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تقرير مدقق الحسابات المستقل

إلى السادة المساهمين

بنك أبوظبي التجاري – شركة مساهمة عامة

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

تقرير حول البيانات المالية الموحدة

قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لبنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة (“البنك“)، 

والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، وبيان الدخل الموحد، بيان الدخل 

الشامل الموحد، بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية 

بذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة، ومعلومات تفسيرية أخرى. 

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية 

للتقارير المالية وطبًقا لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (٢) لسنة 

٢٠١٥، وعن تلك الرقابة الداخلية التي تحددها اإلدارة أنها ضرورية لتتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة 

خالية من أخطاء جوهرية، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسـؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة استنادًا إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا 

وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن 

نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية 

من أخطاء جوهرية.

البيانات  في  واإلفصاحات  للمبالغ  ثبوتية  تدقيق  بّينات  على  للحصول  بإجراءات  القيام  التدقيق  يتضمن 

المالية الموحدة. تستند اإلجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء 

الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك 

المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في االعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للمنشأة والمتعلقة باإلعداد والعـرض 

العادل للبيانات المالية الموحدة، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس 

مالءمة  تقييم  كذلك  التدقيق  يتضمن  المنشأة.  لدى  الداخلية  الرقابة  فعالية  حول  رأي  إبداء  لغرض 

السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة، وكذلك تقييم 

العرض اإلجمالي للبيانات المالية الموحدة. 

نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق.

الـرأي

في رأينـا، أن البيانـات الماليـة الموحدة تظهـر بصورة عادلـة، من جميع النواحي الجوهريـة، الوضع المالي 

لبنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وأداءه المالي وتدفقاته النقدية 

للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أمر آخر

تم تدقيق مبالغ المقارنة المدرجة في البيانات المالية الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، والبيانات المالية 

الموحدة للدخل، الدخل الشامل، التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والمعلومات التفسيرية 

األخرى من قبل مدقق حسابات آخر والذي كان تقريره حولها المؤرخ في ٢٥ يناير ٢٠١٥ غير معدل.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥، نفيد بما يلي:

١) إننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.

٢) تم إعداد البيانات المالية الموحدة للبنك، من جميع جوانبها الجوهرية بما يتطابق مع األحكام السارية 

للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥؛

٣) إن البنك قد احتفظ بدفاتر محاسبية نظامية.

٤) إن المعلومات المالية الواردة بتقرير أعضاء مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر الحسابية للبنك.

٥) يظهر اإليضاح رقم ٤١ حول البيانات المالية الموحدة للبنك، المشتريات أو االستثمارات في األسهم 

خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

٦) يظهر اإليضاح رقم ٣٧ حول البيانات المالية الموحدة للبنك أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

مع الشروط واألحكام التي قد تم بموجبها إبرام تلك المعامالت ومبادئ إدارة تضارب المصالح.

٧) إنه، طبقًا للمعلومات التي توافرت لنا، لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن البنك قد ارتكب خالل 

السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ أي مخالفات لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ أو لعقد تأسيس البنك مما قد يؤثر جوهريًا في أنشطته أو 

مركزه المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

٨) يظهر اإليضاح رقم ٥٤ حول البيانات المالية الموحدة للبنك المساهمات االجتماعية التي قام بها البنك 

خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

إضافة إلى ذلك، ووفقًا لمتطلبات القانون االتحادي رقم (١٠) لسنة ١٩٨٠، وتعديالته، نقر بأننا قد حصلنا 

على كافة المعلومات والتوضيحات التي اعتبرناها ضرورية لغرض التدقيق.

ديلويت آند توش (الشرق األوسط) 

 

معتصم موسى الدجاني 

رقم القيد ٧٢٦ 

٣١ يناير ٢٠١٦   

٤٨



تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة وصّرح بإصدارها بتاريخ ٣١ يناير ٢٠١٦ ووقعها بالنيابة عن المجلس:

  

ديباك كوالر عالء عريقات       عيسى السويدي      

المدير المالي الرئيس التنفيذي       رئيس مجلس اإلدارة      

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
بيان المركز المالي الموحد

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

إيضاحات

٢٠١٥

ألف درهم

٢٠١٤

ألف درهم

٢٠١٥

ألف دوالر أمريكي

الموجودات

٥٢٠٫١٨٠٫٢٧٧١٥,٠٩٢,١٩٢٥٫٤٩٤٫٢٢٢نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

٦١٤٫٩٥٤٫٩٩٧١٣,١٨٩,٤١٢٤٫٠٧١٫٦٠٣ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٧٤٫٢٥٦٫٢٧٧٢,٨٣٠,٠٤٩١٫١٥٨٫٨٠١إيداعات الشراء العكسي

٨٦٢٫٢٦١١٩٩,٥٩٩١٦٫٩٥١أوراق مالية بغرض المتاجرة

٩٤٫٠٠١٫٩٠٨٤,٢٨٨,٥٠٦١٫٠٨٩٫٥٤٨أدوات مالية مشتقة

١٠٢٠٫٨٦٣٫٦٠٧٢١,٦٥١,٨٣٨٥٫٦٨٠٫٢٦٣استثمارات في أوراق مالية

١١١٥٣٫٦٧٧٫٣٨٦١٤٠,٥٦٢,٤٩٨٤١٫٨٣٩٫٧٤٦قروض وسلفيات، بالصافي

١٢١٩٧٫١٥٦١٩٥,٨٥٤٥٣٫٦٧٧استثمار في شركة زميلة

١٣٦٤٧٫٦٤٧٦١٥,٧٧٨١٧٦٫٣٢٦استثمارات عقارية

١٤٨٫٥٧١٫٦٤٠٤,٥٥١,٨٤٤٢٫٣٣٣٫٦٨٩موجودات أخرى

١٥٨٣٥٫١٤٥٨٠٦,١٨٨٢٢٧٫٣٧٤ممتلكات ومعدات, بالصافي

١٦١٨٫٨٠٠٣٥,٧٠٥٥٫١١٩موجودات غير ملموسة

٢٢٨,٢٦٧,١٠١٢٠٤,٠١٩,٤٦٣٦٢,١٤٧,٣١٩إجمالي الموجودات

المطلوبات 

١٧١٫٦٩١٫٧٩٣٤,٠٨٩,٠١٩٤٦٠٫٦٠٣أرصدة مستحقة للبنوك 

٩٤٫٧٤١٫١٨٠٥,٠٠٠,٠٦٧١٫٢٩٠٫٨١٩أدوات مالية مشتقة

١٨١٤٣٫٥٢٦٫٢٩٦١٢٦,٠١١,٢٢٧٣٩٫٠٧٦٫٠٤٠ودائع العمالء

١٩٥٫٧٠٠٫٠٦٤٦,٣٧٥,٢٨٤١٫٥٥١٫٨٨٢أوراق تجارية باليورو

٢٠٣٣٫٤٧١٫٧٣١٣٠,٣٢٠,١٢١٩٫١١٢٫٩١٣قروض

٢١١٠٫٤٠٣٫٢٣٤٥,٨٠٤,٩١٢٢٫٨٣٢٫٣٥٤مطلوبات أخرى

١٩٩,٥٣٤,٢٩٨١٧٧,٦٠٠,٦٣٠٥٤,٣٢٤,٦١١إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

٢٢٥٫٥٩٥٫٥٩٧٥,٥٩٥,٥٩٧١٫٥٢٣٫٤٤١رأس المال

٣٫٨٤٨٫٢٨٦٣,٨٤٨,٢٨٦١٫٠٤٧٫٧٢٣عالوة إصدار

٢٣٥٫٦٥٦٫٥٦٤٥,٧٩١,٧٩٨١٫٥٤٠٫٠٤٠احتياطيات أخرى، صافية من أسهم الخزينة

٩٫٦٢٧٫٣١٥٧,١٧٢,٧٥٥٢٫٦٢١٫١٠٤أرباح مستبقاة

٢٦٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠١٫٠٨٩٫٠٢٨سندات رأس المال

٢٨٫٧٢٧٫٧٦٢٢٦,٤٠٨,٤٣٦٧٫٨٢١٫٣٣٦حقوق الملكية العائدة للمساهمين في البنك

٥٫٠٤١١٠,٣٩٧١٫٣٧٢حقوق الملكية غير المسيطرة

٢٨,٧٣٢,٨٠٣٢٦,٤١٨,٨٣٣٧,٨٢٢,٧٠٨إجمالي حقوق الملكية

٢٢٨,٢٦٧,١٠١٢٠٤,٠١٩,٤٦٣٦٢,١٤٧,٣١٩إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية



بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
بيان الدخل الموحد 

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

إيضاحات
٢٠١٥

ألف درهم
٢٠١٤

ألف درهم
٢٠١٥

ألف دوالر أمريكي

٢٧٧٫١١٩٫٩٦٨٦,٣٦٧,٩٥٥١٫٩٣٨٫٤٦١إيرادات الفوائد

(٤٠٣٫٣٧٦)(١,٢٨٨,٧٨٣)(١٫٤٨١٫٦٠١)٢٨مصاريف الفوائد

٥٫٦٣٨٫٣٦٧٥,٠٧٩,١٧٢١٫٥٣٥٫٠٨٥صافي إيرادات الفوائد

٢٤٦٧٧٫١٤٤٦١٧,٤٣٣١٨٤٫٣٥٧إيرادات تمويالت إسالمية

(٢٩٫٨٧٠)(١١٢,٠٩٦)(١٠٩٫٧١٢)٢٤توزيعات أرباح إسالمية

٥٦٧٫٤٣٢٥٠٥,٣٣٧١٥٤٫٤٨٧صافي إيرادات التمويالت اإلسالمية

٦٫٢٠٥٫٧٩٩٥,٥٨٤,٥٠٩١٫٦٨٩٫٥٧٢إجمالي صافي إيرادات الفوائد والتمويالت اإلسالمية

٢٩١٫٤٣٧٫٥٧٧١,٢٤٢,٩٤٨٣٩١٫٣٩٠صافي إيرادات الرسوم والعموالت

٣٠٣٥٢٫٠١٢٤٠٦,٩٨٨٩٥٫٨٣٨صافي إيرادات المتاجرة

١٣١٩٢٢٢,٣٣٠٥٢إعادة تقييم استثمارات عقارية

٣١٢٦٤٫٩٠٦٢٧٢,٦٢٣٧٢٫١٢٤إيرادات أخرى من العمليات

٨٫٢٦٠٫٤٨٦٧,٥٢٩,٣٩٨٢٫٢٤٨٫٩٧٦إيرادات العمليات

(٧٦٩٫٦٥٤)(٢,٥٦٣,٠٦٠)(٢٫٨٢٦٫٩٣٨)٣٢مصاريف العمليات

٥٫٤٣٣٫٥٤٨٤,٩٦٦,٣٣٨١٫٤٧٩٫٣٢٢أرباح العمليات قبل مخصصات انخفاض القيمة

(١٣٦٫٥٥٠)(٧٦٢,٢٤٧)(٥٠١٫٥٤٨)٣٣مخصصات انخفاض القيمة

٣٥٤-١٢١٫٣٠٢الحصة في ربح شركة زميلة

٤٫٩٣٣٫٣٠٢٤,٢٠٤,٠٩١١٫٣٤٣٫١٢٦الربح قبل الضريبة

(١٫٦٩٧)(٢,٧٠٧)(٦٫٢٣٣)مصروف ضريبة الدخل الخارجية

٤٫٩٢٧٫٠٦٩٤,٢٠١,٣٨٤١٫٣٤١٫٤٢٩صافي ربح السنة

العائد إلى:

٤٫٩٢٤٫٢٤٤٤,٠٤٩,٧٣١١٫٣٤٠٫٦٦٠حقوق الملكية للمساهمين في البنك

٢٫٨٢٥١٥١,٦٥٣٧٦٩حقوق الملكية غير المسيطرة

٤٫٩٢٧٫٠٦٩٤,٢٠١,٣٨٤١٫٣٤١٫٤٢٩صافي ربح السنة

٣٤٠٫٩٣٠٫٧٤٠٫٢٥العائد األساسي للسهم الواحد

٣٤٠٫٩٢٠٫٧٤٠٫٢٥العائد المخّفض للسهم الواحد

٥٠



تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة 
بيان الدخل الشامل الموحد

٣١ ديسمبير ٢٠١٥

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٢٠١٥
ألف دوالر أمريكي

٤٫٩٢٧٫٠٦٩٤٫٢٠١٫٣٨٤١٫٣٤١٫٤٢٩صافي ربح السنة

بنود ُيحتمل إعادة تصنيفها الحقًا في بيان الدخل الموحد

(٢٫٦٨٩)(٣,٦٩٩)(٩٫٨٧٥)فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية (إيضاح ٢٣)

٣٫٩٠٤(٥٢٫٠٨٣)١٤٫٣٤٠صافي الحركة في احتياطي تحوط التدفق النقدي (إيضاح ٢٣)

(٩٥٫٨٠٩)(٩٩٫٤٦٦)(٣٥١٫٩١١)صافي الحركة في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع (إيضاح ٢٣)

(٣٤٧٫٤٤٦)(١٥٥٫٢٤٨)(٩٤٫٥٩٤)

بنود ال ُيحتمل إعادة تصنيفها الحقًا في بيان الدخل الموحد

(٢٫٧٦١)(٢٥٫٨٨٧)(١٠٫١٤١)خسائر اكتوارية من التزامات المنافع المحددة

٤٫٥٦٩٫٤٨٢٤٫٠٢٠٫٢٤٩١٫٢٤٤٫٠٧٤إجمالي الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:

٤٫٥٦٦٫٦٥٧٣٫٨٦٨٫٥٩٦١٫٢٤٣٫٣٠٥حقوق الملكية للمساهمين في البنك

٢٫٨٢٥١٥١٫٦٥٣٧٦٩حقوق الملكية غير المسيطرة

٤٫٥٦٩٫٤٨٢٤٫٠٢٠٫٢٤٩١٫٢٤٤٫٠٧٤إجمالي الدخل الشامل للسنة



تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة 
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

٣١ ديسمبير ٢٠١٥

رأس المال
ألف درهم

عالوة إصدار
ألف درهم

احتياطيات 
أخرى، صافية 

من أسهم 
الخزينة

ألف درهم
أرباح  مستبقاة

ألف درهم

سندات 
رأس المال
ألف درهم

حقوق الملكية 
العائدة 

للمساهمين 
في البنك
ألف درهم

الحصص غير 
المسيطرة
ألف درهم

إجمالي حقوق 
الملكية

ألف درهم

٥٫٥٩٥٫٥٩٧٣٫٨٤٨٫٢٨٦٥٫٧٩١٫٧٩٨٧٫١٧٢٫٧٥٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠٢٦٫٤٠٨٫٤٣٦١٠٫٣٩٧٢٦٫٤١٨٫٨٣٣الرصيد في ١ يناير ٢٠١٥

