الرسملة .إن وجود
نقص كبير في دخل اإليجار أو زيادة في معدالت الرسملة بشكل منفرد سيؤدي إلى نقص كبير في قياس القيمة العادلة .بشكل عام ،إن أي تغير في
اإلفتراضات المستخدمة لدخل اإليجار يمكن أن يصاحبه تغيير في إفتراضات معدالت الرسملة في نفس اإلتجاه كإرتفاع في دخل اإليجار يزيد من
توقعات البائع لتحقيق عائد من اإلستثمار العقاري .ولذلك ،فإن تأثير هذه التغييرات يتم تسويتها جزئيا مع بعضها البعض.
منشآت مهيكلة غير موحدة
تشمل األدوات المالية في المستوى األول استثمارات البنك في بعض الصناديق .بلغت القيمة المدرجة اإلجمالية لالستثمارات في هذه الصناديق كما
في  31ديسمبر  2018مبلغا ً وقدره  149.903ألف درهم ( 31ديسمبر  163.343 – 2017ألف درهم) .منح البنك أيضا ً تسهيالت السحب على
المكشوف القابلة للتحصيل لهذه الصناديق بقيمة  28.365ألف درهم ( 31ديسمبر  28.365 – 2017ألف درهم) ،وبلغ المستخدم والقائم منها كما
في  31ديسمبر  2018ما قيمته  428ألف درهم ( 31ديسمبر  18 - 2017ألف درهم) .إن الحد األقصى للتعرض لخسارة هذه الصناديق تعادل
القيمة المدرجة لالستثمارات ومخاطر االئتمان للتسهيالت الممنوحة.
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 .41إدارة المخاطر
إن هيكل حوكمة المخاطر يعد برهانا ً على الرقابة والمتابعة المركزية الفعالة للمخاطر ويعمل على توازنها ،إضافة إلى وضوح عملية المحاسبة
والمسؤولية عن المخاطر داخل الوحدة التنظيمية .وفي إطار المنهج المتبع من قبل المجموعة في حوكمة المخاطر ،فإن المجموعة مسؤولة عن
المخاطر الناجمة من عملياتها وأيضا ً عن تقييم هذه المخاطر وتصميم وتطبيق الضوابط الرقابية المتعلقة بها ومتابعتها ورفع التقارير المتواصلة عن
مدى فعاليتها على حد سواء وذلك بهدف حماية المجموعة من تخطي درجة الخطر المقبولة.
تقع المسؤولية النهائية عن تحديد مدى تقبّل المخاطر واإلدارة الفعّالة لها على عاتق مجلس اإلدارة حيث تتم إدارة المخاطر من خالل اللجان المتعددة
تدرج صالحيات
على مستوى المجلس ،وتحديدا ً لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر واالئتمان ولجنة مجلس اإلدارة للتدقيق واالمتثال ،اللتان تضمنان ّ
وسياسات التعامل مع المخاطر من مجلس اإلدارة وصوالً إلى الوحدات التنظيمية المالئمة.
تتولى لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر واالئتمان من خالل الصالحيات الممنوحة لها من قبل مجلس اإلدارة ،المسؤولية الكاملة عن الرقابة ومراجعة
االئتمان والسوق والتشغيل والسيولة واالحتيال ومخاطر السمعة .تتم المراجعة بانتظام وتتولى المسؤولية عن مراقبة االمتثال ومراجعة مدى كفاية
إطار إدارة المخاطر للمجموعة وتقديم توصيات بشأنها إلى المجلس .وتشمل مسؤولياتها أيضا مراجعة مدى مالءمة وفعالية نظم وضوابط إدارة
المخاطر للمجموعة ،اإلشراف على لجان إدارة المخاطر وضمان أن هيكل الحوكمة في المجموعة يدعم إدارة المخاطر على جميع المستويات في
المجموعة.
تستلم لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر واالئتمان بصورة منتظمة ،تعليمات على مستوى المحفظة من المسؤول الرئيسي عن مخاطر المجموعة والمسؤول
الرئيسي عن االئتمان في المجموعة مع تقارير منتظمة عن إدارة المخاطر ،بما في ذلك جهة المحفظة ،معايير السياسة العامة ،مؤشرات المخاطر
الرئيسية ،نتائج اختبار اإلجهاد والتغيرات في االفتراضات ،تدابير السيولة وكفاية رأس المال والتخطيط ،وأيضا لها الحق في التحقق أو طلب أي
معلومات تتعلق بأي نشاط ضمن اختصاصاتها .كما تقوم لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر واالئتمان بمراجعة عميقة على أساس متجدد ألقسام مختلفة من
تقرير معلومات المخاطر الموحدة للمجموعة.
تتحمل لجنة اإلدارة التنفيذية المسؤولية الرئيسية عن تطبيق استراتيجية المخاطر وتوجيهات الرقابة الداخلية المقررة من قبل المجلس واللجان المنبثقة
عنه والرقابة عليها والعناية بها.
تعمل كذلك اللجان المش ّكلة على مستوى اإلدارة بشكل فاعل على إدارة المخاطر ،وخاصة لجان الموجودات والمطلوبات والمخاطر واالئتمان
والتحصيل التابعة لإلدارة .يرأس وحدة إدارة المخاطر رئيس قسم المخاطر في المجموعة وتقوم برفع تقارير مستقلة إلى لجنة المخاطر واالئتمان
المنبثقة عن مجلس اإلدارة .تعمل وحدة المخاطر بشكل مستقل عن وحدة التنفيذ والمتاجرة والمبيعات ،وذلك لضمان عدم المساس بتوازن قرارات
التعامل مع المخاطر و ضمان الشفافية في اتخاذ القرارات وفقا ً للمعايير والسياسات الموضوعة .تمارس وحدة المخاطر الرقابة على مخاطر االئتمان،
السوق ،السيولة ،التشغيل ،االمتثال ومخاطر أمن المعلومات .كما أن وحدة المخاطر مستقلة عن قسم االكتتاب االئتماني الذي يرأسه المسؤول الرئيسي
عن االئتمان في المجموعة.
تساعد لجنة التدقيق واالمتثال المجلس في أداء واجباته لضمان مراقبة البيانات المالية للمجموعة ،واستقاللية وأداء مدقق الحسابات الخارجي والداخلي
للمجموعة ،وااللتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسات والرقابة الداخلية على التقارير المالية.
يهدف فريق التدقيق الداخلي إلى تطبيق نهج منتظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة في المجموعة .يرفع
الفريق تقاريره مباشرة إلى لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق واالمتثال ،ويتألف الفريق من مجموعة من المدققين المكلفين ،من بين أمور أخرى ،بتقييم جودة
محفظة اإلقراض لدى المجموعة وضوابط العمليات التشغيلية وسالمة نظم المعلومات وقواعد البيانات في المجموعة .يعمل المدققون أيضا ً بشك ٍل
وثيق مع قسم االمتثال لضمان تنفيذ معامالت المجموعة وفقا ً للمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية ،وكذلك وفقا ً لإلجراءات الداخلية للبنك ،وبالتالي
تقليل مخاطر الممارسات االحتيالية أو المحظورة أو غير المشروعة.
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مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تتمثل في عجز العميل أو الطرف المقابل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للمجموعة .إن
النشاط الرئيسي لتدفق الدخل للمجموعة هو إقراض العمالء ،وبالتالي فإن مخاطر االئتمان هي المخاطر الرئيسية .تنشأ مخاطر االئتمان بشكل رئيسي
من القروض والسلفيات للعمالء والبنوك األخرى (بما في ذلك االلتزامات ذات الصلة باإلقراض مثل تسهيالت القروض أو بطاقات االئتمان) ،تمثل
ً
مركزا لألصول .تأخذ المجموعة باإلعتبار جميع عناصر التعرض لمخاطر اإلئتمان مثل مخاطر التخلف
االستثمارات في سندات الدين والمشتقات
عن السداد للطرف المقابل والمخاطر الجغرافية ومخاطر القطاع ألغراض إدارة المخاطر.
تتولى لجنة االئتمان للمجموعة مسؤولية إدارة مخاطر االئتمان للمجموعة من خالل:












ضمان بأن المجموعة لديها ممارسات مناسبة لمخاطر االئتمان ،بما في ذلك أنظمة فعالة للرقابة الداخلية ،لتحديد المخصصات الكافية باستمرار
وفقًا للسياسات واإلجراءات المعلنة للمجموعة والمعايير الدولية للتقارير المالية واإلرشادات اإلشرافية ذات الصلة.
تحديد وتقييم وقياس مخاطر االئتمان عبر المجموعة ،من أداة فردية إلى مستوى المحفظة.
وضع سياسات ائتمانية لحماية المجموعة من المخاطر المحددة بما في ذلك متطلبات الحصول على ضمانات من المقترضين ،إجراء تقييم ائتماني
مستمر قوي للمقترضين ومراقبة التعرضات المستمرة مقابل حدود المخاطر الداخلية.
الحد من تركيزات التعرض حسب نوع األصول ،األطراف المقابلة ،الصناعة ،التصنيف االئتماني ،والموقع الجغرافي وما إلى ذلك.
إنشاء إطار تحكم قوي فيما يتعلق بهيكل التخويل للموافقات وتجديد التسهيالت االئتمانية.
تطوير والحفاظ على تصنيف المخاطر للمجموعة لتصنيف التعرضات وفقًا لدرجة مخاطر التخلف عن السداد .تخضع درجات المخاطر لمراجعات
منتظمة.
تطوير والحفاظ على عمليات المجموعة لقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بما في ذلك مراقبة مخاطر االئتمان ،ودمج المعلومات المستقبلية
والطريقة المستخدمة لقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة.
ضمان بأن المجموعة لديها سياسات وإجراءات مطبقة للحفاظ علﯽ النماذج المستخدمة في تقييم وقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة والتحقق من
صحتها.
إنشاء عملية تقييم وقياس محاسبة مخاطر ائتمانية سليمة توفر لها أساس قوي لألنظمة واألدوات والمعطيات العامة لتقييم مخاطر االئتمان وتسجيل
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة .تقديم المشورة والتوجيه والمهارات المتخصصة لوحدات األعمال لتعزيز أفضل الممارسات في جميع أنشطة المجموعة
فيما يتعلق بإدارة مخاطر االئتمان.
إدارة التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة باألنشطة التجارية للمجموعة عن طريق الدخول في اتفاقيات خصم رئيسية وترتيبات ضمان مع األطراف
المقابلة في الظروف المالئمة والحد من فترة التعرض .في بعض الحاالت ،قد تقوم المجموعة أيضًا بإغالق المعامالت أو التنازل عنها إلى
أطراف أخرى لتخفيف مخاطر االئتمان.

يتم اعتماد السياسات والمعايير االئتمانية للمجموعة على نطاق واسع من قبل لجنة مجلس المخاطر واالئتمان .وهي تنظم جميع سلطات اإلقراض
ال ُمفوضة وتشمل السياسات والمعايير والمقاييس واالستراتيجيات واإلجراءات الخاصة بكل قطاع من قطاعات األعمال المختلفة ويتم تحديدها بنا ًء
والمقومات الداخلية .تتم مراجعة هذه السياسات والمعايير وتعديلها
على ظروف االقتصاد الكلي وقابلية المخاطر للمجموعة وبيانات السوق والكفاءات
ّ
بانتظام بما يضمن استمراريتها وموثوقيتها وحمايتها لمصالح المجموعة في ظروف التشغيل المتغيرة .وباإلضافة إلى السياسات المطبقة على مستوى
المجموعة ،توجد معايير مشاركة محددة لكل شريحة من المحافظ.
إن وظيفة التدقيق الداخلي هي القيام بإجراء عمليات تدقيق منتظمة للتأكد من أن الضوابط واإلجراءات المعمول بها قد تم تصميمها وتنفيذها بشكل
مناسب.
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تصنيفات المخاطر
تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية
للتقليل من مخاطر االئتمان ،قامت المجموعة بتكليف لجنة إدارة االئتمان الخاصة بها لتطوير والحفاظ على تصنيف المخاطر االئتمانية للمجموعة
لتصنيف التعرضات وفقًا لدرجة مخاطر التخلف عن السداد .يتكون إطار تصنيف المخاطر االئتمانية للمجموعة من عشر فئات .تستند معلومات
التصنيف االئتماني على مجموعة من البيانات التي يتم تحديدها للتنبؤ بمخاطر التخلف عن السداد وتطبيق أحكام ائتمانية من تجارب سابقة .تستخدم
المجموعة العديد من العوامل النوعية والكمية مثل القوة المالية للمقترض وعوامل الخطر في الصناعة وجودة اإلدارة والكفاءة التشغيلية وموقف
الشركة والسيولة وبنية رأس المال وتحليل مجموعة األقران وغيرها .تقوم المجموعة باألخذ باإلعتبار طبيعة التعرض ونوع المقترض عند التحليل.
ويتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية تدل على مخاطر التخلف عن السداد.
يتم تصميم وتحديد درجات مخاطر االئتمان بما يعكس مخاطر التخلف عن السداد مع تدهور مخاطر االئتمان ،حيث تزيد مخاطر االئتمان من االختالف
في مخاطر التخلف عن السداد بين الدرجات .يتم تخصيص ﮐل تعرض لدرجة مخاطر االئتمان عند االعتراف المبدئي ،استنادا ً إلﯽ المعلومات المتاحة
حول الطرف المقابل .تتم مراقبة جميع التعرضات ويتم تحديث درجة مخاطر االئتمان لتعكس المعلومات الحالية .تعتبر إجراءات المتابعة المطبقة هي
إجراءت عامة ومصممة حسب نوع التعرض .تُستخدم البيانات التالية عادة ً لمراقبة حاالت تعرض المجموعة:
 النسب المالية؛
 سجل المدفوعات ،بما في ذلك نسب الدفع وتحليل األعمار الزمنية؛
 التغيرات في األعمال واألوضاع المالية واالقتصادية؛
 معلومات التصنيف االئتماني المقدمة من وكاالت التصنيف الخارجية؛
 بالنسبة لتعرضات البيع بالتجزئة :البيانات الناتجة داخليًا عن سلوك العميل ومقاييس القدرة على تحمل التكاليف وما إلى ذلك؛ و
 بالنسبة لتعرضات الشركات :المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق المراجعة الدورية لملفات العمالء بما في ذلك مراجعة البيانات
المالية المدققة وبيانات السوق مثل أسعار مقايضات مخاطر االئتمان أو السندات المدرجة عند توفرها ،والتغيرات في القطاع المالي الذي
يعمل فيه العميل وما إلى ذلك .تستخدم المجموعة درجات مخاطر االئتمان كمدخل أساسي في تحديد احتمالية التعرض للمخاطر نتيجة
التعثر.
تقوم المجموعة بجمع معلومات حول األداء والتعرض لمخاطر االئتمان التي يتم تحليلها حسب االختصاص أو المنطقة وحسب نوع المنتج والمقترض
وكذلك تصنيف مخاطر االئتمان .تعتمد المعلومات المستخدمة الداخلية والخارجية على المحفظة التي تم تقييمها .يعرض الجدول أدناه مؤشر لدرجات
مخاطر االئتمان الداخلية مع التصنيفات الخارجية للمجموعة.
الدرجة
1
2
3
4
5
6
7
10-8

موديز
Aaa
Aa1 -Aa3
A1 - A3
Baa1 - Baa3
Ba1 - Ba3
B1 - B3
Caa1 - Caa3
ع ة

ستاندرد آند بورز
AAA

AA+ AAA+ - ABBB+ BBBBB+ BBB+ BCCC - CCCع ة

وكالة فيتش للتصنيفات
AAA
AA+ - AAA+ - ABBB+ BBBBB+ BBB+ BCCC - C
ع ة

البيان
درلداإستثلمريد
درلداإستثلمريد
درلداإستثلمريد
درلداإستثلمريد
درلداغلكاتستثلمريد
درلداغلكاتستثلمريد
مئلدات لكت اد
ع ة

أساس اإلعتراف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة
شهكت ا
خسمرقاتئتلمالدامتم عداخاللافتكقا12ا ً
شهكت ا
خسمرقاتئتلمالدامتم عداخاللافتكقا12ا ً
شهكت ا
خسمرقاتئتلمالدامتم عداخاللافتكقا12ا ً
شهكت ا
خسمرقاتئتلمالدامتم عداخاللافتكقا12ا ً
خسمئكاتئتلمالدامتم عداعلىامقىات حلمق ا
خسمئكاتئتلمالدامتم عداعلىامقىات حلمق
خسمئكاتئتلمالدامتم عداعلىامقىات حلمق
خسمئكاتئتلمالدامتم عداعلىامقىات حلمقا(إاخفمضا للدا
تإلئتلمن)

تنقسم بعض الدرجات إلى درجات فرعية مع عالمة موجب أو سالب .تشير الدرجات الدنيا إلى احتمال التخلف عن السداد .تُمنح درجات التصنيف
االئتماني من  7 - 1للعمالء الملتزمين أو الحسابات العاملة ،في حين أن الدرجات من  10 - 8تُمنح للعمالء غير العاملين أو المتعثرين.
تستخدم المجموعة التصنيفات االئتمانية لتحديد أقصى مبلغ يمكن إقراضه لكل مجموعة من العمالء ،وكذلك لوضع الحد األدنى لفئات التسعير .ال يتم
تصنيف العمالء أو المقترضين األفراد ضمن هذا اإلطار .ومع ذلك ،يستخدم قطاع الخدمات المصرفية لألفراد التصنيف السلوكي لعمالئه.
إن نظام التقي يم االئتماني الداخلي ليس المقصود منه تكرار درجات التصنيف االئتماني الخارجي ،ولكن ألن العوامل التي تستخدم لوضع درجة
للمقترض قد تكون متشابهة فإن المقترض الذي تم تصنيفه في درجة عالية من قبل وكالة التصنيف الخارجي عادة ما يتم تصنيفه في درجة أعلى
حسب التقييم الداخلي.
تم اإلفصاح عن جودة التعرض لمخاطر االئتمان في إيضاح .2-42
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تصنيفات مخاطر االئتمان الخارجية
يعرض الجدول أدناه التصنيفات االئتمانية الخارجية كما في  31ديسمبر للودائع واألرصدة المستحقة من البنوك ،إجمالي ،وإيداعات الشراء العكسي
وسندات األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لدى المجموعة على أساس مقياس التصنيف لدى وكالة ستاندرد أند
بورز .تستخدم تصنيفات مستوى مصدر السندات في حال عدم توفر تصنيفات عند مستوى اإلصدار .ومتى كانت تصنيفات ستاندرد أند بورز غير
متاحة ،فإنه يتم استخدام مقياس التصنيف المماثل لدى فيتش أو موديز.
كما في  31ديسمبر 2018

درجات التصنيف ا
AAA to AAA+ to ABBB+ to BBBBB+ to BCCC+ to Cت صنمديقات سلمديدا ق داتإلممرتيا
ت عكبلدات لتحقق
غلكامصنفد ا

كما في  31ديسمبر 2017

ودائع وأرصدة مستحقة
من البنوك ،إجمالي
ألف درهم
1,952,206
7,502,039
5,145,919
4,124,512
-

إيداعات
الشراء العكسي
ألف درهم
2,020,150
183,650
-

سندات في أوراق
مالية مصنفة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
ألف درهم
15,140,638
15,502,091
8,115,045
3,673,283
251,845

دتئنا أرصققامستح دا
منات انمك،اإللم ع
أ فادرهم
 286,811ا
 4,629,023ا
 2,505,973ا
 3,323,504ا
-ا

936,727
19,661,403

2,203,800

8,968,664
308,589
51,960,155

ا 833,891ا
 11,579,202ا

إيقتعميا ا
ت شكتءات عكسع
أ فادرهم
 10,868ا
 70,985ا
اا-ا

سنقتيافعاأ رتقا
مم لدامصنفدا
بم للدات عمد دامنا
خاللات قخلا
ت شمملاتآلخك
أ فادرهم
 12,549,650ا
 10,618,728ا
 8,316,647ا
 3,870,193ا
 324,442ا

ا 16,725ا
 98,578ا

 12,719,303ا
 295,724ا
 48,694,687ا

تم إستخدام التصنيفات الداخلية التالية للصناديق السيادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وسندات األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر غير المصنفة والمماثلة للتصنيفات الخارجية القابلة للمقارنة:

ت صنمديقات سلمديدا ق داتإلممرتيا
ت عكبلدات لتحقق
غير مصنّفة

التصنيفات
الداخلية

التصنيفات
الخارجية

2018
ألف درهم

2017
أ فادرهم ا

ت قرلميامنا2اإ ىا 3ا
ت قرلميامنا2اإ ىا 5ا

 AAإ ىاA
 AA-إلى BB+

8,968,664
308,589
9,277,253

 12,719,303ا
 295,724ا
 13,015,027ا

زيادة هامة في مخاطر االئتمان
كما هو موضح في إيضاح  ،6-3تقوم المجموعة بمراقبة جميع الموجودات المالية التي تخضع لمتطلبات انخفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة
هامة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي .في حال وجود زيادة هامة في مخاطر اإلئتمان ،سوف تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة بنا ًء
على أساس مدى الحياة ً
شهرا.
بدال من الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 12
ً
تستخدم المجموعة معايير مختلفة لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لكل محفظة موجودات قد زادت بشكل هام .وتعتبر المعايير المستخدمة هي
التدهور في ك ٍل من التقييمات الداخلية /الخارجية وكذلك النوعية .تم أدناه تلخيص الزيادة الملحوظة في مؤشرات مخاطر االئتمان لكل نوع من األصول
وتدني تصنيفها والتي تم تحديدها على أنها جوهرية.

77

بنك أبوظبي التجاري  -شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
 .42إدارة مخاطر االئتمان (تابع)
الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان من المرحلة  1إلى المرحلة  2للقروض والسلفيات غير التجزئة ،أدوات الدين وأدوات أسواق المال
ت قرلد/ادم دات تسهلل ا

زيمدقاهممدافعامؤشكتيامخمطكاتالئتلمن

درلداإستثلمريد ا
درلداغلكاإستثلمريد ا
لللناتإلستثلمرتي/اادرلداغلكاإستثلمريد ا
إعمدقاهللكداتإلئتلمن ا
مئلدات لكت اد

تخفلضات تصنلفا6ادرلمي ا
تخفلضات تصنلفا3ادرلمي
تخفلضات تصنلفا3ادرلميامناخاللاتإلستثلمراإ ىادرلداغلكاإستثلمريدا ا
معمداهلكلتهماخاللات ـا12اشهكاتألخلكق ا
تصنلفهماعلىاأاهما مئلدامكت اد ا

الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان من المرحلة  1إلى المرحلة  2لقروض التجزئة والسلفيات وبطاقات االئتمان
فيما يلي المعايير لتحديد فيما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل هام:




متأخرة السداد ألكثر من  30يوما ً؛
ً
شهرا األخيرة؛
متأخرة السداد على األقل ثالث مرات ألكثر من  30يوما أو أكثر خالل االثني عشر
ً
شهرا األخيرة.
متأخرة السداد على األقل مرتين ألكثر من  60يوما ً أو أكثر خالل االثني عشر
ً

باإلضافة إلﯽ معايير التدهور المذﮐورة أعاله ،تأخذ المجموعة باإلعتبار كذلك نوعية الزيادة الهامة األخرى في مؤشرات المخاطر المقترحة في
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9والمبادئ التوجيهية لمصرف اإلمارات المركزي.
التعثر – المرحلة 3
ك ضا سلفلميا غلكاتألفكتد ا
أد تيات قينا أد تياسمقات لمل
ك ضا سلفلمياتألفكتدا بطم مياتالئتلمن

زيمدقاهممدافعامؤشكتيامخمطكاتالئتلمن
د نات لستمى،امشكمكافلهماأ اخسمرقاضئللد ا
د نات لستمى،امشكمكافلهماأ اخسمرقاضئللد
متأخكقات سقتدا90ايممام ً ا

يتم تصنيف التعرض غير السيادي بتصنيف ( Aما يعادل تصنيف داخلي لـ  )3أو أفضل والتعرض السيادي مع تصنيف درجة إستثمارية من وكالة
تصنيف خارجية ( BBB-أو أفضل) سيتم تصنيفها كمخاطر إئتمانية منخفضة.
يتم تقييم التزامات القرض مع فئة القرض التي تلتزم المجموعة بتوفيرها ،كمثال :التعهدات لتقديم الرهن العقاري ،حيث يتم تقييمها باستخدام معايير
مماثلة لقروض الرهن العقاري ،في حين يتم تقييم االلتزامات لتقديم قروض الشرﮐات باستخدام معايير مماثلة لقروض الشرﮐات.
بغض النظر عن نتيجة التقييم أعاله ،تفترض المجموعة أنه قد ارتفعت مخاطر االئتمان ألي من الموجودات المالية بشكل هام منذ االعتراف المبدئي
عندما تتخلف مدفوعات العقد ألكثر من  30يو ًما ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم تثبت عكس ذلك.
إن المجموعة لديها إجراءات مراقبة للتأكد من فاعلية المعايير المستخدمة لتحديد الزيادات الهامة في االئتمان ،ما يعني أن الزيادة الكبيرة في مخاطر
االئتمان يتم تحديدها قبل التعثر عن السداد أو عندما يصبح األصل مستحقًا ألكثر من  30يو ًما .تقوم المجموعة بإجراء اختبارات دورية على تصنيفاتها
للنظر في ما إذا ﮐانت عوامل مخاطر االئتمان التي أدت إلﯽ التخلف قد تم إدراجها بدقة في التصنيف في الوقت المناسب.
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دمج المعلومات المستقبلية
تستخدم المجموعة المعلومات المستقبلية المتاحة بدون تكاليف أو جهد عند تقييمها للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان ،وكذلك عند قياس الخسارة
االئتمانية المتوقعة .ويعمل بالمجموعة خبراء يتسخدمون المعلومات الخارجية والداخلية لتكوين سيناريو "الحالة األساسية" للتنبؤات المستقبلية
للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة باإلضافة إلى مجموعة تصورية من  5-3سيناريوهات التنبؤ المحتملة األخرى .تتضمن المعلومات الخارجية
المستخدمة البيانات االقتصادية والتوقعات التي تنشرها الهيئات الحكومية والسلطات المالية.
تقوم المجموعة بتطبيق االحتماالت على سيناريوهات التنبؤ المحددة .ويُعرف سيناريو الحالة األساسية بالنتيجة األكثر احتمالية ويتكون من المعلومات
التي تستخدمها المجموعة للتخطيط االستراتيجي ووضع الموزانة .قامت المجموعة بتحديد وتوثيق المحرﮐات الرئيسية للمخاطر االئتمانية والخسائر
االئتمانية لﮐل محفظة من محافظ األدوات المالية ،وذلك باستخدام تحليل إحصائي للبيانات التاريخية ،وبتقدير العالقات بين المتغيرات االقتصادية الﮐلية
ومخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية.
لم تُدخل المجموعة تغييرات هامة في أساليب التقديرات أو االفتراضات الهامة التي تم إجراؤها خالل فترة التقرير .يلخص الجدول أدناه مؤشرات
االقتصاد الكلي الرئيسية المدرجة في السيناريوهات االقتصادية المستخدمة في  31ديسمبر  2018للسنوات  2019إلى  ،2022لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،وهي الدولة التي تعمل بها المجموعة ،وبالتالي فهي الدولة التي لديها تأثير مادي في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.
مئلدات لتغلكتيات كللدات لستخقمد
سعكات نفط،ابكاتاد الراأمكيكعا
المات نمتجات لحلعاتإلللم عات ح ل ع
المات نمتجات لحلعاتإلللم عات ح ل عاغلكات نفطع
أسعمرابلنات ع مرتيافعاأبمظاع
ت تضخماتإلستهاللع
المات للدات لضمفدات صنمعلدات هنقيد
ت تخضمات هنق

ت تعكيف
سعكات اكملل ا
%اتغلك ا
%اتغلك ا
%اتغلك
%امتمسطات لعقلات سنم
%اتغلك
%اتضخم

مستخقمدافع ا
بنكاأبمظاعات ت
بنكاأبمظاعات ت
بنكاأبمظاعات ت
بنكاأبمظاعات ت
بنكاأبمظاعات ت
بنكاأبمظاعات ت
بنكاأبمظاعات ت

مر
مر
مر
مر
مر
مر
مر

ا-اتإلممرتي ا
ا-اتإلممرتي
ا-اتإلممرتي
ا-اتإلممرتي
ا-اتإلممرتي
ا-ات هنق
ا-ات هنق

ت نطمق ا
منا40اد الراأمكيكعا ا90اد الراأمكيكع ا
مناصفك%ا ا %4.6ا
بلناصفك%ا ا %5.1ا
منا%9.5-ا ا %4.5ا
منا%0.7ا ا %4.8ا
منا%5ا ا %10ا
منا%3.5ا ا %6ا

تم تطوير العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعدالت التعثر في السداد والخسائر في محافظ مختلفة من الموجودات المالية بنا ًء على تحليل
البيانات التاريخية ألكثر من خمس سنوات.
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
إن المدخالت الرئيسية المستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي:
•
•
•

إحتماالت التعثر
الخسائر بافتراض التعثر؛ و
التعرض عند التعثر

إن هذه األرقام مستمدة بشكل عام من نماذج إحصائية مطورة داخليًا وبيانات تاريخية أخرى ،ويتم تعديلها لتعكس معلومات مستقبلية مرجحة حسب
االحتماالت.
إن احتمالية التعثر هي تقدير الحتمال التعثر في السداد خالل فترة زمنية معينة .وتقدر في وقت معين .يتم حسابها بنا ًء على نماذج التقييم اإلحصائي،
صا لمختلف فئات األطراف المقابلة والتعرضات .وتعتمد هذه النماذج اإلحصائية على بيانات السوق
ويتم تقييمه باستخدام أدوات تصنيف مصممة خصي ً
(إن وجدت) ،باإلضافة إلى البيانات الداخلية التي تشمل العوامل الكمية والنوعية .يتم تقدير إحتمالية التعثر بعد األخذ بعين االعتبار االستحقاقات
التعاقدية للتعرضات ومعدالت الدفع المسبق المقدرة .يعتمد التقدير على الظروف الحالية بحيث يتم تعديلها لمراعاة تقديرات الظروف المستقبلية التي
ستؤثر على احتمالية التعثر.
إن الخسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسائر الناتجة عن التعثر في السداد ،وتستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي
يتوقعها المقرض ،مع األخذ بعين االعتبار التدفقات النقدية من أي ضمانات .إن نماذج الخسارة بافتراض التعثر للموجودات المضمونة تأخذ في
االعتبار توقعات تقييم الضمانات المستقبلية مع مراعاة خصومات البيع ،والوقت الالزم لتحقيق الضمانات ،والضمانات المتبادلة ،وأسبقية المطالبة،
وتكلفة تحقيق الضمانات ومعدالت االسترداد (أي الخروج من حالة عدم األداء) .تعتمد نماذج الخسارة بافتراض التعثر للموجودات غير المضمونة
على وقت االسترداد ومعدالت االسترداد وأسبقية المطالبات .يتم اإلحتساب بنا ًء على أساس تدفق نقدي مخصوم ،حيث يتم خصم التدفقات النقدية
بمعدل الفائدة الفعلي األصلي للقرض.
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قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة (تابع)
إن التعرض الناتج عن التعثر هو تقدير للتعرض في تاريخ تعثر مستقبلي ،مع األخذ في االعتبار التغيرات المتوقعة في التعرض بعد تاريخ التقرير،
بما في ذلك تسديد أصل المبلغ والفائدة ،والسحوبات المتوقعة علﯽ التسهيالت الملتزم بها .يعكس النهج الذي تتبعه المجموعة للنماذج فيما يتعلق
بالتعرض الناتج عن التعثر التغييرات المتوقعة في الرصيد القائم على مدى فترة التعرض للقروض المسموح بها بموجب الشروط التعاقدية الحالية،
مثل بيانات االستهالك ،السداد المبكر أو الدفع اإلضافي ،والتغيرات في استخدام االلتزامات غير المسحوبة وإجراءات التخفيف االئتماني المتخذة قبل
التعثر في السداد .تستخدم المجموعة نماذج التعرض الناتج عن التعثر التي تعكس خصائص المحافظ.
تقوم المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مع األخذ في االعتبار مخاطر التعثر في السداد خالل فترة التعاقد القصوى (بما في ذلك خيارات
التمديد) التي تتعرض خاللها المنشأة لمخاطر االئتمان وليس لفترة أطول ،حتى إذا كان تمديد التواصل أو التجديد هو من الممارسات التجارية الشائعة.
ومع ذلك ،بالنسبة لألدوات المالية مثل البطاقات االئتمانية والتسهيالت االئتمانية الدائنة وتسهيالت السحب على المكشوف التي تشتمل على قرض
وعنصر التزام غير مسحوب ،فإن القدرة التعاقدية للمجموعة على طلب السداد وإلغاء االلتزام غير المسحوب ال تحد من تعرض المجموعة لخسائر
االئتمان خالل فترة اإلشعار التعاقدي .بالنسبة لهذه االدوات المالية ،تقوم المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار الفترة التي تتعرض
فيها لمخاطر االئتمان ولن يتم تخفيف إجراءات قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل إجراءات إدارة المخاطر االئتمانية ،حتى إذا كانت تلك
الفترة تمتد إلى ما بعد الحد االقصى للفترة التعاقدية .وال يوجد لهذه األدوات المالية فترة ثابتة أو جدول إعادة سداد ،ولديها فترة إلغاء تعاقدية قصيرة.
ومع ذلك ،فإن المجموعة ال تطبق في اإلدارة اليومية المعتادة الحق التعاقدي إللغاء هذه األدوات المالية .وذلك ألن هذه األدوات المالية تدار على
أساس جماعي ويتم إلغاؤها فقط عندما تصبح المجموعة على دراية بالزيادة في مخاطر االئتمان على مستوى التسهيل .يتم تقدير هذه الفترة األطول
مع األخذ في االعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي تتوقع المجموعة اتخاذها للتخفيف من قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،على سبيل المثال.
تخفيض أو إلغاء حدود التزام القرض.
يختلف إحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لألغراض المحاسبية عن مخصص إحتساب لألغراض التنظيمية ،على الرغم من أن العديد من المدخالت
المستخدمة متشابهة .وقد ضمنت المجموعة استخدام المنهج المناسب عند إحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لألغراض المحاسبية والتنظيمية.
يستند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على المتوسط المرجح لخسائر اإلئتمان .ونتيجة لذلك ،ينبغي أن يكون قياس مخصص الخسارة هو ذاته بغض
النظر عما إذا كان يتم قياسه على أساس فردي أو على أساس جماعي (على الرغم من أن القياس على أساس جماعي يكون عمليًا بشكل أكبر بالنسبة
لبنود المحافظ الكبيرة) .فيما يتعلق بتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان ،فقد يكون من الضروري إجراء التقييم على أساس جماعي
كما هو موضح أدناه.
التصنيفات القائمة على خصائص المخاطر المشتركة
لتقييم الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان وقياس خسارة االئتمان المتوقعة على أساس جماعي ،يتم تصنيف األدوات المالية بنا ًء على خصائص
المخاطر المشتركة ،مثل:









نوع األداة؛
درجة مخاطر االئتمان؛
نوع الضمانات؛
تاريخ االعتراف المبدئي؛
القطاع االقتصادي /الصناعة؛
الموقع الجغرافي للمقترض؛
شريحة الدخل للمقترض؛ و
قﻴﻤة الﻀﻤانات الﻤﺘعلقة باألصل المالي إذا كانت تؤثر على احﺘﻤال التسبب في التعثر في نسب القروض إلى القﻴﻤة.