٤,٩٢٤,٢٤٤٢,٨٢٥٤,٩٢٧,٠٦٩–٤,٩٢٤,٢٤٤–––صافي ربح السنة

(٣٥٧,٥٨٧)–(٣٥٧,٥٨٧)–(١٠,١٤١)(٣٤٧,٤٤٦)––الخسارة الشاملة األخرى للسنة

(٣٩,١٧٩)–(٣٩,١٧٩)–(٢٥١,٣٩١)٢١٢,٢١٢––حركات أخرى (إيضاح ٢٣)

توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية العائدة 
(٢,٠٧٩,٢٩٢)–(٢,٠٧٩,٢٩٢)–(٢,٠٧٩,٢٩٢)–––للمساهمين في البنك 

(٨,١٨١)(٨,١٨١)––––––توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية غير المسيطرة

(١٢٨,٨٦٠)–(١٢٨,٨٦٠)–(١٢٨,٨٦٠)–––قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إيضاح ٢٦)

.٥٫٥٩٥٫٥٩٧٣٫٨٤٨٫٢٨٦٥٫٦٥٦٫٥٦٤٩٫٦٢٧٫٣١٥٤الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ٠٠٫٠٠٠٢٨٫٧٢٧٫٧٦٢٥٫٠٤١٢٨٫٧٣٢٫٨٠٣

٥٫٥٩٥٫٥٩٧٣٫٨٤٨٫٢٨٦٥٫١٣٥٫٤٤٠٥٫٥٩٧٫٢٧٥٤,٠٠٠,٠٠٠٢٤٫١٧٦٫٥٩٨٦٤٤٫٧١٢٢٤٫٨٢١٫٣١٠الرصيد في ١ يناير ٢٠١٤

٤٫٠٤٩٫٧٣١١٥١,٦٥٣٤,٢٠١,٣٨٤–٤٫٠٤٩٫٧٣١–––صافي ربح السنة

(١٨١,١٣٥)–(١٨١,١٣٥)–(٢٥٫٨٨٧)(١٥٥٫٢٤٨)––الخسارة الشاملة األخرى للسنة

١٨,٩٧١–١٨,٩٧١–(٧٩٢,٦٣٥)٨١١٫٦٠٦––حركات أخرى (إيضاح ٢٣)

توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية العائدة 
(١,٥٦٠,٨٥٧)–(١,٥٦٠,٨٥٧)–(١٫٥٦٠٫٨٥٧)–––للمساهمين في البنك 

٥٠,٥٢٧٥٠,٥٢٧––––––صافي الزيادة في حقوق الملكية غير المسيطرة

(٨٣٦,٤٩٥)(٨٣٦,٤٩٥)––––––استبعاد صناديق تابعة (إيضاح ٥٣)

صافي مكاسب من أسهم خزينة ناشئة عن استبعاد 
٩١,٥٢١–٩١,٥٢١–٩١٫٥٢١–––صناديق تابعة (إيضاح ٥٣)

(١٨٦,٣٩٣)–(١٨٦,٣٩٣)–(١٨٦,٣٩٣)–––قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إيضاح ٢٦)

٥٫٥٩٥٫٥٩٧٣٫٨٤٨٫٢٨٦٥٫٧٩١٫٧٩٨٧٫١٧٢٫٧٥٥٤,٠٠٠,٠٠٠٢٦,٤٠٨,٤٣٦١٠,٣٩٧٢٦,٤١٨,٨٣٣الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بما يمثل ٤٥٪ من رأس المال المدفوع (إيضاح ٢٢). 

٥٢



تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
بيان التدفقات النقدية الموحد

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٢٠١٥
ألف دوالر أمريكي

األنشطة التشغيلية
٤٫٩٣٣٫٣٠٢٤٫٢٠٤٫٠٩١١٫٣٤٣٫١٢٦الربح قبل الضريبة 

تعديالت لـ:
١٣٤,٥٣١١٣٢,٠٠٨٣٦,٦٢٧استهالك ممتلكات ومعدات، صافي (إيضاح ١٥)

١٦,٩٠٥٢٥,٩٩٠٤,٦٠٣إطفاء موجودات غير ملموسة (إيضاح ١٦)
(٥٢)(٢٢,٣٣٠)(١٩٢)إعادة تقييم استثمارات عقارية (إيضاح ١٣)

٧٥٢,٨٤٦١,٠٤٠,٥٥١٢٠٤,٩٦٨مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات، بالصافي (إيضاح ٦/٤٣)
(٣٥٤)-(١,٣٠٢)الحصة في ربح شركة زميلة (إيضاح ١٢)

(٣٤,٣١٣)(١٦٠,٠١١)(١٢٦,٠٣٣)إطفاء خصومات (إيضاح ٦/٤٣)
(٤,٦٣٦)(٢٢,٢٠١)(١٧,٠٢٨)صافي األرباح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع (إيضاح ٣١) 

٣٤٥(٤٨,٩٥٢)١,٢٦٨مستردات من استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع مشطوبة (إيضاح ٣٣)
(١٢٥,١٥٥)(٥٠٢,٨٣٩)(٤٥٩,٦٩٤)إيرادات فوائد على استثمارات متاحة للبیع

(٢,٦٨٦)(٢٠,٠٩٦)(٩,٨٦٧)إيرادات توزيعات أرباح على استثمارات متاحة للبيع
٥٤٨,٤٨٤٥١٥,٠٨٨١٤٩,٣٢٩مصاريف فوائد على القروض واألوراق التجارية باليورو

١,١٥٤(٩٨,٠٧١)٤,٢٣٧صافي الخسائر/ (األرباح) من أوراق مالية بغرض المتاجرة (إيضاح ٣٠)
١٣,٧٢٠٤,٠٩١٣,٧٣٥الجزء غير الفعال من التحوطات - خسائر (إيضاح ٩) 

٢٧,٣٩١٢٩,٣٠٩٧,٤٥٧مصروف خطة حوافز الموظفين (إيضاح ٢٥)

٥,٨١٨,٥٦٨٥,٠٧٦,٦٢٨١,٥٨٤,١٤٨التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة 

٢٠٥,٧٧٢(٢,٠٥٠,٠٠٠)٧٥٥,٨٠٠نقص/ (زيادة) في األرصدة لدى البنوك المركزية
٩٤٩,٥٩٥(٢٨٠٫٨٥٥)٣,٤٨٧,٨٦٤نقص/ (زيادة) في األرصدة المستحقة من البنوك

١٣٢,١٣٦(٢,٥١٨,١٨٩)٤٨٥,٣٣٧نقص/ (زيادة) في إيداعات الشراء العكسي
(٥,٧٠٠)(١٩,٢٢٩)(٢٠,٩٣٧)زيادة في صافي األدوات المالية المشتقة للمتاجرة

١٣٣,١٠١٢٠,٠٢٦٣٦,٢٣٨صافي العوائد من استبعاد أوراق مالية بغرض المتاجرة
(٣,٧٥١,١٣٧)(١٠,٠١٨,٨٤١)(١٣,٧٧٧,٩٢٦)زيادة في القروض والسلفيات، بالصافي 
٦٠,٦٢٢(٤٣٦,٦٣٥)٢٢٢,٦٦٤نقص/ (زيادة) في الموجودات األخرى
٣٤٧,٤٥٣٦٥,٠٢٤٩٤,٥٩٧زيادة في األرصدة المستحقة للبنوك

١٧,٤٩٢,٩٢٧١٠,٥٧١,٨٩٩٤,٧٦٢,٥٧٢زيادة في ودائع العمالء
٨٣,٩١٦(٧٦,٤٣٧)٣٠٨,٢٣٠زيادة / (نقص) في المطلوبات األخرى

١٥,٢٥٣,٠٨١٣٣٣,٣٩١٤,١٥٢,٧٥٩النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

(٢٫٤٢٤)(٧٫٥٥٤)(٨٫٩٠٥)ضرائب خارجية مدفوعة بالصافي

١٥٫٢٤٤٫١٧٦٣٢٥٫٨٣٧٤٫١٥٠٫٣٣٥صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

١٠٫٨٥٣٤٨٫٩٥٢٢٫٩٥٥مستردات من استثمارات متاحة للبيع مشطوبة (إيضاح ٣٣)
-٣٫٥٧٥-ضرائب خارجية مستردة بالصافي

١٠٫٤٨٩٫١٨٣٦٫٩٩٠٫٣٣١٢٫٨٥٥٫٧٥٤عوائد من استرداد/ استبعاد استثمارات متاحة للبيع
(٢٫٨٣٩٫٨٨٤)(٧٫٩٢٧٫٣٨٤)(١٠٫٤٣٠٫٨٩٤)صافي شراء استثمارات متاحة للبيع

٦٥٦٫٧٢٩٦٧٤٫٦١٥١٧٨٫٧٩٩فوائد مستلمة من استثمارات متاحة للبيع
٩٫٨٦٧١٨٫٧٥١٢٫٦٨٦توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات متاحة للبيع

-(١٢,٠٩١)-إضافات إلى استثمارات عقارية (إيضاح ١٣)
-٩٥٫١١٢-نقد مستلم من استبعاد صناديق تابعة (إيضاح ٥٣)

(٤٤٫٥١١)(١٣٢٫٨٧٤)(١٦٣٫٤٨٨)صافي شراء ممتلكات ومعدات 

١٥٥٫٧٩٩(٢٤١٫٠١٣)٥٧٢٫٢٥٠صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
(٢١٨٫١١١)٦٤٧٫٩٥٤(٨٠١٫١٢٠)صافي (النقص)/ الزيادة في األوراق التجارية باليورو

٣١٫٨٨٢٫٦٧٧٢٧٫٦٦٠٫٣٤٥٨٫٦٨٠٫٢٨٢صافي العوائد من القروض
(٧٫٧٢١٫٢٢٤)(٢٠٫٩٦٧٫٧٠٤)(٢٨٫٣٦٠٫٠٥٦)تسديد قروض

(١٣٦٫٤٩١)(٤٦٤٫٧٣٢)(٥٠١٫٣٣١)فوائد مدفوعة على القروض
-١٫٧٥١-صافي العوائد من بيع أسهم خزينة بواسطة صناديق تابعة

(٥٦٦٫١٠٢)(١٫٥٦٠٫٨٥٧)(٢٫٠٧٩٫٢٩٢)توزيعات أرباح مدفوعة إلى حقوق الملكية العائدة للمساهمين في البنك
(٤٫٦٣٠)(١١٫٦٩١)(١٧٫٠٠٥)إعادة شراء أسهم (إيضاح ٢٢)

(٢٫٢٢٧)٥٠٫٥٢٧(٨٫١٨١)توزيعات أرباح مدفوعة إلى/ صافي الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة
(١٣٫٦٦٦)(٣١٫٤٥٩)(٥٠٫١٩٥)شراء أسهم خطط حوافز الموظفين (إيضاح ٢٣)

(٣٥٫٠٨٣)(١٨٦٫٣٩٣)(١٢٨٫٨٦٠)قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إيضاح ٢٦)

(١٧٫٢٥٢)٥٫١٣٧٫٧٤١(٦٣٫٣٦٣)صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من األنشطة التمويلية

١٥٫٧٥٣٫٠٦٣٥٫٢٢٢٫٥٦٥٤٫٢٨٨٫٨٨٢صافي الزيادة في النقد ومرادفات النقد

١٥٫٠٢٠٫٥٠٦٩٫٧٩٧٫٩٤١٤٫٠٨٩٫٤٣٨النقد ومرادفات النقد في بداية السنة

٣٠٫٧٧٣٫٥٦٩١٥٫٠٢٠٫٥٠٦٨٫٣٧٨٫٣٢٠النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة (إيضاح ٣٦)



بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على المجموعة: 
السنوية  الفترات  على  تسري 

التي تبدأ في أو بعد

المعيار تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٧ - األدوات المالية: اإلفصاحات المتعلقة بالتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩. تطبيق  يتم  عندما 
الدولي للتقارير المالية رقم ٩ 

للمرة األولى.  

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٧ األدوات المالية: إفصاحات إضافية حول محاسبة التحوط (وتعديالت الحقة) ناتجة من تقديم فصل حول محاسبة التحوط في المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم ٩.

المعيار  تطبيق  يتم  عندما 
الدولي للتقارير المالية رقم ٩ 

للمرة األولى.

يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ األدوات المالية (٢٠٠٩) الصادر في نوفمبر ٢٠٠٩ متطلبات جديدة حول تصنيف وقياس الموجودات المالية. إن المعيار الدولي للتقارير المالية 
رقم ٩ األدوات المالية (٢٠١٠) المعدل في أكتوبر ٢٠١٠ يتضمن متطلبات حول تصنيف وقياس المطلوبات المالية، وإدراج متطلبات إلغاء االعتراف الحالية من المعيار المحاسبي الدولي 

رقم ٣٩ األدوات المالية: التحقق والقياس. تم تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ األدوات المالية (٢٠١٣) في نوفمبر ٢٠١٣ إلدراج فصل حول محاسبة التحوط والسماح 
بالتطبيق المبكر لمتطلبات العرض في الدخل الشامل اآلخر ألرباح أو خسائر االئتمان الخاص الناتجة من المطلوبات المالية المصنفة ضمن خيار القيمة العادلة بدون التطبيق المبكر 

للمتطلبات األخرى للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩. تم إصدار النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ (المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ األدوات المالية (٢٠١٤) 
في يوليو ٢٠١٤ متضمنًا متطلبات التصنيف والقياس، إنخفاض القيمة، محاسبة التحوط العامة وإلغاء االعتراف.

تم استبدال كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ (٢٠٠٩) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩(٢٠١٠) بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ (٢٠١٣)، كما تم استبدال المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم ٩ (٢٠١٠) بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ (٢٠٠٩). إستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ (٢٠١٤) كافة اإلصدارات السابقة لهذا المعيار. كما تسمح المعايير 
المختلفة بخيارات انتقالية متنوعة. وبناًء على ذلك، يمكن للمنشآت أن تختار وبفاعلية األجزاء التي سيتم تطبيقها من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩، بمعنى أن بإمكانها أن تختار 
تطبيق: (١) متطلبات التصنيف والقياس للموجودات المالية: (٢) متطلبات التصنيف والقياس للموجودات المالية لكل من الموجودات المالية والمطلوبات المالية: (٣) متطلبات 

التصنيف والقياس ومتطلبات محاسبة التحوط على أن يكون التطبيق األولي هو قبل ١ فبراير ٢٠١٥.

١ يناير ٢٠١٨

١ يناير ٢٠١٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١٥ إيرادات من عقود مع العمالء يقدم نموذجًا شامًال واحدًا من خمس خطوات ليتم تطبيقها في جميع العقود المبرمة مع العمالء.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ - عقود اإليجار، يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ كيفية االعتراف، القياس، العرض واإلفصاح عن عقود اإليجار. يقدم المعيار نموذج 
محاسبي واحد، يتطلب من المستأجرين االعتراف بموجودات ومطلوبات لجميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة عقد اإليجار ١٢ شهرًا 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 ١٦ المتعلق بالمحاسبة للمؤجر دون تغيير جوهري عن المعيار 

الدولي للتقارير المالية السابق رقم ١٧.

١ يناير ٢٠١٩

١ يناير ٢٠١٦التحسينات السنوية ٢٠١٢-٢٠١٤ التي تغطي التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام ٥ و ٧ ومعايير المحاسبة الدولية أرقام ١٩ و ٣٤

١ يناير ٢٠١٦تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٦ والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٨ لتوضيح استخدام أساليب مقبولة لالستهالك واإلطفاء.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١١ لتوضيح محاسبة االستحواذ على حصة في عمليات مشتركة.
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١٠ والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٨ والتي توضح أن االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن بيع أو المساهمة في األصول بين 

المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة يعتمد على ما إذا كانت هذه األصول المباعة أو المساهم بها تمثل أعماًال.

١ يناير ٢٠١٦

١ يناير ٢٠١٦

١.   األنشطة وجوانب العمليات

محدودة  عامة  مساهمة  شركة  هو  “البنك“)  أو  التجاري“  أبوظبي  (“بنك  ش.م.ع  التجاري  أبوظبي  بنك 
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 وأربعين فرعًا وأربعة مكاتب للدفع في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

وفرعين في الهند وفرعًا 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-٣٣، قطاع هـ-١١، ص.ب. ٩٣٩، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.

البنك مسجل كشركة مساهمة عامة وفقًا لقانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ (وتعديالته). إن القانون اإلتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية 
أصبح ساري المفعول اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠١٥ ليحل محل قانون الشركات السابق. تقوم المجموعة حاليًا 
فترة  نهاية  قبل  أو  في  بالكامل  متوافقة  تكون  أن  ويتوقع  الجديد،  القانون  على  المترتبة  اآلثار  بتقييم 

السماح في ٣٠ يونيو ٢٠١٦.

٢.   تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

في السنة الحالية، قامت المجموعة بتطبيق عدد من المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة 
والمعدلة الصادرة من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية التي يسري مفعولها بشكل الزامي للفترة 
٢٠١٥. إن تطبيق هذه المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  ١ يناير  المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 
والمعدلة لم يكن لها أي تأثير مادي على المبالغ المدرجة في الفترة الحالية والفترات السابقة ولكن قد 

تؤثر في المعامالت المحاسبية أو الترتيبات المستقبلية للمجموعة.

على  التعديالت  تتضمن  التي   ٢٠١٢  - ٢٠١٠ المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  على  السنوية  التحسينات   
المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام ٢، ٣، ٨ و١٣ ومعايير المحاسبة الدولية أرقام ١٦ و ٣٨ و ٢٤.

على  التعديالت  تتضمن  التي   ٢٠١٣  - ٢٠١١ المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  على  السنوية  التحسينات   

المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ١، ٣ و١٣ والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٤٠.

المتعلقة  المتطلبات  لتوضيح   – الموظفين  مزايا   ١٩ رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  على  تعديالت   

بالكيفية التي تكون فيها مساهمات الموظفين أو األطراف الثالثة المرتبطة بالخدمة عائدة إلى فترات 
الخدمة.

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 ١ يناير ٢٠١٥.

  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.

٥٤
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٣١ ديسمبر ٢٠١٥

المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على المجموعة: 
تسري على الفترات السنوية 
التي تبدأ في أو بعد

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٧ تسمح للمنشأة بتسجيل االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة إما بالتكلفة، وفقًا للمعيار المحاسبي 
الدولي رقم ٣٩/ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩ أو باستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة.

١ يناير ٢٠١٦

١ يناير ٢٠١٦تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ١٠ و ١٢ والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٨ لتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق استثناءات التوحيد لوحدات االستثمار.

١ يناير ٢٠١٦تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ١ لمعالجة العقبات التي تواجه المعدين عند ممارسة حكمهم في عرض التقارير المالية.

٣.   ملخص السياسات المحاسبية الهامة

 ٣. ١   أساس اإلعداد

لقد تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية ووفقًا 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.

وفقًا لمتطلبات هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب التعميم رقم 
٢٠٠٨/٢٦٢٤ الصادر بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٠٨، فقد تم اإلفصاح عن تعّرضات المجموعة من نقد وأرصدة لدى 
البنوك المركزية وودائع وأرصدة مستحقة من البنوك وأوراق مالية للمتاجرة واستثمارات في أوراق مالية 

خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة في اإليضاحات المتعلقة بها. 

لقد أعيد ترتيب وتصنيف بعض اإليضاحات من البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة السابقة حتى 
تتوافق مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية. 

 ٣. ٢   القياس

لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء التعديالت الناتجة عن إعادة 
تقييم الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة والموجودات المالية 

المتاحة للبيع واالستثمارات العقارية.

 ٣. ٣   العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (الدرهم اإلماراتي)، وهو 
العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة. إن المعلومات المالية المعروضة بالدرهم اإلماراتي مقّربة 

ألقرب ألف درهم، إال إذا تم إيضاح غير ذلك. 

وذلك  القارئ  على  للتيسير  المالية  البيانات  من  األول  القسم  في  األمريكي  بالدوالر  المبالغ  عرض  يتم 
بتحويل األرصدة المقّومة بالدرهم اإلماراتي إلى الدوالر األمريكي باستخدام سعر صرف ثابت (١ دوالر 

أمريكي = ٣٫٦٧٣ درهم إماراتي).

 ٣. ٤   استخدام التقديرات واألحكام

إن إعداد البيانات المالية يقتضي 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. 

أثناء  المستخدمة  الهامة  واألحكام  المؤكدة  غير  للتقديرات  الهامة  بالجوانب  المتعلقة  المعلومات  إن 
تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها التأثير الجوهري األكبر هي المبالغ المسجلة ضمن البيانات المالية 

الموحدة مبينة في اإليضاح رقم ٤.

 ٣. ٥   أساس التوحيد

إن البيانات المالية الموحدة تتضمن البيانات المالية لبنك أبوظبي التجاري – شركة مساهمة عامة وشركاته 
التابعة (يشار إليها جميعًا 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.

 يكون البنك معرضًا لعائدات متغيرة أو يمتلك حقوقًا فيها جّراء مشاركته في الشركة المستثمر فيها. 

 يتمكن البنك من استخدام سلطته على الشركة المستثمر فيها بما يؤثر في 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، تتمتع 
الشركة بالسلطة 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 اآلخرون وتوزيعها 

فيما بينهم.

 حقوق التصويت المحتملة المملوكة للبنك.

 الحقوق الناشئة من جّراء أي ترتيبات تعاقدية أخرى.

 أي وقائع أو ظروف أخرى تشير إلى أن البنك قادر، أو غير قادر، في الوقت الحالي على توجيه األنشطة 
اجتماعات المساهمين  التصويت في  أنماط  القرار، بما في ذلك  اتخاذ  ذات الصلة حين يقتضي األمر 

السابقة.

تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة والتعديالت سيتم تطبيقها في البيانات المالية الموحدة في أول فترة يصبح فيها تطبيق هذه المعايير والتعديالت إلزاميًا. تقوم اإلدارة حاليًا بتقييم تأثير هذه المعايير والتعديالت.

إن تطبيق النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ قد يكون له تأثير هامًا على المبالغ واإلفصاحات المدرجة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة فيما يتعلق بالموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة. ومع 
ذلك، من غير الممكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار حتى تقوم المجموعة بمراجعة مفصلة.



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 ُتدرج في بيان الدخل الشامل الموحد اعتبارًا من التاريخ الذي يكتسب فيه البنك 

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

غير  والحصص  البنك  مالكي  إلى  اآلخر  الشامل  الدخل  عناصر  من  عنصر  وكل  الخسائر  أو  األرباح  ُتعزى 

المسيطرة. كما ُيعزى إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي البنك والحصص غير المسيطرة 

حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.

سياساتها  تتسق  حتى  الضرورة،  عند  التابعة،  للشركات  الموحدة  المالية  البيانات  على  التعديالت  ُتجرى 

المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

يتم عند التوحيد استبعاد جميع األرصدة واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت 

فيما بين شركات للمجموعة.

التغيرات في حصص ملكية البنك في شركاته التابعة الحالية:

ُتحتسب التغيرات في حصص ملكية البنك في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان البنك سيطرته 

أثر  يعكس  بما  البنك  لحصص  الدفترية  القيمة  تعديل  ويتم  أسهم.  كمعامالت  التابعة  الشركات  على 

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 

وُينسب 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 (١) مجموع القيمة العادلة للبدل المقبوض والقيمة العادلة ألي حصة 

متبقية و(٢) القيمة الدفترية السابقة للموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة وأي 

حصص غير مسيطرة. يتم احتساب جميع المبالغ المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق 

بتلك الشركة التابعة كما لو كان البنك قد تخّلص 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 

مار  ث محدد / مسموح به في المعايير الدولية للتقارير المالية المعمول بها). أما القيمة العادلة لالست

ا على أنها القيمة العادلة  ه ي المحتفظ به في الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقدان السيطرة فينظر إل

عند التسجيل األولي لغرض المحاسبة الالحقة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩ أو، حسبما يكون 

مار في شركة زميلة أو مشروع مشترك. ث مالئمًا، التكلفة عند التسجيل األولي لالست

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 

على  قادرًا  ويكون  المنشأة  هذه  في  لمشاركته  نتيجة  فيها  حقوق  له  أو  منها  متغيرة  لعوائد  معرضًا 

استخدام سلطته عليها منذ تأسيسها والتأثير الحقًا على عوائدها، وذلك استنادًا إلى تقييم يتم إجراؤه 

حول جوهر عالقة المنشأة بالبنك. 

يتم تقييم مدى سيطرة البنك على المنشأة ذات الغرض الخاص في تاريخ التأسيس؛ وعادًة 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

مار المشتركة واإلشراف عليها بالنيابة  ث يقوم البنك بإدارة الموجودات المحتفظ بها في صناديق االست

عن المستثمرين. ال يتم إدراج البيانات المالية لهذه المنشآت ضمن البيانات المالية الموحدة إال إذا كان 

المتعلقة  المعلومات  إن  لها.  الرئيسي  المستثمر  كان  أو  أعاله،  ذكر  كما  المنشأة،  على  مسيطرًا  البنك 

مار المدارة من قبل البنك يتم بيانها في اإليضاح رقم ٥٠. ث بصناديق االست

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.  

استخدام طريقة حقوق الملكية ويتم االعتراف بها  مارات في الشركات الزميلة ب ث يتم احتساب االست

مارات تكاليف المعامالت. ث مبدئيًا بالتكلفة. تتضمن تكلفة االست

تتضمن البيانات المالية الموحدة حصة المجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات 

السياسات  تتسق  حتى  الالزمة  التعديالت  إجراء  بعد  الملكية  حقوق  بطريقة  المحتسبة  فيها  المستثمر 

المحاسبية مع تلك المتبعة لدى البنك، اعتبارًا من تاريخ بدء التأثير الجوهري حتى تاريخ انتهاء هذا التأثير. 

عندما تزيد حصة المجموعة في الخسائر على حصته في الشركات المستثمر فيها، فإن القيمة المدرجة 

مارات طويلة األجل، يتم تخفيضها إلى صفر ويتوقف االعتراف بأية  ث مار، التي تتضمن أية است ث لهذا االست

زامات قانونية أو إستداللية متوقعة أو  ت خسائر اضافية أخرى إلى الحد الذي يكون فيه لدى المجموعة ال

قدم دفعات بالنيابة عن الشركة المستثمر فيها.

يتم تطبيق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩ لتحديد فيما إذا كان من الضروري االعتراف بأية 

اختبار  يتم  ضروريًا،  ذلك  يكون  عندما  الزميلة.  الشركة  في  المجموعة  مار  ث است قيمة  النخفاض  خسارة 

مار (بما في ذلك الشهرة) النخفاض القيمة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي  ث إجمالي المبلغ المدرج لالست

لها  بالنسبة  تحصيله  الممكن  المبلغ  بمقارنة  وذلك  منفصل  كأصل  الموجودات  قيمة  انخفاض   ٣٦ رقم 

(قيمة االستخدام والقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع أيهما أعلى) مع المبلغ المدرج لها. تشكل خسارة 

مار. يتم االعتراف بأي عكس لخسارة انخفاض  ث انخفاض القيمة المعترف بها جزءًا من المبلغ المدرج لالست

٣٦ إلى الحد الذي يزيد فيه المبلغ الممكن تحصيله  القيمة هذه وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

مار الحقًا. ث لالست

فيه  يتوقف  الذي  التاريخ  من  بدءًا  الملكية  حقوق  طريقة  استخدام  عن  بالتوقف  المجموعة  تقوم 

مار كمحتفظ به للبيع. عندما تحتفظ المجموعة  ث مار عن كونه شركة زميلة، أو عند تصنيف االست ث االست

بحصة في الشركة الزميلة سابقًا وتكون الحصة المستبقاة أصًال ماليًا، تقوم المجموعة بقياس الحصة 

العادلة عند االعتراف  العادلة كقيمتها  القيمة  اعتبار  ويتم  التاريخ  ذلك  العادلة في  بالقيمة  المستبقاة 

األولي كأصل مالي وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٣٩. يتم إدراج الفرق بين المبلغ المدرج للشركة 

عاد الشركة  ب الزميلة العائد إلى الحصة المستبقاة وقيمتها العادلة عند تحديد الربح أو الخسارة من است

الدخل  في  سابقًا  بها  المعترف  المبالغ  جميع  باحتساب  المجموعة  تقوم  ذلك،  إلى  باإلضافة  الزميلة. 

الشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة الزميلة على نفس األساس الذي قد يكون مطلوبًا لو تم استبعاد 

تصنيف  إعادة  تم  لو  وعليه،  العالقة.  ذات  والمطلوبات  الموجودات  من  مباشرة  الزميلة  الشركة  تلك 

المكسب أو الخسارة المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر من قبل تلك الشركة الزميلة إلى الربح أو 

عاد الموجودات والمطلوبات ذات العالقة، تقوم المجموعة بإعادة تصنيف المكسب  ب الخسارة عند است

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 في عوائد هذه الترتيبات. 