تتم مراجعة التصنيفات بشكل منتظم للتأكد من أن كل مجموعة تتكون من التعرضات المتماثلة.
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 .42إدارة مخاطر االئتمان (تابع)
اإلفصاح عن مخاطر االئتمان
 1-42تحليل حد التعرض األقصى لمخاطر االئتمان
يتمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للبنود المدرجة في الميزانية العمومية في قيمتها المدرجة .بالنسبة للضمانات المالية المسجلة خارج
الميزانية العمومية ،فإن التعرض اإلجمالي لمخاطر االئتمان يتمثل في أكبر مبلغ قد تضطر المجموعة لدفعه إذا تم سحب الضمانات .أما بالنسبة
للقروض وااللتزامات االئتمانية األخرى غير القابلة لإللغاء خالل مدة التسهيالت ذات الصلة ،فإن التعرض اإلجمالي لمخاطر االئتمان يتمثل في مجمل
قيمة التسهيالت الملتزم بها.
يعرض الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان على األدوات المالية بالتكلفة المطفأة ،األدوات المالية المشتقة واإلستثمار في أوراق
مالية (السندات) المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في  31ديسمبر  2018و  2017لألدوات المالية داخل وخارج الميزانية
العمومية ،وبعد مخصص االنخفاض في القيمة والمقاصة حسب االقتضاء وبعد األخذ باالعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو مخفّفات أخرى لمخاطر
االئتمان.

كما في  31ديسمبر 2018
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية ،بالصافي
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ،بالصافي
إيداعات الشراء العكسي
أدوات مالية مشتقة
استثمارات في أوراق مالية
قروض وسلفيات للعمالء ،بالصافي
موجودات أخرى ،بالصافي
المجموع
كما في  31ديسمبر 2017
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ،بالصافي
إيداعات الشراء العكسي
أدوات مالية مشتقة
استثمارات في أوراق مالية
قروض وسلفيات للعمالء ،بالصافي
موجودات أخرى
المجموع

البنود داخل
الميزانية العمومية
ألف درهم

البنود خارج
الميزانية العمومية
ألف درهم

تعرض
إجمالي ال ّ
لمخاطر االئتمان
ألف درهم

إجمالي مخففات
مخاطر اإلئتمان
ألف درهم

الحد األقصى
تعرض لمخاطر
لل ّ
االئتمان
ألف درهم

19,589,957
19,627,076
2,203,800
4,447,247
52,362,234
166,425,762
13,349,694
278,005,770

48,524,860
48,524,860

18,090,957
19,627,076
2,203,800
4,447,247
51,960,155
214,950,622
13,246,983
324,526,840

2,203,800
3,544,828
115,517,388
121,266,016

18,090,957
19,627,076
902,419
51,960,155
99,433,234
13,246,983
203,260,824

19,997,123
11,451,956
98,578
3,820,364
49,191,657
163,282,230
14,875,838
262,717,746

40,962,008
40,962,008

17,267,193
11,451,956
98,578
3,820,364
48,694,687
204,244,238
14,773,713
300,350,729

98,578
3,004,769
120,500,517
123,603,864

17,267,193
11,451,956
815,595
48,694,687
83,743,721
14,773,713
176,746,865

إن الحد األقصى لمخاطر االئتمان لإلستثمار في األوراق المالية (السندات) المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي القيمة المدرجة
التي تبلغ  60.134ألف درهم في  31ديسمبر  31( 2018ديسمبر  485.301 – 2017ألف درهم).
 2-42إجمالي التعرض
يعرض الجدول التالي تحليالً لمدى تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان لكل فئة من فئات الموجودات المالية و "المرحلة" دون األخذ بعين االعتبار
تأثيرات أي ضمانات أو تعزيزات ائتمانية أخرى .وبالنسبة للموجودات المالية ،ما لم يتم تحديدها بشكل محدد ،فتمثل المبالغ في الجدول إجمالي المبالغ
المدرجة .أما بالﻨﺴﺒة اللﺘﺰامات القﺮوض وعقﻮد الﻀﻤان الﻤالي ،تﻤﺜﻞ الﻤﺒالغ في الجدول الﻤﺒالغ الملتزم بها أو المضمونة ،على التوالي.
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 .42إدارة مخاطر االئتمان (تابع)
 2-42إجمالي التعرض (تابع)

المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

116,172,078
54,442,891
2,009,854
32,144,064
204,768,887

871,408
6,080,145
8,214,653
1,207,979
16,374,185

22,920
314,440
4,224,617
665,185
5,227,162

117,043,486
60,545,956
10,538,947
4,224,617
34,017,228
226,370,234

إجمالي أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الدرجات من 4-1
الدرجات من 6-5
الدرجة 7
إجمالي أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

49,051,583
1,517,888
-

1,138,839
251,845

-

49,051,583
2,656,727
251,845

50,569,471

1,390,684

-

51,960,155

إلتزامات ومطلوبات طارئة
الدرجات من 4-1
الدرجات من 6 -5
الدرجة 7
غير مصنفة
مجموع اإللتزامات والمطلوبات الطارئة

26,486,370
17,377,416
1,643,725
313,620
45,821,131

196,318
1,367,389
1,140,022
2,703,729

-

26,682,688
18,744,805
2,783,747
313,620
48,524,860

كما في  31ديسمبر 2018
أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
الدرجات من 4-1
الدرجات من 6-5
الدرجة 7
الدرجات من 10-8
غير مصنفة
إجمالي األدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

فيما يلي الحركة في إجمالي التعرض:
المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
الرصيد اإلفتتاحي كما في  1يناير 2018
 تحويل من الدرجة  1إلى الدرجة 2 تحويل من الدرجة  1إلى الدرجة 3 تحويل من الدرجة  2إلى الدرجة 1 تحويل من الدرجة  2إلى الدرجة 3 تحويل من الدرجة  3إلى الدرجة 1 تحويل من الدرجة  3إلى الدرجة 2حركات أخرى ضمن نفس الدرجة
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها /مشتراة
موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها
صافي المبالغ المشطوبة
الرصيد الختامي كما في  31ديسمبر 2018

194,575,357
()3,937,547
()2,043,339
1,038,321
1,447
()81,480
59,822,709
()44,606,581
204,768,887

14,616,888
3,937,547
()1,038,321
()1,456,777
96,791
()131,028
1,241,567
()892,482
16,374,185

3,715,415
2,043,339
1,456,777
()1,447
()96,791
()240,008
233,413
()126,978
()1,756,558
5,227,162

212,907,660
()452,516
61,297,689
()45,626,041
()1,756,558
226,370,234

أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الرصيد اإلفتتاحي كما في  1يناير 2018
 تحويل من الدرجة  1إلى الدرجة 2 تحويل من الدرجة  2إلى الدرجة 1حركات أخرى ضمن نفس الدرجة
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها /مشتراة
موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها
الرصيد الختامي كما في  31ديسمبر 2018

46,976,331
()143,482
137,459
()877,321
29,438,868
()24,962,384
50,569,471

1,718,356
143,482
()137,459
()100,353
()233,342
1,390,684

-

48,694,687
()977,674
29,438,868
()25,195,726
51,960,155

إلتزامات ومطلوبات طارئة
الرصيد اإلفتتاحي كما في  1يناير 2018
 تحويل من الدرجة  1إلى الدرجة 2 تحويل من الدرجة  2إلى الدرجة 1حركات أخرى ضمن نفس الدرجة
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها /مشتراة
موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها
الرصيد الختامي كما في  31ديسمبر 2018

38,103,907
()1,222,768
730,308
()1,743,265
21,983,795
()12,030,846
45,821,131

2,858,101
1,222,768
()730,308
()317,217
553,644
()883,259
2,703,729

-

40,962,008
()2,060,482
22,537,439
()12,914,105
48,524,860
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 3-42الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
يلخص الجدول أدناه مخصص إنخفاض القيمة كما في نهاية السنة حسب فئة التعرض  /األصل والتصنيف الداخلي والمرحلة:
كما في  31ديسمبر 2018
أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
الدرجات من 4-1
الدرجات من 6-5
الدرجة 7
الدرجات من 10-8
غير مصنفة
مخصص إنخفاض القيمة

المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

58,514
254,059
101,760
437,579
851,912

2,000
224,629
2,382,669
378,476
2,987,774

5,895
29,357
2,481,889
418,829
2,935,970

60,514
484,583
2,513,786
2,481,889
1,234,884
6,775,656

أدوات الدين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الدرجات من 4-1
الدرجات من 6-5
الدرجة 7
مخصص إنخفاض القيمة

9,882
14,050
23,932

29,584
129,919
159,503

-

9,882
43,634
129,919
183,435

إلتزامات ومطلوبات طارئة
الدرجات من 4-1
الدرجات من 6-5
الدرجة 7
غير مصنفة
مخصص إنخفاض القيمة

5,962
64,683
42,010
57
112,712

9,954
35,312
191,774
237,040

-

15,916
99,995
233,784
57
349,752

مجموع مخصص إنخفاض القيمة

988,556

3,384,317

2,935,970

7,308,843

فيما يلي توزيع مخصص انخفاض القيمة:
كما في  31ديسمبر 2018
المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

228
32,037
23,932
815,349
4,298

2,290
159,503
2,984,050
1,434

2,927,473
8,497

228
34,327
183,435
6,726,872
14,229

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية (إيضاح )5
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك (إيضاح )6
إستثمارات في أوراق مالية (إيضاح )*( )10
قروض وسلفيات للعمالء (إيضاح )11
موجودات أخرى ،بالصافي (إيضاح )14
اإلعتمادات المستندية ،الضمانات المالية واإللتزامات األخرى (إيضاح
237,040
112,712
)20
2,935,970
3,384,317
988,556
مجموع مخصص إنخفاض القيمة
(*) يتم اإلعتراف بمخصص إنخفاض القيمة ضمن بند "احتياطي إعادة التقييم ستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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 .42إدارة مخاطر االئتمان (تابع)
 3-42الخسائر اإلئتمانية المتوقعة (تابع)
فيما يلي الحركة في مخصصات إنخفاض القيمة:
المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
الرصيد اإلفتتاحي كما في  1يناير 2018

1,172,573

3,472,124

2,403,097

7,047,794

 تحويل من الدرجة  1إلى الدرجة 2 تحويل من الدرجة  1إلى الدرجة 3 تحويل من الدرجة  2إلى الدرجة 1 تحويل من الدرجة  2إلى الدرجة 3 تحويل من الدرجة  3إلى الدرجة 1 تحويل من الدرجة  3إلى الدرجة 2حركات أخرى ضمن نفس الدرجة
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها /مشتراة
موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها
التغيرات في النماذج ،االفتراضات مقاييس المخاطر
إللم عا(ت لحكر)ات لحللا لسند ا
مستردات
صمفعا(ت لحكر)ات لحللا لسند
فك الخصم
صافي المبالغ المشطوبة
الرصيد الختامي كما في  31ديسمبر 2018

()37,536
()184,443
179,053
945
()181,553
189,897
()153,475
()114,169
()301,281
()301,281
()19,380
851,912

37,536
()179,053
()575,368
22,285
91,587
146,222
()51,673
24,114
()484,350
()484,350
2,987,774

184,443
575,368
()945
()22,285
1,552,981
78,781
()76,697
()2,215
2,289,431
()218,089
2,071,342
()1,538,469
2,935,970

1,463,015
414,900
()281,845
()92,270
1,503,800
()218,089
1,285,711
()19,380
()1,538,469
6,775,656

أدوات الدين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الرصيد اإلفتتاحي كما في  1يناير 2018

19,106

186,930

-

206,036

 تحويل من الدرجة  1إلى الدرجة 2 تحويل من الدرجة  2إلى الدرجة 1حركات أخرى ضمن نفس الدرجة
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها /مشتراة
موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها
التغيرات في النماذج ،االفتراضات مقاييس المخاطر
صافي المحرر للسنة

()396
7,485
1,804
3,166
()3,632
()3,601
4,826

396
()7,485
()12,624
()2,954
()4,760
()27,427

-

()10,820
3,166
()6,586
()8,361
()22,601

الرصيد الختامي كما في  31ديسمبر 2018

23,932

159,503

-

183,435

إلتزامات ومطلوبات طارئة
الرصيد اإلفتتاحي كما في  1يناير 2018

94,772

252,303

-

347,075

 تحويل من الدرجة  1إلى الدرجة 2 تحويل من الدرجة  2إلى الدرجة 1حركات أخرى ضمن نفس الدرجة
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها /مشتراة
موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها
التغيرات في النماذج ،االفتراضات مقاييس المخاطر
صافي المحمل ( /المحرر) للسنة

()2,976
25,899
()29,220
49,981
()17,893
()7,851
17,940

2,976
()25,899
30,026
27,123
()46,168
()3,321
()15,263

-

806
77,104
()64,061
()11,172
2,677

الرصيد الختامي كما في  31ديسمبر 2018

112,712

237,040

-

349,752

فيما يلي الحركة في مخصصات انخفاض القيمة الفردي والجماعي على القروض والسلفيات كما في  31ديسمبر :2017
إنخفاض
القيمة الفردي
ألف درهم

إنخفاض
القيمة الجماعي
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

الرصيد اإلفتتاحي

2,851,323

3,194,421

6,045,744

المحمل للسنة
مستردات خالل السنة
صافي المحمل للسنة
فك الخصم
صافي المبالغ المشطوبة
تحويل العمالت
الرصيد الختامي

1,952,033
()258,906
1,693,127
()51,515
()1,631,744
757
2,861,948

()22,764
()22,764
385
3,172,042

1,929,269
()258,906
1,670,363
()51,515
()1,631,744
1,142
6,033,990
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 .42إدارة مخاطر االئتمان (تابع)
 3-42الخسائر اإلئتمانية المتوقعة (تابع)
فيما يلي توزيع مخصص انخفاض القيمة على القروض والسلفيات للعمالء والبنوك:
إنخفاض
القيمة الفردي
ألف درهم

إنخفاض
القيمة الجماعي
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

قروض وسلفيات للعمالء (إيضاح )11

2,861,948

3,044,796

5,906,744

قروض وسلفيات للينوك (إيضاح )6
مجموع مخصص إنخفاض القيمة على القروض والسلفيات

2,861,948

127,246
3,172,042

127,246
6,033,990

لسنة  ،2017تم تصنيف مخاطر المجموعة للقروض والسلفيات تماشيا ً مع توصيات وتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي كما
يلي:
فئة الخطر
لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة
تأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة
تأخر سدادها وتعرضت لالنخفاض في القيمة

متأخرة السداد حتى  30يوما ً
متأخرة السداد لفترة بين  31و 90يوما ً
متأخرة السداد ألكثر من  90يوما ً

فيما يلي تصنيف القروض والسلفيات للعمالء بحسب أيام التأخر عن السداد:

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة
تأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة
تأخر سدادها وتعرضت لالنخفاض في القيمة
ناقصاً :مخصص االنخفاض في القيمة
القروض والسلفيات للعمالء ،بالصافي

2017
ألف درهم
159,477,889
6,019,261
3,691,824
169,188,974
()5,906,744
163,282,230

إن تحليل أعمار القروض التي تأخر سدادها ولم تتعرض النخفاض في قيمتها كما في نهاية فترة التقرير هو على النحو التالي:

 60 - 31يوما ً
أكثر من  60يوما ً
مجموع القروض التي تأخر سدادها ولكنها لم تتعرض لالنخفاض في القيمة

2017
ألف درهم
4,182,482
1,836,779
6,019,261

التعرض لمخاطر االئتمان بحسب درجات المخاطر الداخلية

الدرجات من  1إلى 4
الدرجات من  5إلى 6
الدرجة 7
غير مصنفة – تشمل قروض األفراد
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2017
ألف درهم
65,577,379
50,572,143
8,392,423
34,935,944
159,477,889

بنك أبوظبي التجاري  -شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
 .42إدارة مخاطر االئتمان (تابع)
 4-42تركيز مخاطر االئتمان
ينشأ تركيز مخاطر االئتمان عندما يكون هناك عدد من األطراف المقابلة أو التعرضات التي لها خصائص اقتصادية متشابهة ،أو أن تكون هذه
األطراف مشاركة في أنشطة مماثلة أو تعمل في نفس المناطق الجغرافية أو القطاعات االقتصادية التي من شأنها أن تجعل قدرتها على الوفاء
بااللتزامات التعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو الظروف األخرى .يستند تحليل تركيزات مخاطر االئتمان الواردة أدناه
على موقع الطرف المقابل أو العميل أو األنشطة االقتصادية التي يزاولونها.
(أ) تركيز مخاطر االئتمان بحسب القطاع الجغرافي
محلي (اإلمارات
العربية المتحدة)
ألف درهم