تصّنف الترتيبات وتحتسب على النحو التالي:

زامات في المطلوبات  ت العملية المشتركة – عندما يكون للمجموعة حقوق في الموجودات وال

المتعلقة بترتيب ما، فإن المجموعة تقوم باحتساب موجوداتها ومطلوباتها ومعامالتها، وكذلك 

حصتها في تلك المحتفظ بها أو المتكبدة بشكٍل مشترك، فيما يتعلق بالعملية المشتركة. 

المجموعة  الترتيبات، فإن  صافي موجودات  حقوق في  يكون للبنك  عندما  المشترك –  المشروع 

استخدام طريقة حقوق الملكية كما في الشركات الزميلة. تقوم باحتساب حصتها ب

٥٦



بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

 ٣. ٦   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.

إن المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية يتم تحويلها 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 تبعًا 

لطبيعة األصل أو االلتزام.

يتم تحويل الموجودات، بما في ذلك الشهرة في حال وجودها، ومطلوبات الفروع والشركات التابعة التي 

لها عملة وظيفية غير الدرهم اإلماراتي إلى عملة العرض للمجموعة بسعر الصرف السائد بتاريخ بيان المركز 

المالي في البيانات المالية الموحدة. يتم تحويل نتائج الفروع والشركات التابعة التي لها عملة وظيفية غير 

الدرهم اإلماراتي إلى الدرهم اإلماراتي بمتوسط أسعار الصرف في الفترة المشمولة بالتقرير. إن فروقات 

الصرف الناشئة عن إعادة تحويل الرصيد االفتتاحي لصافي االستثمارات بالعملة األجنبية وفروقات الصرف 

الناشئة عن إعادة تحويل نتائج األعمال للفترة المشمولة بالتقرير من متوسط السعر إلى سعر الصرف 

السائد في نهاية الفترة، يتم تسجيلها جميعًا في الدخل الشامل اآلخر وُتدرج ضمن حقوق الملكية تحت بند 

“احتياطي تحويل عمالت أجنبية“ (إيضاح ٢٣). 

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 

سابقًا 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 ُيعاد توزيع نسبة الحصة 

من فروق أسعار الصرف المتراكمة إلى الحصص غير المسيطرة وال يتم احتسابها في بيان الدخل الموحد.

 ٣. ٧   األدوات المالية

االعتراف األولي

يتم تسجيل كافة الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيًا في التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفًا في 

األحكام التعاقدية لألداة بإستثناء المشتريات والمبيعات “االعتيادية“ من الموجودات المالية التي يتم 

تسجيلها على أساس تاريخ التسوية (بخالف عقود المشتقات). إن تاريخ التسوية هو التاريخ الذي تتلقى 

فيه المجموعة الموجودات فعليًا أو تقوم بتحويلها. إن المشتريات أو المبيعات االعتيادية هي تلك التي 

تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المحدد عمومًا في اللوائح أو المتعارف عليه في السوق. 

يتم تسجيل أي تغيير جوهري في القيمة العادلة للموجودات التي التزمت المجموعة بشرائها بتاريخ بيان 

بها للمتاجرة،  كمحتفظ  المصنفة  للموجودات  بالنسبة  الموحد  الدخل  بيان  ضمن  الموحد  المالي  المركز 

وضمن الدخل الشامل اآلخر بالنسبة للموجودات المصنفة كمتاحة للبيع، وال يتم تسجيل أي تعديالت 

بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة أو بالتكلفة المطفأة. 

يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية: موجودات مالية “بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة“، “استثمارات محتفظ بها لالستحقاق“، “موجودات مالية متاحة للبيع“ و “قروض ومدينين“. يتم 

تصنيف المطلوبات المالية “بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة“ أو “مطلوبات مالية أخرى“. يعتمد 

تصنيف األدوات المالية عند التسجيل األولي على الغرض ونية اإلدارة من امتالك األدوات المالية إضافة 

إلى خصائصها.

إلى  مباشرًة  العائدة  المعاملة  تكاليف  زائدًا  العادلة،  بالقيمة  مبدئيًا  المالية  األدوات  كافة  قياس  يتم 

حواذ، ما عدا حالة الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  االست

راف بها مباشرًة في الربح أو الخسارة. الخسارة حيث إن تكلفة المعامالت يتم االعت

موجودات ومطلوبات مالية مصّنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

يكون  عندما  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  والمطلوبات  الموجودات  تصنيف  يتم 

محتفظًا بها بغرض المتاجرة أو عندما تكون مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يتم تصنيف الموجودات أو المطلوبات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة في أي من الحاالت التالية:

ا على المدى القصير. ه  إذا كان امتالكها لغرض رئيسي يتمثل في بيعها أو شرائ

 إذا كانت عند التسجيل األولي جزءًا من محفظة األدوات المالية المحددة التي تخضع إلدارة المجموعة 

ويكون هناك نمط فعلي حديث لجني األرباح منها على المدى القصير.

 إذا كانت أدوات مشتقة غير مصنفة وفعالة كأدوات التحوط.

إن الموجودات أو المطلوبات المالية غير المحتفظ بها بغرض المتاجرة يمكن تصنيفها بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو الخسارة عند التسجيل األولي في أي من الحاالت التالية:

 أن يؤدي هذا التصنيف إلى إلغاء أو التقليل بشكٍل ملحوظ من عدم تناسق القياس أو التسجيل الذي قد 

ينشأ بأي شكل آخر عند قياس الموجودات أو المطلوبات على أساس مختلف.

 أن تشكل جزءًا من مجموعة من الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كليهما التي تتم إدارتها 

ة  جي ي رات است أو  الموثقة  المخاطر  إدارة  لسياسة  وفقًا  العادلة،  القيمة  أساس  على  أدائها  وتقييم 

مار لدى المجموعة، ويتم توفير المعلومات حولها داخليًا على هذا األساس. ث االست

 أن تشكل جزءًا من عقد يحتوي على واحدة أو أكثر من المشتقات المدمجة ويسمح المعيار المحاسبي 

الدولي رقم ٣٩ “األدوات المالية: التسجيل والقياس“ بتصنيف (موجودات أو مطلوبات) العقد الموحد 

بأكمله بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يتم إظهار الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بقيمتها العادلة، مع 

تسجيل أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في بيان الدخل الموحد.  

محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

مارات التي توجد لها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد مع تواريخ استحقاق ثابتة ويكون لدى  ث إن االست

مارات  ث المجموعة النية اإليجابية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق، ُتصنف على أنها است

محتفظ بها لتاريخ االستحقاق. 

مارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق مبدئيًا بالقيمة العادلة إضافة إلى أي تكاليف  ث يتم تسجيل االست

الفائدة  معدل  طريقة  استخدام  ب المطفأة  بالتكلفة  الحقًا  قياسها  ويتم  للمعاملة،  مباشرة  منسوبة 

العائد  معدل  أساس  على  اإليرادات  تسجيل  مع  القيمة،  في  االنخفاض  عن  خسائر  أي  ناقصًا  الفعلي، 

الفعلي. 

استخدام  حواذ ب ُتحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصومات أو عالوات عند االست

طريقة معدل الفائدة الفعلي.

لتاريخ  بها  المحتفظ  مارات  ث االست قيمة  في  انخفاض  وجود  على  موضوعي  دليل  أي  هناك  كان  إذا 

االستحقاق المحّملة بالتكلفة المطفأة، فإن مبلغ خسارة انخفاض القيمة يتم تسجيله في بيان الدخل 

المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة  لألصل  الدفترية  القيمة  بين  الفرق  أساس  على  الموحد 

مارات.  ث المقدرة، مخصومة وفقًا لمعدل الفائدة األصلي الفعلي لهذه االست

مارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق ولم يقترب تاريخ استحقاقها، ال  ث مارات المصنفة كاست ث إن االست

يمكن عادًة بيعها أو إعادة تصنيفها دون أن تتأثر قدرة المجموعة على استخدام هذا التصنيف، كما ال 

يمكن تخصيصها كبند تحّوط ضد مخاطر أسعار الفائدة أو الدفع المسبق، وهو ما يعكس طبيعة هذه 

مارات على المدى الطويل. ث االست

متاحة للبيع

لحين  بها  أو ”كمحتفظ  الخسارة“  أو  الربح  خالل  من  العادلة  إما ”بالقيمة  المصنفة  غير  االستثمارات  إن 

هو  للبيع  المتاحة  الموجودات  من  الغرض  أن  كما  للبيع“.  ”متاحة  أنها  على  تصنيفها  يتم  االستحقاق“ 

في  التغيرات  أو  السيولة  متطلبات  لتلبية  بيعها  إمكانية  مع  الزمن  من  محددة  غير  لفترة  بها  االحتفاظ 

معدالت الفائدة أو أسعار السلع أو األسهم.



٥٨

مباشرة  منسوبة  تكاليف  أي  إلى  إضافة  العادلة  بالقيمة  مبدئيًا  للبيع  المتاحة  االستثمارات  تسجيل  يتم 

في  المدرجة  المالية  للموجودات  العادلة  القيم  تستند  العادلة.  بالقيمة  الحقًا  قياسها  ويتم  للمعاملة، 

األسواق النشطة إلى األسعار الحالية. إذا كانت السوق المتداول فيها األصل المالي سوقًا غير نشطة، 

أساليب  باستخدام  العادلة  القيمة  تحدد  المجموعة  فإن  المدرجة،  غير  المالية  لألوراق  بالنسبة  وكذلك 

التقييم (مثل أحدث المعامالت المبرمة على أساس تجاري بحت وتحليل التدفقات النقدية المخصومة 

وأساليب التقييم األخرى). ال يتم تسجيل االستثمارات بسعر التكلفة وفحص االنخفاض في قيمتها، إن 

وجد، إال في الحاالت النادرة للغاية التي يتعذر فيها قياس القيمة العادلة بشكٍل موثوق به.

إن األرباح والخسائر الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة يتم تسجيلها ضمن بيان الدخل الشامل اآلخر 

تحت بند التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة بإستثناء خسائر االنخفاض في القيمة والفائدة المحتسبة 

يتم  حيث  النقدية  الموجودات  على  األجنبي  الصرف  وخسائر  وأرباح  الفعلية  الفائدة  طريقة  باستخدام 

تسجيلها مباشرة في بيان الدخل الموحد. ومتى تم بيع االستثمار أو تصنيفه على أنه قد تعّرض النخفاٍض 

في قيمته، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق تسجيلها ضمن حقوق الملكية تحت بند التغيرات 

المتراكمة في القيمة العادلة يتم إدراجها ضمن بيان الدخل الموحد للسنة.

 

إذا تعرضت االستثمارات المتاحة للبيع النخفاض في قيمتها، فإن الفرق بين تكلفة االستحواذ (صافية من 

تم  التي  السابقة  االنخفاض  خسارة  ناقصًا  الحالية،  العادلة  والقيمة  اإلطفاء)  أو  الرئيسية  السداد  مبالغ 

تسجيلها ضمن بيان الدخل الموحد، يتم نقله من حقوق الملكية وتسجيله في بيان الدخل الموحد. 

وبمجرد تسجيل خسارة االنخفاض في قيمة األصل المالي المتاح للبيع، فإن المعالجة المحاسبية الالحقة 

بشأن التغيرات في القيمة العادلة لذلك األصل تختلف تبعًا لطبيعة األصل المالي ذي الصلة المتاح للبيع 

وفقًا لآلتي.

 بالنسبة لسندات الدين المتاحة للبيع، فإنه يتم تسجيل االنخفاض الالحق في القيمة العادلة لألداة في 

بيان الدخل الموحد عندما يتوفر دليل موضوعي آخر على وجود االنخفاض في القيمة نتيجة النخفاضات 

أخرى في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي. وفي حال لم يتوفر دليل موضوعي آخر 

على االنخفاض في القيمة، فإنه يتم تسجيل االنخفاض في القيمة العادلة لألصل المالي مباشرة ضمن 

حقوق الملكية. إذا زادت القيمة العادلة لسندات الدين في أي فترة الحقة وكانت هذه الزيادة متعلقة 

عكس  يتم  فإنه  الموحد،  الدخل  بيان  في  القيمة  انخفاض  خسارة  تسجيل  بعد  يقع  بحدث  موضوعيًا 

خسارة االنخفاض في القيمة من خالل بيان الدخل الموحد بقدر الزيادة في القيمة العادلة.

 بالنسبة لسندات حقوق الملكية المتاحة للبيع، فإنه يتم التعامل مع كافة الزيادات الالحقة في القيمة 

العادلة لألداة كإعادة تقييم ويتم تسجيلها ضمن الدخل الشامل اآلخر وُتضاف إلى حقوق الملكية. يتم 

تسجيل االنخفاض الالحق في القيمة العادلة لألداة في بيان الدخل الموحد، بقدر الخسائر اإلضافية 

سندات  على  حواذ  االست بتكلفة  يتعلق  فيما  القيمة  في  االنخفاض  عن  تكبدها  تم  التي  المتراكمة 

حقوق الملكية. ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المحتسبة على سندات حقوق الملكية من خالل 

بيان الدخل الموحد.

القروض والمدينون 

إن القروض والمدينين تشمل موجودات مالية غير مشتقة صادرة عن المجموعة أو مستحوذ عليها من 

قبل المجموعة، وهي ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وال يتم تداولها في سوق نشطة، ويتوقع أن 

القروض  إن  ائتماني.  تدهور  أي  يحدث  أن  باستثناء  كبير  بشكٍل  األولية  استثماراتها  جميع  استرداد  يتم 

والمدينين للمجموعة تتضمن الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك والقروض والسلفيات، بالصافي. إن 

اإليداعات بين البنوك تمثل ودائع ألجل محددة المدة.

بعد القياس األولي بالقيمة العادلة إضافة إلى أي تكاليف منسوبة مباشرة للمعامالت، يتم الحقًا قياس 

الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك وصافي القروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل 

الفائدة الفعلي، ناقصًا مخصص انخفاض القيمة. يتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي 

خصم أو عالوة عند االستحواذ والرسوم والتكاليف التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم 

تسجيل الخسائر الناجمة عن انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل الموحد.

انخفاض قيمة القروض

يرجى مراجعة قسم إدارة مخاطر االئتمان – إيضاح 43/6. 

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقًا لجوهر الترتيبات 

التعاقدية وتعريفات االلتزام المالي وأداة حقوق الملكية.

إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يبرهن على حصة متبقية في االصول لمنشأة بعد اقتطاع كافة 

التزاماتها. يتم االعتراف بأدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة بالعوائد المقبوضة، بعد تنزيل 

صافي تكاليف اإلصدار المباشرة.

يتم تصنيف األداة المالية كأداة حقوق ملكية في حال، وفقط في حال، تم تلبية كال الشرطين (أ) و (ب) 

أدناه.

(أ ) ال تتضمن األداة أي التزام تعاقدي:

  لتسليم النقد أو أصل مالي آخر لمنشأة أخرى.

  تبادل الموجودات أو المطلوبات المالية مع منشأة أخرى بناًء على شروط ليست مالئمة للمجموعة.

(ب ) في حالة أنه سيتم أو قد يتم تسديد األداة في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة، عندها 

تكون:

زام تعاقدي للمجموعة لتسليم عدد متغير من أدوات حقوق  ت  غير مشتقة أي أنها ال تحتوي أي ال

الملكية الخاصة به.

 في حال أن المشتق الذي سوف يتم تسديده من قبل المجموعة فقط يقوم بتبادل مبلغ نقدي ثابت أو 

أصل مالي آخر لقاء عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة به.

الدين الصادر واألموال المقترضة األخرى

إن األدوات المالية الصادرة عن المجموعة يتم تصنيفها كمطلوبات عندما يؤدي مضمون نتائج الترتيبات 

التعاقدية إلى وجود التزام على المجموعة إما بتسليم النقد أو أصل مالي آخر لحامل األصل، أو الوفاء 

حقوق  أسهم  من  محدد  عدد  مقابل  آخر  مالي  أصل  أو  المال  من  ثابت  مبلغ  تبادل  خالل  من  بااللتزام 

الملكية. يتم قياس هذه األدوات بالقيمة العادلة، صافية من أي تكاليف معاملة.

بعد القياس األولي، يتم الحقًا قياس الدين الصادر والقروض األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل 

الفائدة الفعلي. يتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على اإلصدار 

والتكاليف التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.

يتم فصل األداة المالية المركبة التي تتضمن عنصري المطلوبات وحقوق الملكية في تاريخ اإلصدار. ويتم 

د  تخصيص جزء من العوائد الصافية إلى عنصر الدين في تاريخ اإلصدار على أساس القيمة العادلة (التي تحدَّ

عادة على أساس أسعار السوق المدرجة ألدوات الدين المشابهة)، بينما يتم تخصيص المبلغ المتبقي لعنصر 

حقوق الملكية بعد خصم كامل المبلغ المحدد بشكل منفصل لعنصر الدين من القيمة العادلة لألداة. 

األوراق المالية إلزامية التحويل 

إن العناصر المكونة لألوراق المالية التي يكون تحويلها إلزاميًا وقامت المجموعة بإصدارها ُتصنف بشكٍل 

منفصل ضمن حقوق الملكية والمطلوبات المالية وفقًا لمضمون االتفاق التعاقدي. يتم في تاريخ اإلصدار 

تقدير القيمة العادلة لعنصر المطلوبات باستخدام معدل الفائدة السائد في السوق ألي أداة مماثلة غير 

قابلة للتحويل. يتم تسجيل هذا المبلغ ضمن المطلوبات على أساس التكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

الفائدة الفعلية حتى يتم إطفاؤه عند التحويل أو في تاريخ استحقاق األداة. يتم تحديد عنصر حقوق الملكية 

عن طريق خصم قيمة عنصر المطلوبات من القيمة العادلة لألوراق المالية القابلة للتحويل ككل، ويتم إدراجه 

وتسجيله كعنصر منفصل ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وال ُيعاد قياسه الحقًا.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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مطلوبات مالية أخرى

يتم قياس المطلوبات المالية األخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة، ويتم قياسها الحقًا 

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية مع تحميل مصروف الفائدة على أساس العائد الفعلي. 

إعادة تصنيف الموجودات المالية

يتم تسجيل عمليات إعادة التصنيف بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف، حيث يتم اعتبارها كتكلفة 

إطفاء جديدة.

بالنسبة لألصل المالي المعاد تصنيفه من فئة “المتاح للبيع“، فإن أي أرباح أو خسائر سابقة على األصل 

محتسبة ضمن حقوق الملكية يتم إطفاؤها إلى حساب الربح أو الخسارة على مدى العمر المتبقي لالستثمار 

باستخدام معدل الفائدة الفعلي. يتم أيضًا إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة والتدفقات النقدية 

المتوقعة على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام معدل الفائدة الفعلي. وإذا تقّرر الحقًا أن األصل قد 

انخفضت قيمته، فحينها يتم نقل المبلغ المسجل في حقوق الملكية إلى بيان الدخل الموحد. 

يجوز للمجموعة، في حاالت نادرة، أن تعيد تصنيف موجودات المتاجرة غير المشتقة من فئة “المحتفظ بها 

لغرض المتاجرة“ إلى فئة “القروض والذمم المدينة“ إذا انطبق عليها تعريف القروض والذمم المدينة وكان 

لدى المجموعة النية والقدرة على االحتفاظ بالموجودات المالية في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ 

االستحقاق. إذا أعيد تصنيف الموجودات المالية، وقامت المجموعة في وقت الحق بزيادة تقديراتها 

للمقبوضات النقدية في المستقبل نتيجة لزيادة المتحصالت النقدية المستردة، فإن تأثير تلك الزيادة يتم 

تسجيله كتعديل على معدل الفائدة الفعلي اعتبارًا من تاريخ تغيير التقدير.

إن اإلدارة مخّيرة فيما يتعلق بتنفيذ عملية إعادة التصنيف حيث يتم تحديد ذلك على أساس كل أداة على 

حدة. ال تعيد المجموعة تصنيف أي أداة مالية في فئة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بعد 

التسجيل األولي.

إلغاء تسجيل الموجودات والمطلوبات المالية 

الموجودات المالية

المالية  الموجودات  من  مجموعة  أو  المالي  األصل  من  جزء  أمكن  إن  (أو  المالي  األصل  تسجيل  ُيلغى 

المماثلة) في أي من الحاالت التالية:

 عندما تنقضي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل.

 أن تكون المجموعة قد قامت بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو أن تتحمل 

التزامات بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى أي طرف آخر دون أي تأخير ملموس بناًء على 

ترتيبات ”تمرير المدفوعات“ وإما:  

    - أن تكون المجموعة قد قامت بتحويل كافة المخاطر والمزايا المرتبطة باألصل بشكٍل كامل؛ أو

    - لم تقم بتحويل كافة المخاطر والمزايا المرتبطة باألصل بشكٍل كامل، ولكنها قامت بتحويل حق 

       السيطرة على األصل.

عندما ال تكون المجموعة قد قامت بتحويل حقوقها في قبض التدفقات النقدية من الموجودات أو لم يبرم 

ترتيبات تمرير المدفوعات، ولم تكن قد قامت بتحويل جميع مخاطر ومزايا الموجودات أو احتفظت بها بشكٍل 

تلك  في  المستمرة  المجموعة  مشاركة  بقدر  الموجودات  تسجيل  يتم  فإنه  عليها،  السيطرة  تحويل  أو  كامل 

الموجودات. وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة أيضًا بتسجيل االلتزامات المرتبطة بذلك. ويتم قياس الموجودات 

المحولة وااللتزامات المرتبطة بها على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة.

إن المشاركة المستمرة التي تكون في صورة ضمان على الموجودات المحولة ُتقاس بالقيمة المدرجة 

األصلية للموجودات أو أقصى قيمة يمكن أن تكون المجموعة مطالبًة بسدادها، أيهما أقل.

المطلوبات المالية

يتم إلغاء تسجيل المطلوبات المالية عند استيفاء االلتزام المتعلق بالمطلوبات أو انقضائه أو إلغائه. ومتى 

تم استبدال مطلوبات مالية قائمة بمطلوبات أخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريًا، أو تم 

تعديل شروط مطلوبات مالية قائمة بشكٍل جوهري، تتم معاملة هذا االستبدال أو اإلطفاء باعتباره إلغاًء 

لمطلوبات أصلية مثبتة وتسجيًال لمطلوبات جديدة.

الدخل  بيان  المدفوع ضمن  األصلية والبدل  المالية  للمطلوبات  الدفترية  القيمة  الفرق بين  يتم تسجيل 

الموحد.

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 طرفًا 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.

 ٣. ٨   اتفاقات البيع والشراء

زام بإعادة الشراء بسعر محدد سلفًا في تاريخ مستقبلي محدد  ت إن األوراق المالية المبيعة التي تخضع الل

زام  ت (اتفاقيات إعادة الشراء)، يتم االستمرار في تسجيلها ضمن بيان المركز المالي الموحد مع تسجيل االل

المتعلق بالمبلغ المقبوض ضمن القروض. إن الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء ُيعامل كمصروف فائدة 

استخدام طريقة العائد لمعدل الفائدة الفعلي على مدى فترة االتفاق. وال يتم تسجيل الموجودات  ب

زام بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات إعادة الشراء العكسي)  ت المشتراة المصحوبة بال

ضمن بيان المركز المالي الموحد. يتم إدراج المبالغ المدفوعة بموجب هذه االتفاقات ضمن بند الودائع 

استخدام  واألرصدة المستحقة من البنوك. وُيعامل الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيراد فائدة ب

طريقة العائد الفعلي على مدى فترة االتفاق.

 ٣. ٩   سندات االقتراض واإلقراض

إن معامالت سندات االقتراض واإلقراض عادًة ما يتم تأمينها نقدًا أو بأوراق مالية يدفعها المقترض 

مقدمًا. 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 

زام بإعادة السندات إلى الطرف المقرض. إن  ت تحويل سندات االقتراض ألطراف أخرى، فإنه يتم تسجيل االل

ترتيبات أنشطة اقتراض وإقراض السندات يتم إدراجها بوجٍه عام ضمن اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء 

العكسية.

 ٣. ١٠   النقد 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 

حواذ والتي تخضع  ذات السيولة العالية بتواريخ استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر من تاريخ االست

زامات  ت لمخاطر غير هامة من حيث التغير في قيمتها العادلة، وتستخدم من قبل المجموعة في إدارة االل

قصيرة األجل. يتم عرض النقد ومرادفات النقد بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي.
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 ٣. ١١   قياس التكلفة المطفأة

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

ناقصًا  أو  زائدًا  الرئيسية،  السداد  مبالغ  ناقصًا  األولي،  التسجيل  عند  المالية  المطلوبات  أو  الموجودات 

استخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين المبلغ األولي المسجل ومبلغ  اإلطفاء المتراكم ب

االستحقاق، مطروحًا 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.

 ٣. ١٢   قياس القيمة العادلة

تقوم المجموعة بقياس موجوداتها ومطلوباتها المالية بسعر السوق الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل 

زام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس داخل السوق  ت أو دفعه لتحويل ال

الرئيسية أو، في حالة عدم توفر سوق رئيسية، في السوق األكثر نفعًا للمجموعة بالنسبة للموجودات أو 

المطلوبات. تعتبر المجموعة السوق سوقًا 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 نفعًا 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، عند الضرورة، باستخدام السعر المعلن في السوق النشطة 

لتلك األداة. تعتبر السوق سوقًا 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 عادًة 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 استنادًا إلى أي أسلوب من أساليب التقييم التي ال تستخدم إال 

ويتم  العادلة،  بالقيمة  األداة  قياس  مبدئيًا  يتم  بالمالحظة،  الجديرة  األسواق  من  المستمدة  البيانات 

تعديلها لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة بتاريخ التسجيل األولي وسعر المعاملة. ويتم تسجيل الفرق الحقًا 

في حساب الربح أو الخسارة على أساس مالئم على مدى عمر األداة ولكن ليس بعد التاريخ الذي يكون 

فيه التقييم مدعومًا كليًا 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.

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.

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.

 ٣. ١٣   المشتقات

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 مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ المتاجرة، ويعاد قياسها الحقًا بالقيمة 

موجبة  العادلة  القيم  كانت  متى  كموجودات  العادلة  بقيمها  المشتقات  جميع  تسجيل  يتم  العادلة. 

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 متاحًا. 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 ٣٠). 

يتم التعامل مع المشتقات المدرجة ضمن العقود المضيفة غير المشتقة كمشتقات منفصلة عندما ال 

تكون المخاطر والخواص مرتبطة بشكل وثيق بتلك التي لدى العقود المضيفة وال يتم قياس العقود 

المضيفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 ٣. ١٤   محاسبة التحّوط

إن المشتقات المصنفة كتحوطات تصّنف إما: (١) كتحوطات ضد التغّير في القيمة العادلة للموجودات أو 

المطلوبات أو المطلوبات المسجلة أو التعهدات الثابتة (“تحوطات القيمة العادلة“)؛ أو (٢) كتحوطات ضد 

التقلب في التدفقات النقدية المستقبلية التي ُتعزى 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 (٣) كتحوط ضد صافي االستثمار في عملية أجنبية (“تحوطات 

صافي االستثمار“). يتم تطبيق محاسبة التحوط على المشتقات المصنفة بهذه الطريقة بشرط إستيفاء 

معايير معينة.

عند بدء عالقة التحوط، من أجل تصنيفها طبقًا لمحاسبة التحوط، يقوم البنك بتوثيق العالقة بين أدوات 

التحوط والبنود المتحوطة، وكذلك هدف المجموعة من إدارة المخاطر وإستراتيجيتها في تنفيذ التحوط. 

تطلب المجموعة أيضا تقييمًا موثقًا، في بداية التحوط وعلى أساس مستمر، حول ما إذا كانت أدوات 

التحوط، وبشكٍل 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 

المتعلقة  الخسائر  أو  األرباح  تسجيل  يتم  المتحوطة.  بالمخاطر  يتعلق  فيما  العادلة  القيمة  في  التغير 

بالتغيرات في القيمة العادلة لكل من األداة المشتقة والبند المتحوط العائد لمخاطر التحوط في بيان 

الدخل الموحد، ويتم تعديل القيمة الدفترية للبند المتحوط وفقًا 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

إن الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة كتحوطات للتدفقات 

أو  األرباح  تسجيل  ويتم  الملكية.  حقوق  إلى  وإضافته  اآلخر  الشامل  الدخل  ضمن  تسجيله  يتم  النقدية 

الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة ضمن بيان الدخل الموحد. ويعاد تصنيف المبالغ المتراكمة في 

حقوق الملكية من الدخل الشامل اآلخر وتحويلها إلى بيان الدخل الموحد في الفترات التي يؤثر فيها البند 

المتحوط على الربح أو الخسارة، وذلك ضمن نفس البند في بيان الدخل الموحد كالبند المتحوط المسجل. 

ومع ذلك، عندما تؤدي المعاملة المتوقعة التي تم التحوط ضدها إلى تسجيل موجودات غير مالية أو 

مطلوبات غير مالية، فإنه يتم تحويل األرباح أو الخسائر المتراكمة المؤجلة سابقًا ضمن حقوق الملكية من 

حقوق الملكية وُتدرج مبدئيًا ضمن القياس األولي لتكلفة الموجودات أو المطلوبات غير المالية. يتم 

إيقاف محاسبة التحوط عندما تلغي المجموعة عالقة التحوط أو عندما ينقضي أجل أداة التحوط أو يتم 

بيعها أو إلغائها أو عندما ال يفي التحوط بمعايير محاسبة التحوط. 