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى
ألف درهم

دول عربية
أخرى
ألف درهم

آسيا
ألف درهم

أوروبا
ألف درهم

الواليات
المتحدة
األمريكية
ألف درهم

باقي
دول العالم
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

كما في  31ديسمبر 2018
الموجودات
أرصدة لدى البنوك المركزية،
بالصافي
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك،
بالصافي
إيداعات الشراء العكسي
أدوات مالية مشتقة
استثمارات في أوراق مالية -
سندات
قروض وسلفيات للعمالء ،بالصافي
موجودات أخرى ،بالصافي
المجموع

18,036,339

-

-

54,618

-

-

-

18,090,957

8,728,782
2,020,150
1,750,531

1,458,188
12,007

372,966
-

2,968,808
12,437

4,221,431
183,650
2,535,310

463,289
-

1,413,612
136,962

19,627,076
2,203,800
4,447,247

23,193,284
156,795,963
6,651,974
217,177,023

11,154,533
3,505,739
572,509
16,702,976

234,475
1,113,391
14,238
1,735,070

9,023,304
2,488,948
2,562,229
17,110,344

2,963,169
410,908
1,372,182
11,686,650

4,373,178
88,384
2,018,871
6,943,722

1,018,212
2,022,429
54,980
4,646,195

51,960,155
166,425,762
13,246,983
276,001,980

التزامات ومطلوبات طارئة

40,512,108

1,762,921

109,680

2,668,687

1,978,526

1,061,262

431,676

48,524,860

كما في  31ديسمبر 2017
الموجودات
أرصدة لدى البنوك المركزية،
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك،
بالصافي
إيداعات الشراء العكسي
أدوات مالية مشتقة
استثمارات في أوراق مالية -
سندات
قروض وسلفيات للعمالء ،بالصافي
موجودات أخرى
المجموع

17,221,052

-

-

46,141

-

-

-

17,267,193

3,270,999
48,443
1,821,819

1,132,077
13,857

207,249
-

2,721,914
16,725
7,104

2,809,119
33,410
1,869,295

71,102
-

1,239,496
108,289

11,451,956
98,578
3,820,364

25,559,492
153,398,807
4,331,604
205,652,216

6,323,138
4,237,042
502,020
12,208,134

322,659
883,704
9,671
1,423,283

8,406,907
2,753,692
2,078,799
16,031,282

3,123,326
291,857
2,821,140
10,948,147

4,108,612
4,770,993
8,950,707

850,553
1,717,128
259,486
4,174,952

48,694,687
163,282,230
14,773,713
259,388,721

التزامات ومطلوبات طارئة

34,754,686

2,323,520

57,357

1,534,007

1,972,662

182,432

137,344

40,962,008
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 .42إدارة مخاطر االئتمان (تابع)
 4-42تركيز مخاطر االئتمان (تابع)
(ب) تركيز مخاطر االئتمان بحسب القطاع االقتصادي  /قطاع العمل
فيما يلي تفاصيل القروض والسلفيات إلى العمالء بحسب قطاع النشاط االقتصادي:
كما في  31ديسمبر 2018
خارج دولة
داخل دولة
اإلمارات العربية
اإلمارات العربية
المجموع
المتحدة
المتحدة
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
قطاع النشاط االقتصادي
الزراعة
الطاقة
التجارة
االستثمار العقاري والضيافة
النقل والمواصالت
األفراد
الحكومة ومؤسّسات القطاع العام
المؤسّسات المالية (*)
التصنيع
الخدمات
أخرى
ناقصاً :مخصص انخفاض القيمة
مجموع القروض والسلفيات للعمالء ،بالصافي
(*) تشمل شركات االستثمار

206,858
984,371
5,159,486
65,717,702
1,419,435
36,582,222
35,260,180
11,055,743
2,681,505
3,141,602
662,963
162,872,067

635,136
749,157
1,794,972
1,041,719
111,637
88,955
3,379,204
2,143,409
284,631
51,747
10,280,567

كما في  31ديسمبر 2017
خارج دولة
اإلمارات العربية
داخل دولة اإلمارات
المجموع
المتحدة
العربية المتحدة
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم

206,858
1,619,507
5,908,643
67,512,674
2,461,154
36,693,859
35,349,135
14,434,947
4,824,914
3,426,233
714,710
173,152,634
()6,726,872
166,425,762

209,241
1,292,858
5,115,397
59,886,952
1,815,749
39,722,120
34,362,873
10,468,012
2,310,086
2,810,682
670,918
158,664,888

454,944
1,036,909
1,524,985
1,153,523
178,963
255,388
3,576,142
2,028,034
263,441
51,757
10,524,086

209,241
1,747,802
6,152,306
61,411,937
2,969,272
39,901,083
34,618,261
14,044,154
4,338,120
3,074,123
722,675
169,188,974
()5,906,744
163,282,230

التعرض الخاصة بأكبر قروض  20عميالً بتاريخ التقرير  %36.58من إجمالي القروض والسفليات المقدمة للعمالء ( 31ديسمبر 2017
بلغت نسبة
ّ
– .)%34.85
فيما يلي تفاصيل التعرضات األخرى بحسب قطاع العمل:
تجاري
وشركات
ألف درهم

أفراد
ألف درهم

قطاع عام
ألف درهم

حكومي
ألف درهم

بنوك
ومؤسّسات مالية
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

كما في  31ديسمبر 2018
الموجودات
أرصدة لدى البنوك المركزية ،بالصافي
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ،بالصافي
إيداعات الشراء العكسي
أدوات مالية مشتقة
استثمارات في أوراق مالية  -سندات
موجودات أخرى ،بالصافي
المجموع

961,552
1,050,819
10,325,066
12,337,437

173,120
391,551
564,671

287,175
12,245,954
1,227,335
13,760,464

18,090,957
9,595
30,195,860
259,811
48,556,223

19,627,076
2,203,800
3,015,805
8,467,522
1,043,220
34,357,423

18,090,957
19,627,076
2,203,800
4,447,247
51,960,155
13,246,983
109,576,218

التزامات ومطلوبات طارئة

29,072,100

1,878,361

7,309,165

2,541,071

7,724,163

48,524,860

الموجودات
كما في  31ديسمبر 2017
أرصدة لدى البنوك المركزية
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ،بالصافي
إيداعات الشراء العكسي
أدوات مالية مشتقة
استثمارات في أوراق مالية  -سندات
موجودات أخرى
المجموع

1,034,626
892,122
8,983,358
10,910,106

121,930
330,248
452,178

355,833
8,642,460
109,477
9,107,770

17,267,193
14,602
29,877,802
183,803
47,343,400

11,451,956
98,578
2,293,373
9,282,303
5,166,827
28,293,037

17,267,193
11,451,956
98,578
3,820,364
48,694,687
14,773,713
96,106,491

التزامات ومطلوبات طارئة

26,955,350

2,320,455

4,240,746

1,375,117

6,070,340

40,962,008
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 .42إدارة مخاطر االئتمان (تابع)
 5-42تقييم مخاطر االئتمان وسياسات تخفيفها
إن القروض والسلفيات المقدمة إلى العمالء هي المصدر الرئيسي لمخاطر االئتمان على الرغم من أن المجموعة يمكن أن تتعرض أيضا ً ألشكا ٍل
أخرى من مخاطر االئتمان من خالل ،على سبيل المثال ،القروض إلى البنوك والتزامات القروض وسندات الدين .تهدف سياسات وعمليات إدارة
التعرف على المخاطر وتحليلها لتحديد المستوى المقبول للخطر وسقوف المخاطر وضوابطها ،وكذلك لمراقبة المخاطر
المخاطر لدى المجموعة إلى
ّ
وااللتزام بسقوفها من خالل البيانات الموثوقة والمنتظمة .تقوم المجموعة بتقدير احتمال إخفاق الطرف المقابل باستخدام أدوات تصنيف داخلية تناسب
مختلف فئات األطراف المقابلة.
يدار التعرض لمخاطر االئتمان أيضا ً من خالل التحليل المنتظم لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين على الوفاء بالتزامات الفوائد وأصل الدين،
وكذلك من خالل تغيير سقوف اإلقراض إن لزم األمر.
الضمانات
تحتفظ المجموعة بضمانات مقابل أوجه مختلفة من التعرضات لمخاطر اإلئتمان ،وذلك في صورة حقوق رهن على العقارات واألوراق المالية األخرى
المسجلة على الموجودات والودائع الثابتة والضمانات .يتم تحديث تقديرات القيمة العادلة للضمانات (بما في ذلك األسهم) بصورة منتظمة .وبشك ٍل
عام ،ال يتم االحتفاظ بضمانات للقروض والسلفيات المقدمة إلى البنوك إال عندما يتم االحتفاظ بأوراق مالية كجزء من نشاط إعادة الشراء العكسي
واقتراض األوراق المالية .إن أنواع الضمانات الرئيسية للقروض والسلفيات هي كما يلي:






النقد واألوراق المالية القابلة للتداول.
رهونات على العقارات السكنية والتجارية.
رهونات على موجودات األعمال مثل العقارات والمخزون والذمم المدينة.
رهونات على األدوات المالية مثل سندات الدين واألسهم؛ و
الكفاالت.

إن القيمة العادلة المقدرة للضمانات والرهونات األخرى المحتفظ بها مقابل أوجه مختلفة من التعرضات لمخاطر اإلئتمان للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 2018بلغت  178.273.983ألف درهم ( 31ديسمبر  183.993.759 – 2017ألف درهم).
معظم الضمانات المحتفظ بها كرهن مقابل القروض التي تعرضت النخفاض في قيمتها تشمل عقارات تجارية وسكنية وأوراق مالية .في حال تجاوزت
القيمة العادلة المقدرة للضمان قيمة القرض المستحق ،فإن أي زيادة تنتج عن حيازة الضمان تُعاد إلى العمالء وال تستخدم في تسوية أي قروض
أخرى.
شطب
يتم شطب الموجودات المالية عندما ال يﮐون هناك توقع معقول لإلسترداد ،مثل عدم قيام المدين بالمشارﮐة في خطة السداد مع المجموعة .تقوم
المجموعة بتصنيف القرض أو الذمم المدينة قبل شطبها عندما يفشل المدين في تسديد الدفعات التعاقدية ألﮐثر من  180يومًا متأخرة عن قروض
التجزئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .عندما يتم شطب القروض أو الذمم المدينة ،تستمر المجموعة في ممارسة نشاط اإلنفاذ لمحاولة استرداد
الذمم المدينة المستحقة .عندما يتم استردادها ،يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.
عكس االنخفاض في القيمة
عندما ينخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في فترةٍ الحقة ،ويكون باإلمكان ربط هذا االنخفاض موضوعيا ً بحدث وقع بعد اإلعتراف في انخفاض
القيمة ،فإنه يتم استرداد الزيادة بتخفيض حساب مخصص االنخفاض في قيمة القروض ويتم تسجيلها في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تحدث
فيها.
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 .42إدارة مخاطر االئتمان (تابع)
 5-42تقييم مخاطر االئتمان وسياسات تخفيفها (تابع)
المشتقات
لدى المجموعة سقوف صارمة للرقابة على صافي مراكز المشتقات المفتوحة (أي الفرق بين عقود الشراء والبيع) من حيث المبلغ والمدة .يقتصر
المعرض لمخاطر االئتمان في أي وقت على القيمة العادلة الحالية لألدوات المفضّلة لدى المجموعة (أي القيمة العادلة الموجبة للموجودات)،
المبلغ
ّ
حيث يعد هذا المبلغ بالنسبة للمشتقات جزءا ً صغيرا ً من العقد أو القيم االسمية المستخدمة في بيان حجم األدوات القائمة .يدار التعرض لمخاطر االئتمان
جراء حركات السوق.
كجزء من مجموع سقوف اإلقراض للعمالء إلى جانب التعرضات المحتملة من ّ
تنشأ مخاطر التسوية عندما يكون الدفع نقدا ً أو باألوراق المالية أو األسهم مرهونا ً بتوقّع الحصول على مبالغ نقدية أو أوراق مالية أو أسهم مكافئة لتلك
المدفوعة .يتم وضع شروط تسوية يومية لكل طرفٍ مقابل لمواجهة كافة المخاطر الناجمة عن عملية التسوية الناشئة عن معامالت السوق اليومية لدى
المجموعة.
يعرض الجدول التالي تصنيفات اإلئتمان الداخلية لألدوات المالية المشتقة كما في  31ديسمبر .2018

درجات الخطر الداخلية
الدرجات من  1إلى 4
الدرجات من  5إلى 6
الدرجة 7
غير مصنفة

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

3,639,422
776,407
31,418
4,447,247

3,691,202
126,008
53
3,101
3,820,364

ترتيبات المقاصة الرئيسية
تقوم المجموعة أيضا ً بالحد من تعرضها للخسائر االئتمانية بإبرام ترتيبات مقاصة رئيسية مع األطراف المقابلة التي تربطها بالبنك معامالت كبيرة.
ال تؤدي ترتيبات المقاصة الرئيسية عموما ً إلى مقاصة للموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي حيث تتم تسوية المعامالت عادة على أساس
اإلجمالي ،وبالتالي فإن تأثير المقاصة ليس له قيمة تذكر في الواقع.
ومع ذلك ،يتم تقليص مخاطر االئتمان المتعلقة بالعقود المفضلة لدى المجموعة من خالل ترتيبات مقاصة رئيسية تنص على أنه في حالة حدوث أي
تعرض المجموعة عموما ً لمخاطر االئتمان من األدوات المالية المشتقة
تعثّر يتم إنهاء وتسديد المبالغ لدى الطرف المقابل على أساس الصافي .إن ّ
الخاضعة لترتيبات مقاصة رئيسية يمكن أن يتغير بصورة كبيرة خالل سنة واحدة نظرا ً لتأثره بأي معاملة تشملها هذه الترتيبات.
مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات
إن مخاطر االئتمان التي تتعلق باألدوات المالية المشتقة تنشأ من احتمال تخلف الطرف المقابل عن سداد التزاماته التعاقدية وتقتصر على القيمة العادلة
الموجبة لألدوات المفضلة لدى المجموعة .تبرم المجموعة عقود مشتقات مالية مع مؤسسات وشركات تتمتع بمركز ائتماني ُمرضي حسب التقييم
االئتماني المستقل للمجموعة .إن مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات يتم تخفيفها والسيطرة عليها من خالل وضع سقوف محددة وإبرام اتفاقيات
المقاصة الرئيسية.
خارج الميزانية العمومية
تطبّق المجموعة نفس سياسات إدارة المخاطر لمواجهة مخاطر البنود خارج الميزانية العمومية كما هو الحال بالنسبة لمخاطر البنود داخل الميزانية
العمومية .في حالة وجود التزامات باإلقراض ،يخضع العمالء واألطراف المقابلة لنفس سياسات إدارة االئتمان كما هو الحال مع القروض والسلفيات.
ويمكن طلب ضمانات اعتمادا ً على مدى قوة الطرف المقابل وطبيعة المعاملة.
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تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من األدوات المالية المح ّملة بالفائدة وتعكس احتمالية تأثر األدوات المالية واإليرادات المتعلقة بها سلبيا ً بالتغيرات في أسعار
الفائدة .تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر بصورة رئيسية من خالل مراقبة فروق أسعار الفائدة وتوفيق عمليات إعادة التسعير للموجودات
والمطلوبات.
يتم إدارة مراكز مخاطر معدالت الفائدة بوج ٍه عام من خالل قسم الخزينة لدى المجموعة الذي يستخدم مشتقات مالية مثل مقايضات أسعار الفائدة
ومقايضات معدالت الفائدة بين العمالت وأسعار الفائدة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة العامة الناشئة من األدوات المالية للمجموعة المح ّملة بالفائدة.
المعرضة لمخاطر أسعار الفائدة هي عبارة عن موجودات ومطلوبات مالية بمعدالت فائدة تعاقدية ثابتة أو متغيرة.
إن الموجودات والمطلوبات المالية
ّ
هناك جزء هام من أرصدة البنك المتعلقة بالقروض والسلفيات والودائع واألرصدة المستحقة من البنوك واالستثمارات في األوراق المالية وودائع
العمالء واألرصدة المستحقة إلى البنوك والقروض يندرج ضمن هذه الفئة.
المعرضة لمخاطر أسعار الفائدة فتشمل باألساس استثمارات حقوق الملكية والنقد واألرصدة لدى البنوك المركزية باستثناء
أما الموجودات المالية غير
ّ
شهادات اإليداع واتفاقيات الشراء العكسي.
تمثل فجوة البنود خارج الميزانية العمومية صافي القيم االسمية لألدوات المالية خارج الميزانية العمومية مثل مقايضات أسعار الفائدة ومقايضات
معدالت الفائدة بين العمالت وأسعار الفائدة التي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار الفائدة.
تسيييتخدم المجموعة أدوات محاكاة مالية لقياس ومراقبة حسييياسيييية معدالت الفوائد بشيييكل دوري .يتم تحليل ومراقبة النتائج من قبل لجنة الموجودات
والمطلوبات.
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إن مركز حساسية أسعار الفائدة للمجموعة على أساس ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في  31ديسمبر  2018مبينة أدناه .تُدرج األدوات المالية المشتقة (بخالف تلك المصنفة ضمن عالقة تحوط) وموجودات ومطلوبات
محفظة المتاجرة (باستثناء غير المح ّملة بالفائدة) ضمن الخانة "أقل من  3أشهر" بقيمها العادلة .كما تُدرج األدوات المالية المشتقة المصنفة ضمن عالقة تحوط وفقا ً لفترة إعادة التسعير التعاقدي القادمة.
أقل من
 3أشهر
ألف درهم