يتم  حتى  الملكية  حقوق  في  تظل  الملكية  حقوق  ضمن  بها  المعترف  المتراكمة  الخسائر  أو  األرباح  إن 

المعاملة  تؤثر  حتى  أو  المالية،  غير  المطلوبات  أو  الموجودات  حالة  في  المتوقعة،  المعاملة  تسجيل 

المتوقعة على بيان الدخل الموحد. إذا لم يعد من المتوقع ظهور المعاملة المتوقعة، فإن األرباح أو 

الخسائر المتراكمة المحتسبة ضمن حقوق الملكية يتم نقلها على الفور من الدخل الشامل اآلخر إلى بيان 

الدخل الموحد.

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

إلستيفاء شروط محاسبة التحوط، تشترط المجموعة في بداية عملية التحوط وخالل دورة حياتها ضرورة 

وجود توقعات بفعالية مرتفعة في كل عملية تحوط (فعالية متوقعة) وثبوت فعاليتها الحقيقية (فعالية 

بأثر رجعي) على أساٍس مستمر.

المجموعة  تستخدمه  الذي  األسلوب  يعتمد  التحوط.  فعالية  تقييم  كيفية  التحوط  عالقة  وثائق  تحدد 

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 كٍل منهما األخرى في حدود ٨٠ إلى ١٢٥ بالمئة. يتم تسجيل عدم فعالية التحوط في بيان 

الدخل الموحد.

المشتقات التي ال تخضع لمحاسبة التحوط

تخضع  ال  التي  للمشتقات  العادلة  القيم  في  التغيرات  عن  الناجمة  والخسائر  األرباح  جميع  تسجيل  يتم 

في  التعامل  عن  الناتجة  األرباح  “صافي  في  الموحد  الدخل  بيان  ضمن  الفور  على  التحوط  لمحاسبة 

المشتقات“ ضمن بند “صافي إيرادات المتاجرة“ (إيضاح ٣٠).

 ٣. ١٥   أسهم 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 وُتضاف إلى حقوق الملكية أو ُتخصم منها. كما أّن عقود األسهم الخاصة 

التي تتطلب تسوية نقدية على أساس الصافي أو توفر خيار التسوية تصّنف كأدوات تداول ويتم تسجيل 

التغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان الدخل الموحد.

 ٣. ١٦   الضمانات 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 وفقًا لشروط 

التعاقد. يتم تسجيل عقود الضمانات المالية مبدئيًا بقيمتها العادلة، والتي من المرجح أن تعادل العالوة 

الحقًا  ويتم  المالية.  الضمانات  أعمار  مدى  على  المستلمة  العالوة  إطفاء  يتم  اإلصدار.  عند  المستلمة 

زام الضمان (القيمة اإلسمية) بقيمته المطفأة أو بالقيمة الحالية ألي مدفوعات متوقعة،  ت تسجيل ال

أيهما أعلى (عند وجود احتمال بسداد أي مبلغ بموجب الضمان). يتم إدراج العالوة المستلمة على هذه 

الضمانات المالية في المطلوبات األخرى.

 ٣. ١٧   القبوالت

زام بدفع مبالغ مقابل المستندات المسحوبة بموجب  ت تنشأ القبوالت عندما يكون لدى المجموعة ال

خطابات اعتماد. تحدد القبوالت مبلغ المال، التاريخ والشخص المستحق الدفع له. بعد القبول، تصبح 

زام مالي ضمن بيان المركز المالي الموحد  ت زام غير مشروط للبنك وبالتالي يتم االعتراف بھا كال ت األداة ال

مع حق تعاقدي مقابل السداد من قبل العميل والتي يتم االعتراف بھا كموجودات مالية.

التسجيل  المالية:  “األدوات   ٣٩ رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  نطاق  وفق  القبوالت  مع  التعامل  يتم 

الحق  تسجيل  مع  الموحد  المالي  المركز  بيان  في  المالية  المطلوبات  ضمن  تسجيلها  ويتم  والقياس“، 

إدراج  تم  فقد  وعليه،  المالية.  الموجودات  ضمن  العميل  من  التعويض  على  الحصول  في  التعاقدي 

زامات المتعلقة بالقبوالت ضمن الموجودات والمطلوبات مالية. ت االل

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥



 ٣. ١٨   ضمانات مستردة

راف بهذه الضمانات بصافي  يستحوذ البنك على ضمانات لتسديد بعض القروض والسلفيات. يتم االعت

مارات عقارية. يتم الحقًا تحديد القيمة  ث حواذ ويتم تصنيفها كاست القيمة القابلة للتحقق في تاريخ االست

العادلة بصورٍة 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.

 ٣. ١٩   التأجير

لتحديد ما إذا كان االتفاق يعد إيجارًا أم ال، أو ما إذا كان يحتوي على إيجار، فإن ذلك يستند إلى مضمون 

أو  معين  أصل  استخدام  على  يعتمد  باالتفاق  الوفاء  كان  إذا  ما  لمعرفة  تقييم  إجراء  ويتطلب  العقد 

موجودات محددة وما إذا كان االتفاق ينقل الحق في استخدام األصل.

المجموعة كمستأجر - إن عقود اإليجار التي ال تنقل بشكٍل جوهري كافة المخاطر والمنافع العرضية 

اإليجار  دفعات  تسجيل  يتم  تشغيلية.  إيجارات  تعد  المجموعة  إلى  المستأجرة  البنود  بملكية  المرتبطة 

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 تصّنف كإيجارات تشغيلية. يتم تسجيل إيرادات اإليجارات في 

بيان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. كما يتم تسجيل اإليجارات المحتملة 

كإيرادات في الفترة التي يتم اكتسابها فيها.

 ٣. ٢٠   االستثمارات العقارية

مارات العقارية هي عبارة عن عقارات محتفظ بها إما لجني إيرادات من تأجيرها أو لزيادة رأس المال  ث االست

أو لكليهما، وتكون غير مخصصة للبيع في سياق العمل االعتيادي، وتستخدم في إنتاج أو توريد السلع أو 

مارات العقارية عند التقييم على أساس القيمة العادلة  ث الخدمات أو في األغراض اإلدارية. يتم إدراج االست

١٢/٣ لالطالع على السياسة المتعلقة بالتقييم العادل.يتم  في تاريخ بيان المركز المالي. راجع اإليضاح 

تحديد القيمة العادلة بصورٍة 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 مبدئيًا بالتكلفة، بما في ذلك جميع التكاليف المباشرة التي ُتعزى 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 نهائيًا من الخدمة وعندما ال يكون من 

المتوقع أن تنتج منافع اقتصادية مستقبلية من االستبعاد. 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.

 ٣. ٢٢   أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

يتم إدراج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بسعر التكلفة. حينما ُيصبح األصل جاهزًا لالستخدام، فإنه يتم 

تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة ويتم استهالكها وفقًا 

لسياسات المجموعة.

 ٣. ٢٣   الموجودات غير الملموسة 

الملموسة  غير  الموجودات  تشمل  الشهرة،  بخالف  المجموعة،  لدى  الملموسة  غير  الموجودات  إن 

المستحوذ عليها من اندماجات األعمال.  

ال يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة إال عندما يمكن قياس تكلفتها بشكٍل موثوق به ويكون من 

غير  الموجودات  قياس  يتم  المجموعة.  إلى  بها  مرتبطة  مستقبلية  اقتصادية  منافع  تتدفق  أن  المحتمل 

الملموسة المستحوذ عليها بشكٍل منفصل عند التسجيل األولي، بالقيمة العادلة ثم الحقًا بالتكلفة ناقصًة 

اإلطفاء المتراكم وخسارة انخفاض القيمة.

إن الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها من اندماج األعمال والمسجلة بشكل منفصل عن الشهرة 

حواذ التي تمثل تكلفتها. يتم إدراجها مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ االست

الموجودات  إطفاء  يتم  محددة.  كغير  أو  كمحددة  إما  الملموسة  غير  للموجودات  اإلنتاجية  األعمار  تقييم  يتم 

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.

٢٥ سنةعقارات بنظام التمّلك الُحر

٧ إلى ١٠ سنواتتحسينات على عقارات مستأجرة وبنظام التمّلك الحر

٣ إلى ٥ سنواتأثاث ومعدات ومركبات

٤ إلى ١٠ سنواتأجهزة وبرامج حاسوب وملحقات 

عاد أو عندما ال يكون من المتوقع وجود منافع اقتصادية  ب يتم إلغاء الممتلكات والمعدات عند االست

عاد أو تقاعد األصل على أساس  ب مستقبلية من استخدامها. يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن است

الفرق بين عوائد البيع والقيمة الدفترية لألصل في ذلك التاريخ، ويتم تسجيلها في بيان الدخل الموحد.

 ٣. ٢١   الممتلكات والمعدات

يتم إدراج الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن 

وجدت. تشمل التكلفة النفقات التي ُتعزى مباشرة إلى االستحواذ على األصل. يتم احتساب التغيرات في 

وُتعامل  االقتضاء،  حسب  االستهالك،  حساب  طريقة  أو  فترة  تغيير  خالل  من  المتوقع  اإلنتاجي  العمر 

معاملة التغيرات في التقديرات المحاسبية.

ُيحّمل 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 ناقصًة قيمته المتبقية. ال يتم حساب استهالك على األرض. 

األعمار اإلنتاجية المقدرة كالتالي:

٦٢



إن المبلغ القابل لإلسترداد 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 لإلسترداد لألصل (أو وحدة توليد النقد) بأقل من قيمته الدفترية، فإنه يتم 

تخفيض القيمة المدرجة لألصل (أو وحدة توليد النقد) إلى القيمة القابلة لإلسترداد. 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 الحقًا، يتم زيادة القيمة المدرجة لألصل (أو وحدة توليد النقد) إلى 

التقدير المعدل للقيمة القابلة لإلسترداد 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.

 ٣. ٢٧   منافع الموظفين

(١) مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

(أ) خطة المنافع المحددة

المساهمات  خطة  عن  وتختلف  التوظيف  بعد  ما  منافع  خطة  عن  عبارة  هي  المحددة  المنافع  خطة 

المحددة. إّن 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. ُيحتسب التزام المنافع المحددة سنويًا 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 مباشرًة ضمن بيان الدخل، ما لم تكن التغييرات في خطة مكافآت التقاعد 

مشروطة بإستمرار الموظفين على رأس عملهم لفترة زمنية محددة (فترة االستحقاق)، وفي هذه الحالة 

يتم إطفاء تكاليف الخدمة السابقة بطريقة القسط الثابت طوال فترة االستحقاق.

االكتوارية  والخسائر  األرباح  تشمل  التي  قياسها،  المعاد  المحددة  المنافع  التزامات  صافي  تسجيل  يتم 

الناتجة عن إعادة القياس، فورًا 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.

تقّدم 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

ما  منشأة  بموجبها  تدفع  التوظيف  بعد  ما  منافع  خطة  عن  عبارة  هي  المحددة  المساهمات  خطة 

مبالغ  قانوني أو ضمني بدفع  التزام  إلى منشأة مستقلة دون أن يترتب عليها أي  محددة  مساهمات 

بيان  في  الموظفين  منافع  مصاريف  ضمن  المحددة  التقاعد  مساهمات  خطط  التزامات  تدرج  إضافية. 

الدخل الموحد في الفترات التي يتم فيها تقديم الخدمات من قبل الموظفين.

بالنسبة إلشتراكات المعاشات والتأمين االجتماعي لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس 

التعاون الخليجي، فإن المجموعة تقوم بتحويلها إلى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة  أبوظبي 

وفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (٧) لسنة ١٩٩٩.

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

األعمار اإلنتاجية المقدرة كالتالي:

٣ سنواتعالقات عمالء بطاقات االئتمان

٤ سنواتعالقات عمالء إدارة الثروات

٥ سنواتالودائع األساسية غير الملموسة

عاد أو عند عدم توقع مزايا اقتصادية مستقبلية  ب يتم إلغاء االعتراف بالموجودات غير الملموسة عند االست

عاد. يتم االعتراف بالمكاسب أو الخسائر الناتجة من إلغاء االعتراف بأصل غير  ب من االستخدام أو االست

ملموس، التي يتم قياسها كالفرق بين صافي تحصيالت االستبعاد والقيمة المدرجة لألصل، في الربح أو 

الخسارة عند إلغاء االعتراف باألصل.

 ٣. ٢٤   تكاليف اإلقتراض

التي  الموجودات  وهي  المؤهلة،  الموجودات  إنشاء  أو  بشراء  مباشرة  تتعلق  التي  اإلقتراض  تكاليف  إن 

تستغرق عادة فترة طويلة من الوقت لكي تصبح جاهزة لالستخدام المقصود منها، ُتضاف إلى تكلفة 

تلك الموجودات حتى يأتي الوقت الذي تصبح فيه الموجودات جاهزة تمامًا لالستخدام المقصود منها.

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

 ٣. ٢٥   اندماجات األعمال والشهرة 

المجموعة.  قبل  من  الشركات  على  حواذ  االست عمليات  الحتساب  المحاسبية  الشراء  طريقة  تستخدم 

الموجودات  قياس  يتم  التبادل.  تاريخ  في  الممنوح  للبدل  العادلة  بالقيمة  حواذ  االست تكلفة  قياس  يتم 

حواذ.  زامات المحتملة بقيمها العادلة في تاريخ االست ت المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات واالل

الموجودات  في  المجموعة  لحصة  العادلة  القيمة  على  حواذ  االست تكلفة  في  زيادة  أي  تسجيل  يتم 

زامات المحتملة ضمن بند الشهرة. إذا كانت تكلفة  ت المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات واالل

حواذ أقل من القيمة العادلة لحصة المجموعة في الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد  االست

زامات المحتملة للشركات المستحوذ عليها، فإنه يتم تسجيل الفرق مباشرة في بيان  ت والمطلوبات واالل

الدخل الموحد.

حواذ على  يتم تحميل الشهرة المكتسبة من اندماجات األعمال بالتكلفة كما هي محددة في تاريخ االست

هذه األعمال، ناقصًا 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 سنويًا، أو على نحو 

أكثر تكرارًا، عندما يكون هناك مؤشر على احتمال انخفاض قيمة الوحدة. إذا كان المبلغ القابل لإلسترداد 

لوحدة توليد النقد أقل من قيمته الدفترية، فإنه يتم تخصيص خسارة انخفاض القيمة أوًال لتخفيض القيمة 

القيمة  على  بناًء  بالتناسب  للوحدة  األخرى  الموجودات  إلى  ثم  الوحدة  على  موزعة  شهرة  ألي  المدرجة 

المدرجة لكل أصل في الوحدة. يتم تسجيل أي خسارة انخفاض في قيمة الشهرة مباشرًة في بيان الدخل 

الموحد. وال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها للشهرة في الفترات الالحقة.

عاد وحدة توليد النقد ذات الصلة، فإنه يتم تضمين المبلغ المرتبط بالشهرة عند تحديد الربح أو  ب عند است

عاد. ب الخسارة من االست

 ٣. ٢٦   االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 

المالية  غير  لموجوداتها  المدرجة  القيم  بمراجعة  المجموعة  تقوم  الموحد،  المالي  المركز  بيان  تاريخ  في 

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 لإلسترداد للموجودات من أجل تحديد مدى 

الخسارة من االنخفاض في القيمة (إن وجدت). وعند تعذر تقدير المبلغ القابل لإلسترداد لكل أصل من 

الموجودات، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لإلسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.



(٢) استحقاقات إنهاء الخدمة

يتم تسجيل استحقاقات إنهاء الخدمة كمصروف عندما يترتب على المجموعة التزام واضح، دون وجود 

التقاعد  تاريخ  قبل  العمل  عقد  إلنهاء  إما  مفصلة  رسمية  خطة  تجاه  منه،  لالنسحاب  واقعية  إمكانية 

االعتيادي أو لتقديم استحقاقات إنهاء الخدمة نتيجة لعرض مقدم لتشجيع الموظفين على ترك العمل 

طوعًا. يتم تسجيل استحقاقات إنهاء الخدمة للتسريح الطوعي إذا كانت المجموعة قد قدمت عرضًا بذلك، 

كانت  إذا  به.  موثوق  بشكٍل  بذلك  القابلين  عدد  تقدير  ويمكن  العرض،  هذا  قبول  المحتمل  من  ويكون 

االستحقاقات واجبة الدفع ألكثر من ١٢ شهرًا من تاريخ التقرير، فعندئٍذ يتم خصمها إلى قيمتها الحالية. 

(٣) منافع 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 ُقدمت من قبل الموظف وكان باإلمكان تقدير االلتزام على نحٍو موثوق به.

(٤) أسهم خطة حوافز الموظفين 

إن تكلفة المدفوعات المبنية على األسهم والمسددة بأدوات حقوق الملكية يتم إدراجها كمصروف على 

مدى فترة االستحقاق، بناًء 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 

فترة  على مدى  الموحد  الدخل  بيان  ضمن  التقديرات األصلية، إن وجد،  أثر مراجعة  تسجيل  يتم  منحها. 

االستحقاق المتبقية، مع إجراء التعديل المقابل لذلك على احتياطي خطة حوافز الموظفين.

عند تعديل بنود المكافآت المسددة بأدوات حقوق الملكية، 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 

وفقًا 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 مسبقًا 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 

على  تعديل  مجرد  كانت  لو  كما  ُتعامل  الجديدة  والمكافآت  الملغاة  المكافآت  فإن  المنح،  تاريخ  في 

المكافآت األصلية، كما هو موضح في الفقرة السابقة.

إن األثر المخفض ألسهم خطة الحوافز القائمة يتم بيانه في حساب العائد المخفض للسهم (إيضاح ٣٤).

 ٣. ٢٨   مخصصات ومطلوبات طارئة

ُتحتسب 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 

التدفقات  باستخدام  المخصص  قياس  يتم  عندما  االلتزام.  لمبلغ  موثوق  تقدير  وضع  باإلمكان  ويكون 

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

حصول  المتوقع  المنافع  تكون  عندما  بااللتزامات  المثقلة  بالعقود  المتعلقة  المخصصات  ُتحتسب 

ُيقاس  العقد.  بموجب  التزاماته  لتلبية  الالزمة  اإلجبارية  التكلفة  من  أقل  العقد  من  عليها  المجموعة 

المخصص بالقيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلنهاء العقد أو بصافي التكلفة المتوقعة لالستمرار في 

العقد، أيهما أقل. تقوم المجموعة قبل تكوين أي مخصص باالعتراف بأي خسارة انخفاض في قيمة 

الموجودات المرتبطة بذلك العقد.

عندما يكون من المتوقع إسترداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية المخصص من 

طرف ثالث، فإنه ال يتم تسجيل الذمة المدينة كأصل إال إذا كان في حكم المؤكد إسترداد هذه الذمة 

وكان باإلمكان قياس مبلغ الذمة على نحٍو 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 كليًا لسيطرة المجموعة؛ أو عبارة عن التزامات حالية نشأت عن أحداث سابقة 

ولكن ال يتم تسجيلها ألنه ليس من المحتمل أن تتطلب تسويتها تدفقًا للمنافع االقتصادية، أو ألن قيمة 

المالية  البيانات  في  الطارئة  المطلوبات  تسجيل  يتم  ال  به.  موثوق  بشكٍل  قياسها  يمكن  ال  االلتزامات 

الموحدة، بل يتم اإلفصاح عنها ضمن اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة، إال إذا كانت غير ذات صلة.

 ٣. ٢٩   التقارير القطاعية

أو  المنتجات  توفير  مجال  في  إما  مشتركًا  ويكون  تمييزه  للمجموعة  يمكن  عنصر  عن  عبارة  هو  القطاع 

الخدمات (قطاع األعمال)، أو توفير المنتجات أو الخدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة (القطاع الجغرافي)، 

تقارير  حول   ٣٩ رقم  إيضاح  راجع  األخرى.  بالقطاعات  الخاصة  تلك  عن  تختلف  وعوائد  لمخاطر  ويخضع 

قطاعات األعمال.

 ٣. ٣٠   الضرائب

يتم تكوين مخصص للضرائب وفقًا للمعدالت المطبقة أو الصادرة فعليًا كما في تاريخ بيان المركز المالي 

على أرباح الفروع الخارجية والشركات التابعة الخاضعة للضريبة وفقًا للوائح المالية للبلدان ذات الصلة التي 

تعمل فيها المجموعة. 

 ٣. ٣١   االعتراف باإليرادات والمصاريف

ويكون  اقتصادية  منافع  المجموعة  إلى  تتدفق  أن  المحتمل  من  يكون  عندما  باإليرادات  االعتراف  يتم 

تسجيل  قبل  التالية  المحددة  بالمعايير  الوفاء  مع  به  موثوق  بشكٍل  اإليرادات  قيمة  قياس  باإلمكان 

اإليرادات.

(١) إيرادات ومصاريف الفائدة

بالفائدة  المحّملة  المالية  والموجودات  المطفأة،  بالتكلفة  تقاس  التي  المالية  األدوات  لجميع  بالنسبة 

فإن  الخسارة،  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المصنفة  المالية  واألدوات  للبيع،  كمتاحة  والمصنفة 

إيرادات أو مصاريف الفوائد وما في حكمها يتم تسجيلها باستخدام معدل الفائدة الفعلي، وهو المعدل 

الذي يخصم تمامًا المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع 

أو  للموجودات  الدفترية  القيمة  صافي  إلى  االقتضاء،  عند  أقصر،  فترة  مدى  على  أو  المالية  لألداة 

المطلوبات المالية. تراَعى في عملية الحساب جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية ويشمل ذلك أي 

رسوم أو تكاليف إضافية تتعلق مباشرة باألداة وُتشكل جزءًا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، بإستثناء 

خسائر االئتمان في المستقبل.

يتم تعديل القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية عندما تقوم المجموعة بمراجعة تقديراتها 

الفعلي  الفائدة  معدل  أساس  على  المعدلة  المدرجة  القيمة  حساب  يتم  المقبوضات.  أو  للمدفوعات 

األصلي.

بمجرد تخفيض القيمة المسجلة ألصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة نتيجة لخسارة 

انخفاض القيمة، فإن إيرادات الفوائد يستمر االعتراف بها باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم 

التدفقات النقدية المستقبلية وذلك لغرض قياس خسارة االنخفاض في القيمة. 

(٢) إيرادات توزيعات األرباح

يتم االعتراف باإليرادات من توزيعات األرباح عندما يتقرر حق المجموعة في قبض الدفعات. 

٦٤



يتم االعتراف باإليرادات من تمويل بيع السَلم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي على مدى فترة العقد 

على أساس رأس مال السَلم 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 وفقًا 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 أيًا من أحكام وشروط عقد الوكالة. يمكن أن تكون المجموعة الوكيل أو رب المال 

حسب طبيعة المعاملة.

يتم االعتراف باإليرادات المقدرة من عقد الوكالة على أساس معدل الربح الفعلي طوال الفترة، وتعّدل 

باإليرادات الفعلية عند تحصيلها. ُتحتسب 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.

تشّكل الصكوك جزءًا من أدوات الدين الصادرة والقروض األخرى وفقًا لما تم بيانه في اإليضاح رقم ٢٠.

٤.   األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
تتأثر نتائج المجموعة المعلنة بالسياسات واالفتراضات والتقديرات المحاسبية التي يقوم عليها إعداد هذه 

المالية  البيانات  إعداد  عند  اإلدارة  من  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  تتطلب  الموحدة.  المالية  البيانات 

الموحدة للمجموعة أن تختار السياسات المحاسبية المناسبة وتقوم بتطبيقها بشكٍل منتظم واتخاذ تقديرات 

وافتراضات معقولة ومتوازنة. وفي غياب المعيار أو التفسير ذي الصلة، يتطلب المعيار المحاسبي الدولي 

٨ “السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء“ من اإلدارة تطوير وتطبيق  رقم 

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 

المالي  الوضع  تصوير  في  المجموعة  إدارة  مجلس  نظر   وجهة  من  أهمية  األكثر  تعتبر  والتي  للمجموعة 

للمجموعة مبينة أدناه. إن استخدام أي تقديرات أو افتراضات أو نماذج مختلفة عن تلك المطبقة من قبل 

المجموعة قد تؤثر على النتائج المعلنة.

 خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات

إن تطبيق المنهج لتقييم انخفاض قيمة القروض، كما هو مبين في إيضاح ٦/٤٣، يتطلب أحكام وتقديرات هامة. 

بالنسبة إلى القروض الفردية الهامة، ينبغي أخذ قرار في تحديدها أوًال، فيما إذا كانت هناك مؤشرات على أن 

خسارة انخفاض القيمة قد تم تكبدها بالفعل، ومن ثم تقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المتوقعة، والتي 

تشكل أساس خسارة انخفاض القيمة التي يتم تسجيلها.

بالنسبة للقروض المقيمة بشكل جماعي، يدخل عامل التقدير باختيار معايير تجميع القروض معًا والتي لها 

نفس السمات االئتمانية، وكذلك في اختيار وتطبيق النماذج االحصائية وغيرها من النماذج المستخدمة 

لتقدير الخسائر المتكبدة لكل مجموعة من القروض في فترة التقرير. إن معدالت الخسائر المقارنة، تقدير 

مدى تمثيل الخسائر التاريخية للظروف الحالية والتقييم المستمر لمنهجية النماذج يعطي وسائل لتحديد 

المتغيرات التي ربما تكون ضرورية، علمًا أن هذه الطريقة مبنية على التقدير.

(٣) إيرادات 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

ُتستحق الرسوم المكتسبة من الخدمات المقدمة على مدى أي فترة زمنية خالل تلك الفترة. تتضمن 

هذه الرسوم إيرادات العموالت وإدارة الموجودات والحفظ ورسوم الخدمات اإلدارية واالستشارية 

األخرى.

االئتمانية  بالتسهيالت  المتعلقة  والرسوم  سحبها  ُيرّجح  التي  للقروض  االقتراض  التزامات  رسوم  إن 

األخرى يتم تأجيلها (مع أي تكاليف إضافية) واالعتراف بها كتعديل لمعدل الفائدة الفعلي على القرض. 

عندما يكون من غير المرّجح 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 االعتراف بها عند االنتهاء من المعاملة ذات 

العالقة. يتم تسجيل الرسوم أو مكوناتها التي ترتبط بأداء معين بعد إستيفاء معايير المعاملة.

 ٣. ٣٢   التمويل اإلسالمي

تمارس المجموعة أنشطة مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل األدوات اإلسالمية 

المختلفة مثل المرابحة واإلجارة والسَلم 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 بناًء على وعد من العميل 

بداية  في  المرابحات  أرباح  قياس  يمكن  معينة.  وظروف  لشروط  وفقًا  شراؤه  تم  الذي  الصنف  بشراء 

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 أصٍل ما بناًء على طلب 

العميل (المستأجر) ووعد منه بإستئجار 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 

ُتحتسب  المستأجر.  إلى  كامل  بشكٍل  المؤّجر  األصل  بملكية  المتعلقة  والعوائد  المخاطر  جميع  بتحويل 

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 وفقًا لحصص األرباح التي تم االتفاق عليها مسبقًا في العقد. يتحمل المضارب الخسارة في حالة 

اإلهمال أو التقصير أو مخالفة أيًا من شروط وأحكام عقد المضاربة، وإال فإن الخسائر يتحملها رب المال. 

يتم االعتراف باإليرادات بناًء 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.

السَلم

محدد  ملموس  أصل  توريد  بتسليم/  بموجبه  (البائع)  العميل  يتعهد  بيع  عقد  عن  عبارة  هو  السَلم  بيع 

للمجموعة (المشتري) في موعد الحق يتفق عليه الطرفان مقابل قيام المشتري بدفع الثمن مقدمًا 

بالكامل وعلى الفور.

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥



٥.   نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

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. 

٦.   ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٩١٧٫٨٥٥٧٨٦,٤٧٤نقد في الصندوق

٢٫٨٦٩٫٩٩٣١,٣٥٩,٢٤٧أرصدة لدى البنوك المركزية

٩٫٧٤٥٫٦٢٦٩,٤٠١,٦٥٩احتياطيات محتفظ بها لدى البنوك المركزية

شهادات إيداع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
٦٫٦٤١٫٢٥٠٣,٥٢٥,٠٠٠المركزي

٥٫٥٥٣١٩,٨١٢شراء عكسي مع المصرف المركزي

٢٠٫١٨٠٫٢٧٧١٥,٠٩٢,١٩٢مجموع النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

التوزيع الجغرافي كالتالي:

٢٠٫١٤٥٫١٨٩١٥,٠٤٨,٤١٣داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

٣٥٫٠٨٨٤٣,٧٧٩خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

٢٠٫١٨٠٫٢٧٧١٥,٠٩٢,١٩٢

 انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

تبدي المجموعة حكمها فيما يتعلق باالنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع حيث يشمل ذلك تحديد 

ما إذا كان االنخفاض في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية أقل من تكلفتها  يعتبر هامًا أو متواصًال. 