 3أشهر
إلى أقل من
 6أشهر
ألف درهم

 6أشهر
إلى أقل من
سنة واحدة
ألف درهم

من سنة واحدة
إلى أقل من
 3سنوات
ألف درهم

أكثر من
 3سنوات
ألف درهم

بنود غير
مح ّملة بالفائدة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

2,763,173
10,659,141
2,203,800
60,134
3,511,217
14,740,064
124,013,930
18,585
-

918,250
4,317,512
7,116
1,548,855
8,233,148
-

2,484,940
2,594
2,128,572
2,565,657
-

275,475
12,982,183
10,697,221
-

20,560,481
28,377,770
-

15,908,534
1,890,008
926,320
402,079
()7,461,964
205,158
576,671
13,331,109
982,605

19,589,957
19,627,076
2,203,800
60,134
4,447,247
52,362,234
166,425,762
205,158
576,671
13,349,694
982,605

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
أرصدة مستحقة للبنوك
أدوات مالية مشتقة
ودائع العمالء
أوراق تجارية باليورو
قروض
مطلوبات أخرى
حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

157,970,044

15,024,881

7,181,763

23,954,879

48,938,251

26,760,520

279,830,338

989,967
4,955,271
85,911,960
636,418
16,710,361
109,203,977

168,993
32,679
18,507,486
2,202,480
1,016,077
21,927,715

380,782
29,704,071
440,404
2,619,384
33,144,641

660,785
2,588,263
3,728,912
6,977,960

56,035
18,953,015
19,009,050

870,881
707,961
39,886,042
15,296,568
32,805,543
89,566,995

3,071,408
5,695,911
176,653,857
3,279,302
43,027,749
15,296,568
32,805,543
279,830,338

فجوة البنود داخل الميزانية العمومية
فجوة البنود خارج الميزانية العمومية

48,766,067
()7,811,291

()6,902,834
688,926

()25,962,878
2,103,608

16,976,919
()1,043,055

29,929,201
6,061,812

()62,806,475
-

-

مجموع فجوة حساسية أسعار الفائدة
فجوة حساسية أسعار الفائدة المتراكم

40,954,776
40,954,776

()6,213,908
34,740,868

()23,859,270
10,881,598

15,933,864
26,815,462

35,991,013
62,806,475

()62,806,475
-

-

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية ،بالصافي
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ،بالصافي
إيداعات الشراء العكسي
أوراق مالية بغرض المتاجرة
أدوات مالية مشتقة
استثمارات في أوراق مالية
قروض وسلفيات للعمالء ،بالصافي
استثمار في شركة زميلة
استثمارات عقارية
موجودات أخرى ،بالصافي
ممتلكات ومعدات ،بالصافي

يشمل صافي البنود غير المح ّملة بالفائدة ضمن بند القروض والسلفيات للعمالء بشكل رئيسي مخصصات إنخفاض القيمة.

91

بنك أبوظبي التجاري  -شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
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إن حساسية أسعار الفائدة لدى البنك بنا ًء على ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في  31ديسمبر  2017كانت كما يلي:
أقل من
 3أشهر
ألف درهم

 3أشهر
إلى أقل من
 6أشهر
ألف درهم

 6أشهر
إلى أقل من
سنة واحدة
ألف درهم

من سنة واحدة
إلى أقل من
 3سنوات
ألف درهم

أكثر من
 3سنوات
ألف درهم

بنود غير
مح ّملة بالفائدة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

3,673,000
7,744,376
98,578
485,301
2,961,434
20,035,832
101,861,079
7,236
-

1,784,126
1,473
837,256
26,373,213
-

350,100
2,953
1,651,808
1,092,483
-

8,368,946
11,503,929
-

17,800,845
29,134,733
-

16,324,123
1,573,354
854,504
496,970
()6,683,207
205,372
634,780
14,868,602
960,096

19,997,123
11,451,956
98,578
485,301
3,820,364
49,191,657
163,282,230
205,372
634,780
14,875,838
960,096

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
أرصدة مستحقة للبنوك
أدوات مالية مشتقة
ودائع العمالء
أوراق تجارية باليورو
قروض
مطلوبات أخرى
د مقات للكلد ا
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

136,866,836

28,996,068

3,097,344

19,872,875

46,935,578

29,234,594

265,003,295

3,675,040
3,496,786
76,036,337
1,027,214
16,282,111
77,823
100,595,311

457,433
83,875
15,624,421
815,129
286,410
17,267,268

222,535
145
22,213,152
1,067,502
28,575
23,531,909

6,962,243
9,146,431
16,108,674

135,077
14,811,668
14,946,745

822,121
653,675
42,107,156
16,525,496
32,444,940
92,553,388

5,177,129
4,234,481
163,078,386
2,909,845
40,555,195
16,603,319
32,444,940
265,003,295

فجوة البنود داخل الميزانية العمومية
فجوة البنود خارج الميزانية العمومية

36,271,525
()16,530,741

11,728,800
1,824,346

()20,434,565
()572,813

3,764,201
7,257,444

31,988,833
8,021,764

()63,318,794
-

-

مجموع فجوة حساسية أسعار الفائدة
فجوة حساسية أسعار الفائدة المتراكم

19,740,784
19,740,784

13,553,146
33,293,930

()21,007,378
12,286,552

11,021,645
23,308,197

40,010,597
63,318,794

()63,318,794
-

-

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ،بالصافي
إيداعات الشراء العكسي
أوراق مالية بغرض المتاجرة
أدوات مالية مشتقة
استثمارات في أوراق مالية
قروض وسلفيات للعمالء ،بالصافي
استثمار في شركة زميلة
استثمارات عقارية
موجودات أخرى
ممتلكات ومعدات ،بالصافي

يشمل صافي البنود غير المح ّملة بالفائدة ضمن بند القروض والسلفيات للعمالء بشكل رئيسي مخصصات إنخفاض القيمة.
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 .44إطار عمل مخاطر السيولة ،القياس والمراقبة
مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية عند استحقاقها وتعويض األموال عند سحبها .إن
النهج المتبع من قبل المجموعة في إدارة السيولة يتمثل في ضمان توفر السيولة الكافية والدائمة من أجل الوفاء بالتزامات المجموعة عند استحقاقها
ّ
المتأزمة على حد سواء دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بإلحاق أي ضرر بسمعة المجموعة.
في ظل الظروف العادية والظروف
آلية إدارة مخاطر السيولة
لدى المجموعة إطار عمل معتمد من مجلس اإلدارة حول مدى تقبّل مخاطر السيولة يتضمن أدنى حد للسيولة يمكن أن تتح ّمله المجموعة من أجل
ّ
فوض مجلس اإلدارة لجنة اإلدارة التنفيذية مسؤولية إدارة السيولة التي تشرف
اإلستمرار في األعمال في بيئة العمل
المتأزمة لفترة زمنية محددةّ .
عليها يوميا ً نيابة عنهم لجنة الموجودات والمطلوبات .تضطلع لجنة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة بتحديد ومراقبة نسبة السيولة ،كما تراجع
وتعاير بانتظام سياسات إدارة السيولة لضمان تمتع المجموعة بوضع يمكنها من الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها .تعمل اللجنة كذلك على ضمان
إستمرار التزام البنك بالتوجيهات التنظيمية وإرشادات السياسة الداخلية حول مخاطر السيولة.
تدار عملية إدارة مخاطر السيولة داخل المجموعة مع الرقابة عليها من قسم الخزينة وتشمل ما يلي:






مراقبة وضع السيولة بصورة يومية وأسبوعية وشهرية .ويقتضي ذلك التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية الداخلة  /الخارجة والتأكد من قدرة المجموعة
على الوفاء بالتدفقات النقدية المطلوبة.
التصورات التي تغطي كل ظروف السوق الطبيعية واألكثر شدة مع وضع
من
متنوعة
مجموعة
ضوء
في
القيام باختبار ضغط السيولة بانتظام
ّ
منبّهات واضحة المعالم واقتراح اإلجراءات الالزمة.
ضمان االمتثال المنتظم لنسب السيولة مثل "نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة" و "نسبة تغطية السيولة" الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي وتدابير اإلدارة المعتمدة داخليا ً لمخاطر السيولة.
مراقبة نسبة مخاطر السيولة لصافي مصادر التمويل المستقرة وفقا ً لـ بازل  3وذلك كقياس لضغط السيولة طويلة األجل والمحافظة على النسبة
لتبقى أعلى من النسبة المعتمدة من اإلدارة..
القيام بانتظام باختبار ضغط السيولة على مستوى البنك والذي يفترض متطلبات السيولة تحت ظروف الضغط الفردي والمنتظم .يشمل اختبار
الضغط على نطاق واسع محفزات السيولة المتنوعة مثل فك ربط العملة إفالس أحد البنوك المحلية الكبرى ،خفض تصنيف االئتمان باإلضافة إلى
تحليل ضغط التدفق النقدي العادي.

وضعت المجموعة سقفا ً داخليا ً لنسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة حيث ينبغي ّأال تزيد عن المعدل  1:1بين:
 قيمة القروض والسلفيات باإلضافة إلى قيمة اإليداعات لدى البنوك األخرى لفترة متبقية تزيد عن ثالثة شهور. قيمة الموارد المستقرة التي تشمل األموال الخاصة الحرة بفترة متبقية تزيد عن ستة شهور وإيداعات العمالء الثابتة والتسهيالت النقديةاالحتياطية.
يتماشى ما ورد أعاله مع تعريف نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة كما هو محدد من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
كما تقوم المجموعة بمراقبة نوعية مصادر التمويل بدقة ووضع التدابير تفاديا ً للتركيز على أي مصدر من مصادر التمويل .تتم متابعة تركيز مصادر
التمويل من حيث نسبتها المئوية إلى مجموع مركز المطلوبات .وفيما يلي بعض النسب الخاضعة للمتابعة:






األوراق التجارية باليورو إلى إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية.
تمويل العمليات الكبيرة إلى إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية.
حسابات التوفير (تأمين الودائع المصرفية) إلى إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية.
تمويل األنشطة األساسية إلى ودائع العمالء.
تمويل االنشطة الخارجية إلى إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية.
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آلية إدارة مخاطر السيولة (تابع)
أنشأت المجموعة العديد من مؤشرات اإلنذار المبكر لمخاطر السيولة تماشيا ً مع متطلبات البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة وتراقب
بشكل منتظم .بعض مؤشرات اإلنذار المبكر الرئيسية وهي كما يلي:
• خفض التصنيف االئتماني
• انخفاض في سعر األسهم
• توسيع مستويات تبادل عجز االئتمان
• مخاطر تكاليف األفراد والشركات
• زيادة الطلب على الضمانات
قامت المجموعة أيضا بإنشاء إدارة لمتابعة عدم اإلمتثال واإلجراءات التصاعدية مع تحديد واضح للمهام والمسؤوليات.
أدوات إدارة السيولة
تتأكد المجموعة من خالل قسم الخزينة من وجود مصادر متنوعة للتمويل تشمل الودائع المحلية للعمالء من األفراد والشركات والمؤسسات ،وكذلك
صناديق االستثمار السيادية الدولية والبنوك المركزية ،إلى جانب التمويل طويل األجل مثل سندات الدين وااللتزامات المساندة الصادرة ضمن برنامج
السندات العالمية متوسطة األجل.
في حين أن آجال سندات الدين والقروض المساندة التي تصدرها المجموعة تستحق في معظم األحوال على فترات تتجاوز السنة الواحدة ،فإن ودائع
البنوك والعمالء تستحق عموما ً على فترات أقصر مما يزيد من مخاطر السيولة لدى المجموعة .يقوم قسم الخزينة بإدارة هذه المخاطر عن طريق ما
يلي:
 تنويع مصادر التمويل والموازنة بين مصادر التمويل الطويلة والقصيرة األجل وذلك عن طريق االقتراض بموجب برامج إصدار السندات العالمية
متوسطة األجل.
 مراقبة مدى جمود محفظة المطلوبات ووحدات العمل من حيث الودائع الجامدة من خالل عملية تسعير تحويل األموال؛
 تنويع االستثمار في األصول ذات القيمة السوقية العالية على المدى القصير أو المتوسط بما يتوافق مع توجيهات بازل  3للموجودات المالية عالية
الجودة كشهادات اإليداع لدى المصرف المركزي والسندات من الدرجة االستثمارية التي يمكن أن يعاد شراؤها ضمن فترة قصيرة األجل ،إلخ.
وباإلضافة إلى ذلك ،لدى البنك بعض التسهيالت مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي إلدارة مخاطر السيولة التي يتعرض لها خالل
األوقات الحرجة وهي كالتالي:
 تسهيالت سحب على المكشوف بضمان احتياطيات البنك النقدية بنسبة فائدة يومية بهامش  150نقطة أساس.
 تسهيالت سحب على المكشوف فوق االحتياطيات النقدية بنسبة فائدة يومية بهامش  300نقطة أساس.
 تسهيالت إعادة الشراء مقابل بعض سندات االستثمار في األوراق المالية بنسبة فائدة إعادة شراء يومية.
يحق للبنك الحصول على تسهيالت إقراض هامشية أعلن عنها المصرف المركزي اعتبارا ً من مارس  ،2014وبموجها يستطيع البنك االقتراض من
المصرف المركزي بتقديم الضمانات المستحقة .يجري البنك اختبارات دورية على هذه التسهيالت المتاحة لدى المصرف المركزي للتحقق من توفرها
للعمليات التشغيلية.
لم تُستخدم وال يوجد أية تسهيالت قائمة من تسهيالت المصرف المركزي المذكورة أعاله بنهاية السنة.
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أدوات إدارة السيولة (تابع)
قام البنك بوضع خطة تمويل الوحدات التي تبين النقاط التي يجب تعديلها ليتم مراقبتها لإلمتثال إلى خطة التمويل الطارئة .تستند النقاط المستوجب
تعديلها إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها مثل توزيع االئتمان واألحداث الداخلية والخارجية مثل االنخفاض في ودائع العمالء وتجميد أسواق
العمليات الكبيرة .تحدد خطة تمويل الوحدات األدوار والمسؤوليات بوضوح ويتم تحديثها مع ظروف السوق المتغيرة بواسطة لجنة الموجودات
والمطلوبات.
يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة .تم تحديد تواريخ االستحقاق التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أساس
الفترة المتبقية بنهاية فترة التقرير حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي دون األخذ باالعتبار تواريخ االستحقاق الفعالة وفقا ً لما تشير إليه تجربة المجموعة
السابقة في االحتفاظ بالودائع وتوفر األموال السائلة.
تُدرج األدوات المالية المشتقة (بخالف تلك المصنفة ضمن عالقة تحوط) وموجودات ومطلوبات محفظة المتاجرة ضمن "أقل من ثالثة أشهر" بقيمها
العادلة .إن مخاطر السيولة على هذه البنود ال تدار على أساس فترة االستحقاق المتبقية نظرا ً لعدم االحتفاظ بها بغرض تسويتها بنا ًء على هذه الفترة
حيث ستتم تسويتها في أغلب األحيان بالقيمة العادلة قبل نهاية فترة االستحقاق المتبقية .أما المشتقات المصنفة ضمن عالقة تحوط فتدرج بالقيمة العادلة
بنا ًء على فترة االستحقاق المتبقية .تُدرج إستثمارات األوراق المالية في األسهم والصناديق المشتركة والتي ليس لها تواريخ إستحقاق ضمن تصنيف
"أكثر من  3سنوات".
تتم مراقبة تواريخ االستحقاق بواسطة اإلدارة لضمان توفر السيولة الكافية.
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إن تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في  31ديسمبر  2018على النحو التالي:
أقل من
 3أشهر
ألف درهم

 3أشهر
إلى أقل من
 6أشهر
ألف درهم

 6أشهر
إلى أقل من
سنة واحدة
ألف درهم

من سنة واحدة
إلى أقل من
 3سنوات
ألف درهم

أكثر من
 3سنوات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

18,671,707
10,761,195
2,203,800
60,134
4,086,359
6,246,853
23,176,952
6,441,454
-

918,250
4,387,546
12,830
1,915,841
2,576,571
754,338
-

2,812,860
17,190
2,531,630
1,914,533
6,134,673
-

1,665,475
142,421
20,644,319
28,000,357
576,671
13
-

188,447
21,023,591
110,757,349
205,158
19,216
982,605

19,589,957
19,627,076
2,203,800
60,134
4,447,247
52,362,234
166,425,762
205,158
576,671
13,349,694
982,605

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
أرصدة مستحقة للبنوك
أدوات مالية مشتقة
ودائع العمالء
أوراق تجارية باليورو
قروض
مطلوبات أخرى
حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

71,648,454

10,565,376

13,410,886

51,029,256

133,176,366

279,830,338

1,860,848
3,834,454
125,393,295
636,418
3,127,070
7,827,616
142,679,701

168,993
244,774
18,511,910
2,202,480
813,744
535,765
22,477,666

380,782
54,684
29,727,340
440,404
7,191,616
6,209,983
44,004,809

660,785
206,712
2,588,263
10,660,266
10,536
14,126,562

1,355,287
433,049
21,235,053
712,668
32,805,543
56,541,600

3,071,408
5,695,911
176,653,857
3,279,302
43,027,749
15,296,568
32,805,543
279,830,338

فجوة السيولة داخل الميزانية العمومية

()71,031,247

()11,912,290

()30,593,923

36,902,694

76,634,766

-

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية ،بالصافي
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ،بالصافي
إيداعات الشراء العكسي
أوراق مالية بغرض المتاجرة
أدوات مالية مشتقة
استثمارات في أوراق مالية
قروض وسلفيات للعمالء ،بالصافي
استثمار في شركة زميلة
استثمارات عقارية
موجودات أخرى ،بالصافي
ممتلكات ومعدات ،بالصافي

خارج الميزانية العمومية
ضمانات مالية والتزامات غير قابلة لإللغاء
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1,123,474

3,168,480

2,222,987

6,371,699

4,067,004

16,953,644
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إن تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في  31ديسمبر  2017على النحو التالي:
أقل من
 3أشهر
ألف درهم

 3أشهر
إلى أقل من
 6أشهر
ألف درهم

 6أشهر
إلى أقل من
سنة واحدة
ألف درهم

من سنة واحدة
إلى أقل من
 3سنوات
ألف درهم

أكثر من
 3سنوات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

19,997,123
7,230,538
98,578
485,301
3,451,483
7,747,979
20,037,294
7,567,394
-

1,839,367
43,027
1,563,484
4,846,870
3,376,744
-

825,418
40,442
1,962,811
2,389,396
3,816,335
-

1,395,361
111,484
19,584,504
25,830,435
634,780
78,129
-

161,272
173,928
18,332,879
110,178,235
205,372
37,236
960,096

19,997,123
11,451,956
98,578
485,301
3,820,364
49,191,657
163,282,230
205,372
634,780
14,875,838
960,096

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
أرصدة مستحقة للبنوك
أدوات مالية مشتقة
ودائع العمالء
أوراق تجارية باليورو
قروض
مطلوبات أخرى
حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

66,615,690

11,669,492

9,034,402

47,634,693

130,049,018

265,003,295

4,497,161
3,405,796
117,733,564
1,027,214
5,012,959
9,339,985
141,016,679

457,433
79,678
15,628,841
815,129
818,677
3,010,650
20,810,408

222,535
4,996
22,221,379
1,067,502
1,468,738
3,798,818
28,783,968

289,805
6,962,243
17,664,314
24,916,362

454,206
532,359
15,590,507
453,866
32,444,940
49,475,878

5,177,129
4,234,481
163,078,386
2,909,845
40,555,195
16,603,319
32,444,940
265,003,295

فجوة السيولة داخل الميزانية العمومية

()74,400,989

()9,140,916

()19,749,566

22,718,331

80,573,140

-

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ،بالصافي
إيداعات الشراء العكسي
أوراق مالية بغرض المتاجرة
أدوات مالية مشتقة
استثمارات في أوراق مالية
قروض وسلفيات للعمالء ،بالصافي
استثمار في شركة زميلة
استثمارات عقارية
موجودات أخرى
ممتلكات ومعدات ،بالصافي

خارج الميزانية العمومية
ضمانات مالية والتزامات غير قابلة لإللغاء
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1,239,909

1,549,256

846,554

4,916,608

5,582,306

14,134,633
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يلخص الجدول التالي آجال استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة في  31ديسمبر  2018و  2017على أساس التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة .ونظرا ً ألن مدفوعات الفوائد حتى تاريخ االستحقاق
التعاقدي مدرجة في الجدول ،فإن المبالغ اإلجمالية ال تتطابق مع بيان المركز المالي الموحد .لقد تم تحديد آجال االستحقاق التعاقدي للمطلوبات على أساس الفترة المتبقية من تاريخ بيان المركز المالي الموحد حتى تاريخ
االستحقاق التعاقدي ولم يتم احتساب آجال االستحقاق الفعلية المتوقعة .يتم إدراج األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها بغرض المتاجرة في العمود "أقل من ثالثة شهور" بقيمتها العادلة .ال تتوقع المجموعة أن يقوم العديد من
العمالء بطلب السداد في أول تاريخ يكون البنك مطالبا ً فيه بالسداد ،كما أن الجدول ال يتضمن التدفقات النقدية المتوقعة وفقا ً لما تشير إليه تجربة المجموعة السابقة في االحتفاظ بالودائع.

كما في  31ديسمبر 2018
المطلوبات
أرصدة مستحقة للبنوك
أدوات مالية مشتقة
ودائع العمالء
أوراق تجارية باليورو
قروض
مجموع المطلوبات المالية

القيمة المدرجة
ألف درهم

إجمالي التدفقات
النقدية الصادرة
ألف درهم

أقل من
 3أشهر
ألف درهم

 3أشهر
إلى أقل من
 6أشهر
ألف درهم

 6أشهر إلى
أقل من
سنة واحدة
ألف درهم

من سنة واحدة
إلى أقل من
 3سنوات
ألف درهم

أكثر من  3سنوات
ألف درهم

3,071,408
5,695,911
176,653,857
3,279,302
43,027,749
231,728,227

3,202,619
3,933,966
179,220,417
3,303,973
79,408,470
269,069,445

1,894,629
3,599,517
126,742,475
639,414
3,508,161
136,384,196

173,046
393,614
18,725,235
2,222,137
980,085
22,494,117

393,585
25,431
30,562,044
442,422
7,690,488
39,113,970

741,359
()1,614
2,749,830
11,700,475
15,190,050

()82,982
440,833
55,529,261
55,887,112

كما في  31ديسمبر 2017
أرصدة مستحقة للبنوك
أدوات مالية مشتقة
ودائع العمالء
أوراق تجارية باليورو
قروض
مجموع المطلوبات المالية

5,177,129
4,234,481
163,078,386
2,909,845
40,555,195
215,955,036

5,200,218
3,450,014
165,019,265
2,917,572
67,949,072
244,536,141

4,504,333
3,220,854
118,627,024
1,028,726
5,339,338
132,720,275

466,231
148,831
15,753,960
816,437
961,085
18,146,544

229,654
()108,720
22,723,354
1,072,409
1,847,674
25,764,371

16,438
7,361,768
18,708,939
26,087,145

172,611
553,159
41,092,036
41,817,806
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تتعرض المجموعة آلثار التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية .يقوم مجلس اإلدارة بوضع السقوف على مستوى التعرض تجاه كل عملة ،وبشك ٍل إجمالي لكل من مركز
اليوم الواحد ومن يوم إلى يوم ،والتي يتم مراقبتها على أساس يومي .تم بيان حساسية مخاطر التقلب في أسعار العمالت في اإليضاح رقم  .46يمثل المركز خارج الميزانية العمومية القيمة االسمية لمقايضات العمالت
األجنبية ،عقود الصرف اآلجلة وخيارات العمالت الخ ،.التي تظل قائمة ضمن محفظة المتاجرة والتحوط لدى المجموعة في تاريخ التقرير .مبين أدناه تحليالً لتركيزات العمالت في بيان المركز المالي للمجموعة:
درهم إماراتي
ألف درهم

دوالر أمريكي
ألف درهم

يورو
ألف درهم

فرنك سويسري
ألف درهم

جنيه استرليني
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

13,996,970
1,512,672
1,144,071
225,835
137,087,275
205,158
576,671
1,560,126
977,784

5,537,723
15,867,965
2,203,800
60,134
3,172,081
45,067,849
28,513,778
11,215,855
-

18
1,334,601
57
5,405,535
244,732
95,412
-

18,766
4,125
-

560,819
7,192
-

55,246
332,253
131,038
1,663,015
579,977
466,984
4,821

19,589,957
19,627,076
2,203,800
60,134
4,447,247
52,362,234
166,425,762
205,158
576,671
13,349,694
982,605

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
أرصدة مستحقة للبنوك
أدوات مالية مشتقة
ودائع العمالء
أوراق تجارية باليورو
قروض
مطلوبات أخرى
حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

157,286,562

111,639,185

7,080,355

22,891

568,011

3,233,334

279,830,338

909,563
2,447,417
112,520,174
4,143,597
33,604,746
153,625,497

1,412,851
3,139,379
46,968,585
2,338,833
37,652,000
10,542,671
()799,203
101,255,116

39,580
147
1,229,395
715,882
470,211
82,565
2,537,780

22,074
1,321,141
2,797
1,346,012

9
596,543
224,587
163,944
9,974
995,057

709,405
108,968
15,317,086
3,420,453
514,964
20,070,876

3,071,408
5,695,911
176,653,857
3,279,302
43,027,749
15,296,568
32,805,543
279,830,338

صافي مركز الميزانية العمومية
صافي المركز خارج الميزانية العمومية
صافي المركز المفتوح للصرف األجنبي

3,661,065
9,429,669
13,090,734

10,384,069
()22,257,723
()11,873,654

4,542,575
()4,573,608
()31,033

()1,323,121
1,167,610
()155,511

()427,046
290,579
()136,467

()16,837,542
15,943,473
()894,069

-

كما في  31ديسمبر 2018
الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية ،بالصافي
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ،بالصافي
إيداعات الشراء العكسي
أوراق مالية بغرض المتاجرة
أدوات مالية مشتقة
استثمارات في أوراق مالية
قروض وسلفيات للعمالء ،بالصافي
استثمار في شركة زميلة
استثمارات عقارية
موجودات أخرى ،بالصافي
ممتلكات ومعدات ،بالصافي
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درهم إماراتي
ألف درهم

دوالر أمريكي
ألف درهم

يورو
ألف درهم

فرنك سويسري
ألف درهم

جنيه استرليني
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

14,504,751
2,063,438
1,150,191
259,782
139,715,293
205,372
634,780
1,564,089
954,711

5,445,259
7,436,761
98,578
485,301
2,540,359
41,220,069
22,771,460
13,052,772
-

142
1,612,669
1,661
5,817,192
68,667
115,870
-

42,877
4,780
-

30,410
7
5,282
-

46,971
265,801
128,153
1,894,614
726,803
133,045
5,385

19,997,123
11,451,956
98,578
485,301
3,820,364
49,191,657
163,282,230
205,372
634,780
14,875,838
960,096

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
أرصدة مستحقة للبنوك
أدوات مالية مشتقة
ودائع العمالء
أوراق تجارية باليورو
قروض
مطلوبات أخرى
حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

161,052,407

93,050,559

7,616,201

47,657

35,699

3,200,772

265,003,295

1,597,936
1,581,096
102,099,129
4,761,740
32,243,751
142,283,652

3,355,215
2,534,631
45,936,179
1,159,843
36,151,149
11,747,428
201,189
101,085,634

47,094
401
1,503,256
1,279,166
317,227
38,651
3,185,795

34,570
680,745
4,941
720,256

5,963
25
737,664
470,836
1,214,488

170,921
118,328
12,767,588
3,406,074
50,559
16,513,470

5,177,129
4,234,481
163,078,386
2,909,845
40,555,195
16,603,319
32,444,940
265,003,295

صافي مركز الميزانية العمومية
صافي المركز خارج الميزانية العمومية
صافي المركز المفتوح للصرف األجنبي

18,768,755
1,798,008
20,566,763

()8,035,075
()1,809,604
()9,844,679

4,430,406
()6,637,655
()2,207,249

()672,599
698,926
26,327

()1,178,789
990,099
()188,690

()13,312,698
4,960,226
()8,352,472

-

كما في  31ديسمبر 2017
الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ،بالصافي
إيداعات الشراء العكسي
أوراق مالية بغرض المتاجرة
أدوات مالية مشتقة
استثمارات في أوراق مالية
قروض وسلفيات للعمالء ،بالصافي
استثمار في شركة زميلة
استثمارات عقارية
موجودات أخرى
ممتلكات ومعدات ،بالصافي
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 .46إطار عمل مخاطر السوق ،القياس واإلدارة
تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها بشكل رئيسي لمخاطر السوق ،وهي والمخاطر المتعلقة بالتغيرات في أسعار السوق ،مثل أسعار الفائدة وأسعار
األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار السلع والفروق االئتمانية (غير المتعلقة بالتغيرات في المركز االئتماني للمدين  /الجهة المصدرة)
مما يؤثر على إيرادات المجموعة أو قيمة ما تملكه من أدوات مالية .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة هذه المخاطر ومراقبتها ضمن
المقاييس المقبولة مع تعظيم العائد على المخاطر.
 مخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة
السوقية.
 مخاطر العمالت هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف
العمالت األجنبية.
 مخاطر األس عار األخرى هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار
السوق (بخالف تلك الناشئة عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر صرف العمالت األجنبية) ،سواء كانت هذه التغيرات نتيجة عوامل خاصة
بأداة مالية معينة أو بالجهة المصدرة لها أو عوامل لها تأثير على جميع األدوات المالية المتداولة في السوق.
تفصل المجموعة بين تعرضها لمخاطر السوق على أساس المحفظة التجارية والمحفظة المصرفية على النحو التالي:
مخاطر السوق الناشئة من المحفظة التجارية
تدار تعامالت التداول من قبل خزينة المجموعة ،وتشمل التعامالت الناشئة عن الدخول في السوق واحتالل المركز التجاري ،جنبا ً إلى جنب مع
الموجودات والمطلوبات المالية التي تتم إدارتها على أساس القيمة العادلة .تدرج األرباح والخسائر المحققة وغير المحققة من هذه التعامالت في بيان
الدخل الموحد.
مخاطر السوق الناشئة من المحفظة المصرفية
تنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالمحفظة المصرفية من تنفيذ االستراتيجيات األساسية ألعمال المجموعة ومنتجاتها وخدماتها المقدمة لعمالئها ،مما يؤدي
دائما ً إلى ظهور مخاطر أسعار الفائدة ومراكز العمالت المفتوحة التي يحاول بالبنك أن يديرها من خالل المراكز االستراتيجية التي تعمل على التخفيف
من المخاطر المتأصلة الناجمة عن هذه المراكز.
تتضمن المحفظة المصرفية جميع األدوات التي ال يحتفظ بها بغرض المتاجرة فيها ،ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر استثمارات المجموعة
في األدوات المتاحة للبيع ،والقروض والسلفيات المدرجة بالتكلفة المطفأة ،والمشتقات المستخدمة في التحوط والموجودات المالية األخرى المحتفظ بها
على المدى الطويل.
يمكن أن تنجم هذه التعرضات من عدة عوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر إعادة تسعير فجوة الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج الميزانية
العمومية والتغيرات في مستوى وشكل منحنيات معدالت الفائدة في السوق.
تحديد المخاطر وتصنيفها
تتولى لجنة اإلدارة للمخاطر واالئتمان اعتماد سياسات مخاطر السوق لدى المجموعة .إن جميع قطاعات األعمال مسؤولة بشكل شامل عن تحديد
المعرضة
مخاطر السوق الكامنة في وحداتها التنظيمية والتحقق منها .يتم عقد اجتماعات بشك ٍل منظم بين فريق إدارة مخاطر السوق ورؤساء الوحدات
ّ
التعرض للمخاطر في سياق بيئة السوق.
للمخاطر لمناقشة وتحديد مدى
ّ
إدارة مخاطر السوق
قام مجلس اإلدارة بوضع سقوف للمخاطر على أساس تحليل القيمة المصاحبة للمخاطر (القيمة المعرضة للخطر) ،واختبار الضغط للقيمة المصاحبة
للمخاطر ،ومقاييس الخطر ،حساسية /تحليل المخاطر وسقوف مراكز الصرف األجنبي المفتوحة التي تتم مراقبتها عن كثب من قبل قسم إدارة
المخاطر ،ويتم رفع تقارير منتظمة عنها إلى اإلدارة العليا لمناقشتها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات.
تحدَّد مخاطر السوق وتقاس وت َدار وتراقَب من قبل وحدة مستقلة لمراقبة المخاطر .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو الحد من التقلبات المؤثرة
على األداء التشغيلي ،وكذلك حصول اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة والجهات الرقابية على صورة حقيقية حول مخاطر السوق المتعلقة بالمجموعة.
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إدارة مخاطر السوق (تابع)
تشرف على إدارة مخاطر السوق لجنة اإلدارة للمخاطر واالئتمان التي تضطلع بالمهام التالية:






وضع إطار شامل لسياسة تقييم السوق مقارنة باألسواق األخرى؛
وضع إطار شامل لسياسة مخاطر السوق؛
القياس والمتابعة والمراقبة المستقلة لمخاطر السوق؛
تحديد سقوف المخاطر ومراقبتها؛ و
منهجية فعالية التحوط

قياس المخاطر
مبين أدناه األدوات المستخدمة لقياس مخاطر السوق ،علما ً بأنه ال توجد وسيلة قياس واحدة تعكس جميع نواحي مخاطر السوق .تستخدم المجموعة
قياسات مختلفة ،إحصائية وغير إحصائية ،من بينها تحليل الحساسية.
المقاييس اإلحصائية للمخاطر
تقوم المجموعة بقياس خطر الخسارة الناجمة عن الحركات المستقبلية السلبية المحتملة في معدالت السوق واألسعار والتقلبات باستخدام أسلوب القيمة
المصاحبة للمخاطر .إن تحليل القيمة المصاحبة للمخاطر الذي تقوم به المجموعة هو عبارة عن تقدير باستخدام مستوى ثقة يبلغ  %99بالنسبة للخسارة
المحتملة التي ال يتوقع تجاوزها إذا بقيت مراكز السوق الحالية مستقرة بدون تغيير لمدة يوم واحد .يشير استخدام هذا المستوى من الثقة إلى أن الخسائر
اليومية المحتملة الزائدة عن ناتج تحليل القيمة المصاحبة للمخاطر من المرجح مواجهتها مرة واحدة كل مئة يوم .لقد قام مجلس اإلدارة بوضع سقوف
لمستوى المخاطر المقبولة عند إدارة المحفظة التجارية.
تستخدم المجموعة نماذج محاكاة لتقييم التغيرات المحتملة في القيمة السوقية للمحفظة التجارية على أساس البيانات التاريخية .يتم عادة تصميم نماذج
تحليل القيمة المصاحبة للمخاطر بهدف قياس مخاطر السوق في بيئتها العادية ،ولذلك توجد بعض القيود على استخدام هذا المنهج نظرا ً الستناده على
الترابطات والتقلبات التاريخية في أسعار السوق وافتراضه أن الحركات المستقبلية سوف يحددها التوزيع اإلحصائي.
يمثل تحليل القيمة المصاحبة للمخاطر مخاطر المحافظ االستثمارية بنهاية يوم العمل ،وقد تختلف مستويات الخطر أثناء اليوم الواحد عن تلك المستويات
المرصودة بنهاية اليوم .ومع ذلك ،فقد تختلف نتائج المتاجرة الفعلية عن حسابات التحليل ،خاصة وأن طريقة الحساب ال توفر مؤشرا ً مجديا ً عن
األرباح والخسائر في ظروف السوق المتأزمة.
وللتغلب على قيود التحليل المشار إليها أعاله ،تقوم المجموعة باختبار الضغط للقيمة المصاحبة للخطر والعجز المتوقع على أساس يومي لمراقبة
المخاطر الخارجة عن سقف الثقة .إن تحليل الضغط للقيمة المصاحبة للخطر هو نفس تحليل القيمة المصاحبة للخطر ولكن من خالل قياس الضغط
المالي لسنة واحدة بدالً من السنة السابقة كما هو الحال في تحليل القيمة المصاحبة للخطر.
إن تحليل القيمة المصاحبة للمخاطر لدى المجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر هو كالتالي:
القيمة المصاحبة للمخاطر يوميا ً
(بنسبة  - %99لمدة يوم واحد)
الخطر اإلجمالي
متوسط القيمة المصاحبة للمخاطر

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

()5,496
()6,621

()10,786
()9,423

المقاييس غير اإلحصائية للمخاطر
تشمل المقاييس غير اإلحصائية للمخاطر ،فيما عدا اختبار الضغط المالي  /الحساسية ،تقييمات السوق المستقلة للتأكد من صحة تقييمات المجموعة
تعرضات
ومقاييس الخطر للتأكد من أن عملية المتاجرة تتفق مع السقوف المحددة لدرجة تقبّل الخطر .توفر هذه التدابير معلومات تفصيلية عن ّ
المجموعة لمخاطر السوق.
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قياس المخاطر (تابع)
المقاييس غير اإلحصائية للمخاطر (تابع)
يتم التحقق من تقييمات السوق المستقلة  /مقاييس الخطر عن طريق وحدة مخاطر السوق ،وذلك للتأكد من قياسها على النحو الصحيح .تستخدم
المجموعة التصنيف األول لمقاييس الخطر لمتابعة ومراقبة مخاطر السوق على أساس يومي .يتم احتساب معامل دلتا ومعامل فيغا لكل من أسعار
الفائدة والصرف األجنبي يوميا ً وتتم مطابقتهما مع السقف المقرر لهما .لقد قام مجلس اإلدارة بوضع سقوف محددة لمعامل دلتا ومعامل فيغا بحيث
تمثل هذه السقوف مستويات مقبولة من المخاطر عند إدارة المحفظة التجارية.
تحليل الحساسية
من أجل التغلب على القيود المتأصلة في تحليل القيمة المصاحبة للمخاطر كما هو مبيّن ضمن قسم المقاييس اإلحصائية أعاله ،تقوم المجموعة أيضا ً
بإجراء اختبارات الضغط المالي  /تحليل الحساسية يوميا ً على محفظته االستثمارية لمحاكاة الظروف الخارجة عن فترات الثقة االعتيادية بهدف تحليل
المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن أحداث السوق القصوى نادرة الظهور ولكن المقبولة في ذات الوقت .يتم رفع تقارير بنتائج اختبارات الضغط
المالي إلى لجنة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة لدراستها.
مخاطر العمالت
يوضح الجدول التالي مدى تأثر التقييمات العادلة في المحفظة التجارية والمصرفية بالتغيرات االفتراضية والفورية في مستوى أسعار صرف العمالت
األجنبية – مع ثبات عوامل مخاطر السوق األخرى (مثل الربط بين الدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي) – التي قد يكون لها تأثير على بيان الدخل
الموحد للمجموعة:
2018
النسبة المئوية للتغيرات في أسعار صرف العمالت
دوالر أمريكي  -دوالر أسترالي
يورو  -دوالر أمريكي
جنيه استرليني  -دوالر أمريكي
دوالر أمريكي  -ين ياباني
دوالر أمريكي  -فرنك سويسري
دوالر أمريكي  -روبية هندية

%5+
ألف درهم
()207
()15,493
1,182
1,474
2,303
()13,762

2017
%5ألف درهم
1,689
24,965
()914
8
()133
6,991

%5+
ألف درهم
900
()5,229
2,540
1,063
527
()10,783

%5ألف درهم
498
23,847
2,753
1,665
999
11,918

مخاطر أسعار الفائدة  -المحفظة التجارية
يبين الجدول التالي مدى تأثر التقييمات العادلة في المحفظة التجارية بالتغيرات االفتراضية والفورية في مستوى أسعار الفائدة – مع ثبات عوامل
مخاطر السوق األخرى – التي قد يكون لها تأثير على بيان الدخل الموحد للمجموعة:
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 .46إطار عمل مخاطر السوق ،القياس واإلدارة (تابع)
قياس المخاطر (تابع)
تحليل الحساسية (تابع)
مخاطر أسعار الفائدة  -المحفظة التجارية (تابع)
التغير النسبي في حركات أسعار الصرف الفورية لكافة الفترات كالتالي:
2018

درهم إماراتي
دوالر أمريكي

%25+

 25-نقطة أساس

 25+نقطة أساس

ألف درهم
()3,941
()110

ألف درهم
10,713
466

ألف درهم
29,424
()24,052

2017
 25نقطة أساسألف درهم
()27,274
42,262

مخاطر أسعار الفائدة – المحفظة المصرفية
يبين الجدول التالي مدى تأثر التقييمات العادلة في المحفظة غير التجارية بالتغيرات االفتراضية والفورية في مستوى أسعار الفائدة – مع ثبات عوامل
مخاطر السوق األخرى – التي قد يكون لها تأثير على بيان الدخل الموحد للمجموعة:
2018

حساسية صافي إيرادات الفوائد

 25+نقطة أساس
ألف درهم
107,807

 25نقطة أساسألف درهم
()107,807

 25+نقطة أساس
ألف درهم
59,187

2017
 25نقطة أساسألف درهم
()59,187

إن تأثير الحساسية على بيان الدخل الموحد يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار الفوائد على صافي إيرادات الفوائد لسنة واحدة ،بنا ًء على
الموجودات والمطلوبات المالية غير التجارية المح ّملة بأسعار فائدة متغيرة ،بما في ذلك تأثير أدوات التحوط.
 .47إدارة مخاطر التشغيل
مخاطر التشغيل هي المخاطر المتعلقة بالخسارة الناجمة عن قصور أو فشل العمليات الداخلية والموظفين واألنظمة أو عن األحداث الخارجية .يمكن
أن تنشأ مخاطر التشغيل من جميع العمليات واألنشطة التجارية التي تزاولها المجموعة والتي يمكن على األرجح أن تتعرض المجموعة من خاللها
ّ
منظمة من
لخسائر كبيرة ،محتملة ،دعاوي قانونية ،انتقادات تنظيمية وأضرار بالسمعة .تدير المجموعة مخاطرها التشغيلية من خالل مجموعة
اإلجراءات اإلدارية التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر :تحديد المخاطر من خالل تحليل العمليات النهائية ضمن المجموعة ،تقييم المخاطر ضمن
تلك العمليات على أساس متأصل ومتبقي ،تنفيذ إستراتيجيات الرقابة والحد منها ومتابعتها .يستند إطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية على عدد من
العناصر التي تضمن للمجموعة إدارة مخاطره التشغيلية وتقييمها بفاعلية وقياس مقدار رأس المال الذي يتعين على المجموعة االحتفاظ به الحتواء
أي خسائر محتملة ناتجة عن المخاطر التشغيلية.
إن هذا اإلطار يقوم على فكرة من ثالثة خطوط للدفاع:
-

تقع على عاتق كل مجموعة أعمال ،كجزء ال يتجزأ من مسؤوليات الدفاع األول ،مسؤولية تحديد وإدارة المخاطر التي تنشأ عن أنشطتها.
يتم تصنيف التعرضات لمخاطر التشغيل المحددة "طفيفة" و "معتدلة" و "هامة" و "رئيسية" وفقا لمصفوفة تقييم المخاطر المعتمدة  -والذي
يأخذ في اإلعتبار احتمالية وقوع الحدث باإلضافة إلى تأثير المخاطر المالية والتنظيمية والسمعة والعمالء .يتم تحليل المخاطر الرئيسية
والهامة لتحديد السبب الجذري ألي فشل للمعالجة والوقاية والتخفيف في المستقبل ألحداث مشابهة .باإلضافة إلى ذلك ،يتم جمع البيانات
المتعلقة بالخسائر التشغيلية وتحليلها بشكل منهجي لتحديد العوامل المسببة للخسارة ،واالتجاهات والتوافق ،ومن ثم معالجة السبب الجذري
لإلخفاقات.

-

باعتبارها خط الدفاع الثاني ،فإن إدارة المخاطر التشغيلية للمجموعة هي المسؤولة عن وضع والحفاظ على معايير إدارة المخاطر التشغيلية
والرقابة .ويشمل ذلك تحديد السياسات المناسبة وتوفير األدوات الالزمة إلدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية ضمن أنشطة المجموعة ،وكذلك
تقديم تقارير موحدة عن مخاطر التشغيل إلى إدارة المجموعة ومجلس اإلدارة .يتم دعم إدارة المخاطر التشغيلية للمجموعة بشكل مناسب
من قبل المدراء المباشرين لمخاطر التشغيل ،لتحديد المخاطر التي تعتبر جوهرية للمجموعة والحفاظ على بيئة رقابة فعالة في جميع أقسام
المجموعة .تتعرض مدخالت ومخرجات قطاع األعمال من وإلى إدارة مخاطر المجموعة ونظم قياس المخاطر واإلبالغ عنها لمراجعات
كافية من قبل خط الدفاع الثاني إلدارة المخاطر التشغيلية للمجموعة .كما يتم تقييم المنتجات الجديدة والتغييرات الهامة في العمليات وترتيبات
االستعانة بمصادر خارجية وفقا ً للعملية االستشارية للمخاطر في المجموعة وسياسات وإجراءات إدارة المنتجات.إن اإلبالغ عن المخاطر
التشغيلية هو جزءا ً ال يتجزأ من اطار الحوكمة .يتم تقديم التقارير علي أساس ربع سنوي ،إلى رؤساء مجموعة األعمال ولجان اإلدارة
العليا ولجنه المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.

-

باعتبارها خط الدفاع الثالث ،تقدم وظيفة التدقيق الداخلي مزيدا من المراجعة المستقلة لعمليات إدارة المخاطر التشغيلية للمجموعة وأنظمتها
وضوابطها ويتم رفع التقارير إلى مجلس اإلدارة ولجنة اإلدارة العليا.

 .48األرصدة بالعملة األجنبية
إن الموجودات الصافية المحتفظ بها في دولة الهند بالروبية الهندية تعادل  212.871ألف درهم ( 31ديسمبر  231.771 - 2017ألف درهم)
وتخضع لقوانين مراقبة النقد في الهند.
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 .49األنشطة االئتمانية
كما في  31ديسمبر  ،2018بلغ صافي موجودات الصناديق االئتمانية المدارة من قبل المجموعة ما قيمته  2.504.545ألف درهم ( 31ديسمبر
 2.507.245 – 2017ألف درهم).
 .50الشركات التابعة
موضح أدناه قائمة بأهم الشركات التابعة للبنك:
التأسيس
نسبة الملكية

السنة

اسم الشركة التابعة

أبوظبي التجاري لألوراق المالية ذ.م.م

%100

2005

شركة أبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م

%100

2005

شركة أبوظبي التجاري للحلول المالية ذ.م.م

%100

2005

شركة أبوظبي التجاري للخدمات االستثمارية ذ.م.م

%100

2005

كينتك لتطوير البنية التحتية ذ.م.م

%100

2006

شركة أبوظبي التجاري لتطوير للعقارات ذ.م.م (*)

%100

2006

شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية ذ.م.م

%100

2007

بنك أبوظبي التجاري فايننس (كايمان) المحدودة
أسواق بنك أبوظبي التجاري (كايمان) المحدودة (المعروفة سابقا ً
باسم بنك أبوظبي التجاري القابضة (كايمان) المحدودة)

البلد

اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة

األنشطة الرئيسية

الوساطة في تجارة األدوات المالية واألسهم.
إدارة العقارات واالستشارات العقارية.
االستثمارات المالية.
االستثمارات المالية.
االستثمارات المالية.
تطوير العقارات
الخدمات الهندسية.

%100

2008

جزر الكايمان

أنشطة تمويل الخزينة.

%100

2008

جزر الكايمان

األنشطة المرتبطة بالخزينة.

بنك أبوظبي التجاري ال تي آي بي (آي أو ام) ليمتد

حصة مسيطرة

2008

بنك أبوظبي التجاري لالستشارات العقارية (*) (**)

%100

2008

جزيرة مان
اإلمارات العربية
المتحدة

بنك أبوظبي التجاري (مكتب تمثيل المملكة المتحدة) المحدودة
إتمام للخدمات منطقة حرة ش.ذ.م.م (المعروفة سابقا ً باسم شركة بنك
أبوظبي التجاري للخدمات منطقة حرة ش.ذ.م.م)

%100

2008

%100

2010

المملكة المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة

%99.75

2012

إتمام للخدمات ش.ذ.م.م

%100

2013

البحرين
اإلمارات العربية
المتحدة

شركات أبوظبي التجاري ذ.م.م)**( )*( .

%100

2013

قطر

أوميكرون كابيتال

%100

2014

جزر الكايمان

أنشطة تمويل الخزينة.

بنك أبوظبي التجاري للهيكلة ( 1كايمان) المحدودة

%100

2016

جزر الكايمان

أنشطة تمويل الخزينة.

بنك أبوظبي التجاري للهيكلة ( 2كايمان) المحدودة

%100

2016

جزر الكايمان

أنشطة تمويل الخزينة.

ت خقمميات لشتكلدا(تساتيهاآراتل)

%100

2018

بنكاأبمظاعات ت مر اإلدترقاتألصملات لحق دق ا

%100

2018

لوكسمبورغ
اإلمارات العربية
المتحدة

أد ان ايه سي فينتشرز ذ.م.م.

(*)غير عاملة

(**)قيد التصفية ا
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أنشطة أمناء اإلستثمار.
إستشارات عقارية
مكتب تمثيل في المملكة المتحدة ووكيل
خدمات.
تخليص المعامالت والدعم اإلداري
للمجموعة.
أنشطة أمناء اإلستثمار.
تخليص المعامالت والدعم اإلداري
للمجموعة.
الخدمات الهندسية.

تإلستحمتذ،اتللك،اإدترقا إستاعمدات لشمرلميا
ت لصم ح.
إدترقات ثك تيا ت خقمميات لصكفلدات خمصد.
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 .51كفاية وإدارة رأس المال
آلية إدارة رأس المال
إن أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال ،التي تمثل مفهوما ً أوسع من 'حقوق الملكية' المدرجة ضمن بيان المركز المالي ،هي كما يلي:
 االلتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
 حماية قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة وزيادة العائدات للمساهمين.
 االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية تدعم تطوير أعمال المجموعة.
تتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال التنظيمي على أساس مستمر من قبل إدارة المجموعة باستخدام أساليب تستند على المبادئ التوجيهية
المقررة من قبل لجنة بازل ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
قام البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،بموجب تعميمه رقم  2017/60بتاريخ  2مارس  ،2017بإبالغ جميع البنوك العاملة في دولة
اعتبارا من  1فبراير  .2017وتم إصدار اللوائح لضمان االمتثال لبازل  3معيار رأس المال الذي
اإلمارات العربية المتحدة االمتثال للوائح بازل 3
ً
وضعته لجنة بازل المعنية باإلشراف المصرفي (.)BCBS
بالنسبة لمخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق ،أصدر البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة مبادئ توجيهية لتطبيق المقاربة الموحدة ،والبنوك
مطالبة لالمتثال لها وإعداد تقاريرها بموجب متطلبات الدعامة الثانية  -عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ( )ICAAPاعتبارا ً من مارس .2010
أما بالنسبة للمخاطر التشغيلية ،فقد منح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي الخيار للبنوك باستخدام مقاربة المؤشرات األساسية أو المقاربة
الموحدة .وقد اختارت المجموعة المقاربة الموحدة.
يستخدم البنك حاليا ً المنهج التالي إلعداد التقارير وفقا ً للدعامة األولى:
مخاطر االئتمان :تستخدم المجموعة المقاربة الموحدة في احتساب متطلباتها الرأسمالية لمخاطر االئتمان .يسمح هذا المنهج باستخدام التصنيفات
الخارجية المحددة من قبل وكاالت التصنيف االئتماني ،متى كانت متاحة ،لتحديد أوزان الخطر المناسبة .يتم تحديد وزن الخطر من خالل فئة
الموجودات والتصنيف الخارجي للطرف المقابل .يتضمن صافي التعرض من خارج الميزانية العمومية بعد تطبيق عوامل التحويل االئتماني ومخففات
مخاطر االئتمان.
مخاطر السوق :تستخدم المجموعة المقاربة الموحدة بالنسبة لمتطلبات رأس المال التنظيمية الخاصة بمخاطر السوق.
مخاطر التشغيل :تنص اتفاقية بازل  3على تخصيص جزء من رأس المال لتغطية مخاطر التشغيل ،وذلك باستخدام ثالثة مستويات متقدمة أخرى .إن
رأس المال المطلوب في إطار مقاربة المؤشر األساسي يمثل نسبة بسيطة من إجمالي اإليرادات ،في حين أنه في ظل المقاربة الموحدة يمثل نسبة
واحدة من ثالث نسب مختلفة من إجمالي اإليرادات التشغيلية ضمن كل نشاط من األنشطة اإلئتمانية المحددة .يستخدم كال األسلوبين متوسط اإليرادات
للسنوات المالية الثالث األخيرة .لقد تبنت المجمعة المقاربة الموحدة في تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل.
صل من قبل
تقوم المجموعة أيضا ً بإعداد الوثيقة السنوية الشاملة ( ICAAPعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال) .وهذه الوثيقة عبارة عن تقييم مف ّ
التصورات للظروف
المجموعة لمجموعة المخاطر ،وأساليب تقييم وقياس المخاطر الجوهرية المختلفة ،وتخطيط رأس المال في إطار مجموعة من
ّ
االعتيادية والمتأزمة.
تقوم المجموعة بإدارة رأس المال من خالل االستراتيجيات الطويلة أو القصيرة األجل والمتطلبات التنظيمية مع إيالء العناية الواجبة للبيئة التنظيمية
واالقتصادية والتجارية التي يزاول فيها البنك نشاطه.
تسعى المجموعة إلى تعظيم العائد على رأس المال ويهدف دائما ً إلى المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية تدعم تطوير األعمال وتلبي متطلبات رأس
المال التنظيمي في جميع األوقات.
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 .51كفاية وإدارة رأس المال (تابع)
آلية إدارة رأس المال (تابع)
هيكل رأس المال
وفقا ً لمقررات بازل  ،3يتكون مجموع رأس المال النظامي مما يلي:
أ)

الشق األول من رأس المال والذي يتألف من:
( )1الشق األول من رأس مال حقوق الملكية العادية ،و
( )2الشق األول من رأس المال اإلضافي.

ب) الشق الثاني من رأس المال.
الشق األول من رأس مال حقوق الملكية العادية يشمل رأس المال المدفوع ،عالوة إصدار األسهم ،أرباح مستبقاة ،احتياطيات قانونية ،احتياطي
نظامي ،الدخل الشامل المتراكم اآلخر ،االحتياطات األخرى المدرجة وحقوق األقلية.
يتم تطبيق التعديالت التنظيمية التالية في إحتساب الشق األول من رأس مال حقوق الملكية العادية:
()1
()2
()3
()4

الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى؛
احتياطي تحوط التدفق النقدي؛
الموجودات والمطلوبات المحددة لمخصصات التقاعد؛
أسهم الخزينة

الشق األول من رأس المال اإلضافي يتكون من أدوات مؤهلة إلدراجها في الشق األول من رأس المال اإلضافي (الفقرة  55من اتفاقية بازل .)3
الشق الثاني من رأس المال يشمل المخصصات اإلجمالية وفقا ً لمقررات بازل وأنظمة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،أدوات حقوق
الملكية المستمرة الصادرة عن البنك أو الشركات التابعة له وغير المدرجة في الشق األول والعالوة واألدوات المؤهلة إلدراجها في الشق الثاني من
رأس المال المختلطة (الدين  /حقوق الملكية) أدوات رأس المال والقرض الثانوي ألجل.
تخصيص رأس المال
إن تخصيص رأس المال بين عمليات وأنشطة محددة يعتمد ،إلى ح ٍد كبير ،على االستخدام األمثل للعائدات المحققة من رأس المال المخصص .يستند
مقدار رأس المال المخصص لكل عملية أو نشاط في المقام األول على رأس المال التنظيمي واستراتيجية العمل لدى المجموعة ،ولكن في بعض
الحاالت ال تعكس المتطلبات التنظيمية جميع الدرجات المتفاوتة للمخاطر المرتبطة باألنشطة المختلفة .وفي مثل هذه الحاالت ،قد يتم تعديل متطلبات
رأس المال بما يعكس مجموعات المخاطر المتباينة ،ويتوقف ذلك على المستوى اإلجمالي لرأس المال الالزم لدعم عمليات أو أنشطة معينة ال تندرج
ضمن الحد األدنى المطلوب لألغراض التنظيمية .تجرى عملية تخصيص رأس المال للعمليات واألنشطة المحددة من خالل قسم المخاطر واالئتمان
وقسم المالية بمعزل عن مسؤولي التشغيل ،وتخضع عملية التخصيص للمراجعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات عند االقتضاء.
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 .51كفاية وإدارة رأس المال (تابع)
نسب كفاية رأس المال
النسب المحتسبة وفقا ً لمقررات بازل  3كالتالي:
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

5,198,231
2,419,999
7,659,349
14,010,929

 5,198,231ا
 2,419,999ا
 7,680,403ا
 13,124,950ا
ا
( )15,040ا
( )152,296ا
( )51,932ا
 26,914ا
 28,231,229ا

الشق األول من رأس مال حقوق الملكية العادية
رأس المال (إيضاح )21
عالوة إصدار
احتياطيات أخرى (إيضاح )22
أرباح مستبقاة

الخصومات والتعديالت الرقابية
الموجودات غير الملموسة (إيضاح )*( )14
إحتياطي تحوط التدفق النقدي (إيضاح )*( )22
أسهم خطة حوافز الموظفين ،بالصافي (إيضاح )*( )22
إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح )22
مجموع الشق األول من رأس مال حقوق الملكية العادية

()18,800
()148,778
()41,758
()609,542
28,469,630

الشق األول من رأس المال اإلضافي

سندات رأس المال (إيضاح )25
خصم انتقالي من الشق األول من رأس المال اإلضافي ( % 10لسنة )2017
مجموع الشق األول من رأس المال اإلضافي
مجموع الشق األول من رأس المال

4,000,000
4,000,000
32,469,630

الشق الثاني من رأس المال
مخصصاعممامؤهل
سنقتياثماميدا(إيضمحا)19
خصم انتقالي من الشق الثاني من رأس مال ( % 10لسنة )2017
مجموع الشق الثاني من رأس المال

2,359,353
1,841,730
4,201,083

مجموع رأس المال الرقابي

36,670,713

الموجودات المر ّجحة بالمخاطر
مخمطكاتالئتلمن
مخمطكات سمقا
مخمطكات تشغلل
مجموع الموجودات المرجّحة بالمخاطر

188,748,218
8,396,389
15,262,739
212,407,346

نسبة الشق األول من رأس مال حقوق الملكية
نسبة الشق األول من رأس المال اإلضافي
نسبة الشق األول
نسبة الشق الثاني
نسبة كفاية رأس المال

%13.40
%1.88
%15.28
%1.98
%17.26

ا
 4,000,000ا
( )27,408ا
 3,972,592ا
 32,203,821ا
ا
ا
 2,212,762ا
 4,233,619ا
( )27,408ا
 6,418,973ا
ا
 38,622,794ا
ا
ا
 177,020,965ا
 10,718,938ا
 14,529,229ا
 202,269,132ا

 %13.96ا
 %1.96ا
ا  %15.92ا
ا  %3.17ا
ا  %19.09ا

(*)اخصماتات م عامنات شقاتأل لامنارأسامملاد مقات للكلدا(80ا%ا سندا)2017

في ديسمبر ( 2010المعدل في يونيو  ،)2011أصدرت لجنة بازل المعنية باإلشراف المصرفي وثيقة بازل  ،3وهي إطار نظام عالمي ،لتعزيز
المعايير الدولية لرأس المال .تهدف وثيقة بازل  3إلى تحسين جودة رأس المال الرقابي بشكل جوهري ،وتقديم حد أدنى جديد لمتطلبات رأس مال
حقوق الملكية العادية .كما رفعت بازل  3متطلبات الحد األدنى لرأس المال وعليه يتعين على المؤسسات المصرفية اإلحتفاظ بمصدات لحماية رأس
المال والتقلبات الدورية من خالل اإلحتفاظ برأسمال يتجاوز الحد األدنى الرقابي .في فبراير  ،2017أصدر مصرف اإلمارات المركزي قوانين
وأنظمة وتعاميم معززة بخصوص نظام كفاية رأس المال بموجب التعاميم أرقام  52و  2017/60التي قامت بتنفيذ اتفاقية بازل  3في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.
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 .51كفاية وإدارة رأس المال (تابع)
نسب كفاية رأس المال (تابع)
ولتحقيق الهدف األوسع لإلحتراز الكلي المتمثل في حماية النظام المصرفي من النمو المفرط في إجمالي اإلئتمان ،وباإلضافة لمتطلبات مصد حماية
رأس المال ،قد يتم إلزام البنوك بتطبيق "مصد التقلبات الدورية" .يجب على البنوك مقابلة متطلبات مصد التقلبات الدورية باستخدام الشق األول من
رأس مال حقوق الملكية .وسيتراوح مستوي متطلبات مصد التقلبات الدورية ما بين صفر %2.5 - %من األصول المرجحة ،وسيقوم المصرف
المركزي بإخطار البنوك بشأنه خالل فترة إخطار مالئمة .باإلضافة إلى ذلك ،وللحد من المخاطر المتعلقة بفشل المؤسسات المحلية ذات األهمية
النظامية ،قدم المصرف المركزي لدولة االمارات مصد البنوك المحلية ذات األهمية النظامية بنسبة  .%0.5تم ادراج بنك أبوظبي التجاري كأحد
البنوك المحلية ذات األهمية النظامية وعليه اإلحتفاظ بمصد البنوك المحلية ذات األهمية النظامية بنسبة  %0.5من سنة .2019
حتى تتمكن البنوك من مقابلة المعايير الجديدة ،يتضمن اإلخطار ترتيبات انتقالية تبدأ من  1يناير  2017حتى  1يناير  .2019تؤدي المتطلبات
االنتقالية إلى مرحلة مصدات حماية رأس المال والبنوك المحلية ذات األهمية النظامية على مدى  3سنوات .كما في يناير  ،2019سيتطلب من البنوك
الوفاء بمتطلبات الحد األدنى الجديدة المتعلقة بالموجودات المرجحة للمخاطر كما هو مذكور أدناه:
الترتيبات اإلنتقالية

2017

2018

2019

الشق األولامنارأسامملاد مقات للكلدات عمديدابلمافعاذ كات لصقتي
 الشق األول من رأس مال حقوق الملكية العادية مصد حماية رأس المال مصد البنوك المحلية ذات األهمية النظاميةالشق األول من رأس مال حقوق الملكية العادية اإلضافي بما في ذلك المصدات
الشق األول
متطلبات الحد األدنى لرأس المال

%7.00
%1.25
%0.25
%8.50
%10.00
%12.00

%7.00
%1.88
%0.38
%9.25
%10.75
%12.75

%7.00
%2.50
%0.50
%10.00
%11.50
%13.50

موارد الشق األول من رأس مال حقوق الملكية العادية
(أ) أموال المساهمين العاديين ،التي تشمل العائدات التراكمية من إصدار األسهم العادية بقيمتها االسمية الصافية من أسهم الخزينة .تندرج هذه
األدوات ضمن حصص الملكية في البنك وال تحمل أي التزامات.
(ب) االحتياطيات القانونية والتنظيمية:
( )1االحتياطي النظامي :وفقا ً للمادة  239من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015يجب تحويل  ٪10من
صافي أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي .ويجوز للبنك أن يقرر وقف هذا التحويل السنوي عندما يعادل االحتياطي نسبة  ٪50من القيمة
االسمية لرأس المال المدفوع .لم يعد التحويل إلى اإلحتياطي النظامي للسنة مطلوبا ً حيث أن اإلحتياطي بلغ  %50من رأس المال المدفوع.
إن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع.
( )2االحتياطي القانوني :وفقا ً للمادة  82من القانون االتحادي رقم  10لسنة  1980والنظام األساسي للبنك ،يجب تحويل  ٪10من صافي أرباح
السنة إلى االحتياطي القانوني .ويجوز للبنك أن يقرر وقف هذا التحويل السنوي عندما يعادل االحتياطي نسبة  ٪50من القيمة االسمية لرأس
المال المدفوع .لم يعد التحويل إلى اإلحتياطي القانوني للسنة مطلوبا ً حيث أن اإلحتياطي بلغ  %50من القيمة اإلسمية لرأس المال المدفوع.
إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع.
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موارد الشق األول من رأس مال حقوق الملكية العادية (تابع)
(ج) االحتياطي العام واحتياطي الطوارئ:
( )1االحتياطي العام :وفقا ً للنظام األساسي للبنك ،يجوز تحويل نسبة إضافية من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي العام بنا ًء على توصية من
مجلس اإلدارة .ويجوز للبنك أن يقرر وقف هذا التحويل السنوي عندما يعادل االحتياطي نسبة  ٪25من القيمة االسمية لرأس المال المدفوع.
وال يجوز استخدام هذا االحتياطي إال في األغراض المقترحة من قبل مجلس اإلدارة والمعتمدة من المساهمين.
( )2احتياطي الطوارئ :يتم رصد احتياطي الطوارئ الحتواء المخاطر غير المتوقعة في المستقبل أو الحاالت الطارئة التي قد تنشأ عن المخاطر
المصرفية العامة.
( )3األرباح المستبقاة :تمثل األرباح المتراكمة غير الموزعة على المساهمين واالحتياطيات األخرى المطلوبة.
(د) تعديالت وإستقطاعات الرقابة:
( )1الشهرة
( )2إحتياطي تحوط التدفقات النقدية :يتم اإلعتراف بالجزء الف ّعال للتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة كتحوطات التدفقات
النقدية في الدخل الشامل اآلخر وتراكمها في حقوق الملكية.
( )3أسهم خطة حوافز الموظفين :يمنح البنك مدفوعات مبنية على األسهم ومسددة بأدوات حقوق الملكية إلى موظفيه .يقوم البنك بشراء هذه
األسهم لصالح موظفيه ويتم خصمها من رأس المال.
( )4إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - :تشمل صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة
لالستثمارات المتاحة للبيع المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،وتقتصر على نسبة  ٪45إذا كان الرصيد موجباً.
الشق األول من رأس المال اإلضافي – موارد رأس المال
(أ) سندات رأس المال :في فبراير  2009اكتتبت دائرة المالية بحكومة أبوظبي في السندات التنظيمية من الشق األول لرأس المال لدى بنك
أبوظبي التجاري بمبلغ رئيسي قدره  4.000.000ألف درهم ("السندات") .تعتبر هذه السندات غير حاملة لحقوق التصويت ودائمة وغير
مج ّمعة لألرباح وليس لها تاريخ استرداد ثابت .ويكون استردادها حسب اختيار البنك.
تشمل اإلستقطاعات من موارد الشق األول الموجودات غير الملموسة.
موارد الشق الثاني من رأس المال
(أ) مخصص االنخفاض اإلجمالي في قيمة القروض والسلفيات يقتصر على نسبة  %1.25من الموجودات المرجحة بمخاطر االئتمان.
(ب) السندات الثانوية المؤهلة (إيضاح .)19
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 .52مساهمات اجتماعية
قامت المجموعة بالمساهمات االجتماعية التالية خالل السنة:
2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

تبرعات
رعاية

1,497
6,998

5,560
12,371

مجموع المساهمات اإلجتماعية

8,495

17,931

 .53دعاوى قضائية
تعد المجموعة طرفا ً في إجراءات ودعاوى قانونية مختلفة ناشئة في سياق العمل المعتاد .وحيث إنه ال يمكن التنبؤ بنتائج هذه اإلجراءات والدعاوى
على وجه التأكيد ،ال تعتقد اإلدارة بأنه سيكون لهذه اإلجراءات والدعاوى أي تأثير سلبي جوهري على البيانات المالية الموحدة إذا لم يتم الفصل فيها
لصالح المجموعة.
 .54أحداث الحقة
في  29يناير  ،2019أقر مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري وبنك االتحاد الوطني وأوصوا على المساهمين بدمج البنكين.
سيتم تنفيذ عملية الدمج المقترحة من خالل دمج قانوني ،حيث يستلم مساهمو بنك اإلتحاد الوطني على  0.5966سهم في بنك أبوظبي التجاري مقابل
كل سهم محتفظ به من أسهم بنك االتحاد الوطني .ونتيجة لعملية الدمج ،سوف يمتلك المساهمون في بنك أبوظبي التجاري حوالي  ٪76من البنك
المجمع بينما يمتلك المساهمون في بنك اإلتحاد الوطني تقريبا ً  .٪24في التاريخ الفعلي للدمج ،سيتم شطب أسهم بنك االتحاد الوطني من سوق أبوظبي
لألوراق المالية ،وسيحتفظ البنك المجمع بالسجالت القانونية لبنك أبوظبي التجاري.
باإلضافة إلى ذلك ،وافق مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري وبنك اإلتحاد الوطني وأوصوا باالستحواذ على  ٪100من رأس المال المصدر لمصرف
الهالل من قبل البنك المجمع من خالل إصدار سندات إلزامية التحويل إلى المساهم الوحيد لمصرف الهالل ،مجلس أبوظبي لالستثمار .ستكون هذه
السندات قابله للتحويل إلى  117.647.058سهم بعد عملية دمج أسهم بنك أبوظبي التجاري.
ومع ذلك ،فإن عملية الدمج واالستحواذ تخضع لموافقة المساهمين في بنك أبوظبي التجاري ،بنك االتحاد الوطني ومصرف الهالل في اجتماعات
الجمعية العمومية لكل منهم وموافقة الجهات الرقابية ذات العالقة.
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