وفي سبيل التوصل لمثل هذا الحكم، تقوم المجموعة من بين عوامل أخرى بتقييم التقلب المعتاد في أسعار 

السوق . وباإلضافة إلى  ذلك، ُيعتبر  انخفاض القيمة انخفاضًا  مناسبًا  من وجهة نظر المجموعة إذا كان هناك 

دليل على تدهور الوضع المالي للشركة المستثمر فيها أو أداء نشاط أو قطاع العمل أو التغيرات في التقنيات.

 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 

القيمة  قياس  عملية  موثوقية  ارتفاع  إلى  يؤدي  مما  بالمالحظة  الجديرة  السوق  بيانات  على  فقط  تعتمد 

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 جهدًا كبيرًا من اإلدارة الحتساب القيمة العادلة مقارنة بتلك 

األساليب التي تعتمد كليًة على المعطيات الجديرة بالمالحظة.

يلي  فيما   .٤١ رقم  اإليضاح  في  بيانها  تم  العادلة  القيم  احتساب  في  المستخدمة  التقييم  أساليب  إن 

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 

عادًة وفق الشروط الحاكمة لألداة، غير أن تقدير اإلدارة قد يكون مطلوبًا في الحاالت التي تكون فيها 

النقدية  التدفقات  تكون  قد  شك.  محل  لألداة  التعاقدية  باألحكام  االلتزام  على  اآلخر  الطرف  قدرة 

المستقبلية حساسة للتغيرات في أسعار السوق؛

 اختيار معدل خصم مالئم لألداة. يتم تحديد هذا المعدل بناًء على تقييم من وجهة نظر أحد المشاركين 

في السوق للفرق بين المعدل المالئم لألداة والمعدل المالئم غير المحّمل 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 

لهذه  العادلة  القيمة  قياس  ويكون  السوق،  في  السيولة  توفر  عدم  عن  الناتجة  المثال  سبيل  على 

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 اإلستناد 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 استخدام للعقار، وهو استخدامه الحالي. يتم 

نماذج  على  بناًء  مستقلين  عقارات  تقييم  خبراء  قبل  من  العقارية  لالستثمارات  العادلة  القيمة  إدراج 

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 نحٍو مفصل في اإليضاح 

رقم ١٣.

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٣٩٨٫٧٧٣٧٦٩,٢٦٨أرصدة مستحقة من البنوك

٥٢٤٫٣٢٤١٧٩,٤٢٦ودائع هامشية

١٣٫٨٤٣٫٩٥٨١٠,٦٨١,٦١٦ودائع ألجل

١٨٧٫٩٤٢١,٣٧٥,٥٤٦حسابات وكالة

١٨٣,٥٥٦-شهادات إيداع

١٤٫٩٥٤٫٩٩٧١٣,١٨٩,٤١٢مجموع الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك

إن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:

٥٫٦٠٢٫٤٢٨٧,١٧٩,٠٣٠داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

٩٫٣٥٢٫٥٦٩٦,٠١٠,٣٨٢خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

١٤٫٩٥٤٫٩٩٧١٣,١٨٩,٤١٢

تتحوط المجموعة للودائع ألجل المقومة بالعمالت األجنبية ضد مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية 
بلغ  النقدية.  للتدفقات  كتحوطات  األدوات  هذه  وتصّنف  األجنبي،  الصرف  مقايضات  عقود  باستخدام 
صافي القيمة العادلة الموجبة لهذه المقايضات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ما قيمته ٤٧٩ ألف درهم (٣١ 

ديسمبر ٢٠١٤ – القيمة العادلة السالبة بقيمة ١٫١٥٣ ألف درهم).

 توحيد الصناديق

تنص التغييرات المقررة بمقتضى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٠ – البيانات المالية الموحدة على 

قيام المستثمر بتوحيد الشركة المستثمر فيها عندما يكون المستثمر مسيطرًا على الشركة المستثمر فيها. 

يسيطر المستثمر على الشركة المستثمر فيها عندما يكون معرضًا للحصول على عوائد متغيرة أو يكون له 

خالل  من  العوائد  هذه  على  التأثير  بإمكانه  ويكون  فيها  المستثمر  الشركة  في  مشاركته  نظير  حقوق 

سيطرته على الشركة المستثمر فيها. يشترط تعريف السيطرة الجديد قيام المجموعة بإصدار أحكام هامة 

على أساس مستمر لتحديد المنشآت الخاضعة للسيطرة، وبالتالي ضرورة توحيدها.   

٦٦



٨ .   أوراق مالية بغرض المتاجرة

٩.   أدوات 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:

)   تتغير قيمتها تبعًا للتغير في أي من أسعار الفائدة أو أسعار األدوات المالية أو أسعار السلع أو أسعار  (أ
الصرف األجنبي أو مؤشر األسعار أو المعدالت أو التصنيف االئتماني أو المؤشر االئتماني أو المتغيرات 
العقد  أطراف  بأحد  مرتبط  غير  المالية  غير  للمتغيرات  بالنسبة  التغير  عامل  يكون  أن  شريطة  األخرى 

(يطلق عليه أحيانًا ”الطرف األساسي“)؛

(ب) ال تتطلب صافي استثمار مبدئي أو صافي استثمار مبدئي أقل مما قد يكن مطلوبًا ألنواع أخرى من 
العقود التي يتوقع أن تنطوي على استجابة مشابهة للتغيرات في عوامل السوق؛ و

(ج) تتم تسديدها في تاريخ مستقبلي.

تتضمن األدوات المالية المشتقة المبرمة من قبل المجموعة عقود صرف أجنبي آجلة، وعقود معدالت فائدة 
آجلة، واتفاقيات أسعار مستقبلية، ومقايضات عمالت ومعدالت فائدة، 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 

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٦٢٫٢٦١١٩٩,٥٩٩سندات

إن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:

٤٨٫٤١٦١٧٦,٥٤٠داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

١٣٫٨٤٥٢٣,٠٥٩خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

٦٢٫٢٦١١٩٩,٥٩٩

العادلة  القيمة  تستند  العام.  القطاع  سندات  في  معظمها  استثمارات  السندات  تمثل 
لألوراق المالية بغرض المتاجرة على األسعار المدرجة في السوق. 

٧.   إيداعات الشراء العكسي

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٢٫٤١٩٫٧٧٦٢,٨٣٠,٠٤٩بنوك ومؤسسات مالية

–١٫٨٣٦٫٥٠١عمالء

٤٫٢٥٦٫٢٧٧٢,٨٣٠,٠٤٩مجموع إيداعات الشراء العكسي

إن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:

–٢٫٧٦٢٫٠٩٥داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

١٫٤٩٤٫١٨٢٢,٨٣٠,٠٤٩خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

٤٫٢٥٦٫٢٧٧٢,٨٣٠,٠٤٩

أبرمت المجموعة اتفاقيات إعادة شراء ومقايضات ضمانات تم بموجبها الحصول على نقد بمبلغ ١٢٫١٥٨ 
٢٫٨١٤٫٠٤٢ ألف درهم)   -٢٠١٤ ٤٫٣٨٦٫٢١٧ ألف درهم (٣١ ديسمبر  ألف درهم وسندات بقيمة عادلة تبلغ 
كضمان مقابل إيداعات الشراء العكسي. ويحتفظ الطرف المقابل بالمخاطر والمزايا المتعلقة بهذه السندات 

المستلمة كضمان. تخضع أحكام وشروط هذه الضمانات على اتفاقات إعادة الشراء الرئيسية العالمية.

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 
عقود  تمثل  المستقبلية  المعدالت  اتفاقيات  إن  الصرف.  سوق  مع  يوميًا  تسويتها  تتم  المستقبلية  العقود 
معدالت فوائد مستقبلية يتم التفاوض عليها إفراديًا وتتطلب تسوية نقدية بتاريخ مستقبلي للفرق ما بين 

معدل الفائدة المتعاقد عليه ومعدل السوق الحالي بناًء على القيمة االسمية األصلية.

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 
الخسارة  تمثل  للمجموعة  االئتمان  مخاطر  إن  المشتقة.  العمالت  مقايضات  خيارات  بعض  عدا  فيما 
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 

ًا، إما لشراء (خيار شراء) أو بيع (خيار بيع) بتاريخ محدد أو خالل فترة  زام ت المشتري (المالك) حقًا، وليس ال

معينة بقيمة محددة لعملة أجنبية أو أداة مالية بسعر محدد مسبقًا. يستلم البائع عالوة من المشتري 

في  بها  ُمتاجر  إما  الخيارات  تكون  قد  الفائدة.  أسعار  مخاطر  أو  األجنبية  العمالت  مخاطر  تحّمل  مقابل 

 .(OTC) السوق الرسمية أو متفاوض عليها بين المجموعة والعميل في السوق الموازية

يمكن أن تكون عقود المشتقات إما عبر أسواق التداول أو خارجها. تقوم المجموعة بتقييم المشتقات 

المتداولة باستخدام البيانات المتوفرة على مستويات مقاصة السوق، بينما يقوم بتقييم المشتقات 

المتداولة في السوق الموازية باستخدام بيانات السوق أو أسعار الوسيط / التاجر. وحيثما تكون النماذج 

وأسعار  التعاقدية  الشروط  بينها  من  المعطيات،  من  متنوعة  مجموعة  المجموعة  تستخدم  مطلوبة، 

السوق وتقلباته ومنحنيات العائد وبيانات السوق المرجعية األخرى.

نماذج قياس القيمة العادلة

العامة  المستقبلية  العقود  مثل  النشطة،  األسواق  في  المتداولة  المسّعرة  غير  للمشتقات  بالنسبة 

والمقايضات والخيارات، يمكن بوجٍه عام التحقق من المعطيات واختيار نموذج يتوافق مع السوق. بعض 

المشتقات غير المسّعرة تتم المتاجرة بها في أسواق أقل نشاطًا مع وجود معلومات تسعير محدودة 

وصعوبة بالغة في تحديد القيمة العادلة لهذه المشتقات. وبعد التسجيل األولي، ال تقوم المجموعة 

تسعير  وخدمات  المماثلة  السوق  معامالت  مثل  األدلة  تؤكدها  عندما  إال  التقييم  معطيات  بتحديث 

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

وذلك  تنافسية  بأسعار  العمالء  على  تحوط  حلول  بعرض  البنك  لدى  المتاجرة  أنشطة  معظم  ترتبط 

المخاطر  أيضًا  المجموعة  تدير  والمتوقعة.  الحالية  المخاطر  تخفيض  أو  تعديل  أو  تحويل  من  لتمكينهم 

الناتجة عن معامالت العمالء أو يتخذ مواقف بناًء على التوقعات بالتربح من الحركات اإليجابية في األسعار 

أو المعدالت أو المؤشرات. 

المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التحوط

موجوداتها  إدارة  أنشطة  من  كجزء  التحوط  ألغراض  المالية  األدوات  مشتقات  المجموعة  تستخدم 

ومطلوباتها للحد من التعّرض لتقلبات معدالت الفائدة وأسعار الصرف. تستخدم المجموعة عقود العمالت 

الصرف  أسعار  مخاطر  ضد  للتحوط  الفائدة  معدالت  ومقايضات  العمالت  ومقايضات  اآلجلة  األجنبية 

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.

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥



يبين الجدول التالي القيم العادلة الموجبة (الموجودات) والسالبة (المطلوبات) لألدوات المالية المشتقة.

القيم العادلة

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
الموجودات
ألف درهم

المطلوبات
ألف درهم

القيم اإلسمية
ألف درهم

مشتقات محتفظ بها أو المصدرة بغرض المتاجرة

٦٠٣,٧٧٦٥٤٧,٦٥٦٨٣,٤٦٨,٥٦٦مشتقات صرف أجنبي

٢,٤٥١,٧٧١٢,٥١٠,٩٠٦١٢٦,٣٤٤,٣٨٩مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت

١٨٨,٣٣٦١٧٨,٦٢٨١٦,١٧٨,٠٢٥خيارات معدالت الفائدة والسلع

٧٩٦٣٩٧١,٢٣٤,٠١٣عقود معدالت آجلة

١,٣٣٥١,٠٤٥٣٨,٩٧٠,٠٢٧عقود مستقبلية (صرف - متداول)

٢٩٧,٨٢٤٢٩٧,٣٦٩١,٣٢٢,٥٥٧مقايضات السلع والطاقة

٣٦,٠٦٢١٩,٥٧٨٦,٧٣٣,٧١٣خيارات المقايضات

٣,٥٧٩,٩٠٠٣,٥٥٥,٥٧٩٢٧٤,٢٥١,٢٩٠مجموع المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة بغرض المتاجرة

مشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة

٣٦٥,٣٦١١,٠٠١,٩٣٤٤٨,٩٣٦,٤٨٧ مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت

مشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

٤٩,٢٧١٣٥,٤٦٣٣,٧٠٠,٧٤٩ مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت

٧,٣٧٦١٤٨,٢٠٤١٥,٢٣٣,٦٥٤عقود صرف أجنبي آجلة

٥٦,٦٤٧١٨٣,٦٦٧١٨,٩٣٤,٤٠٣مجموع المشتقات المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

٤,٠٠١,٩٠٨٤,٧٤١,١٨٠٣٤٢,١٢٢,١٨٠مجموع األدوات المالية المشتقة

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

مشتقات محتفظ بها أو المصدرة بغرض المتاجرة

٨٢٤,٧٢٤٨٤٦,٣٦٥٩١,٦٨٠,٣٢٩مشتقات صرف أجنبي

٢,٧١٢,٦٨٢٢,٧١٣,٢٢٥١١٢,٩٦١,٧٤٦مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت

١٧٤,٩١٩٢٢٨,٠٢٠٩,٨٧٥,٤٨٠خيارات معدالت الفائدة والسلع

١,٠٠٠,٠٠٠–٤٤٧عقود معدالت آجلة

٢,٥٣٦١٤٦٤,٥٨٢,٠٩٥عقود مستقبلية (صرف - متداول)

٢٣٨,٥٢٧٢٣٨,٠٨٦١,٤٠٨,٨٤١مقايضات السلع والطاقة

٩١,٣٧٠١٥,٩٧٩٥,٧٢٧,٩٥٤خيارات المقايضات

٤,٠٤٥,٢٠٥٤,٠٤١,٨٢١٢٢٧,٢٣٦,٤٤٥مجموع المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة بغرض المتاجرة

مشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة

٢٢٠,٩٧٨٧٠٨,٢٦٢٥٣,٥٩٤,٨٥٧ مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت

مشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

١٩,١٠٩٢٩,٧٢٢٤,٩٥٠,٤٣٤ مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت

٣,٢١٤٢٢٠,٢٦٢٩,١٨٨,٢٤٣عقود صرف أجنبي آجلة

٢٢,٣٢٣٢٤٩,٩٨٤١٤,١٣٨,٦٧٧مجموع المشتقات المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

٤,٢٨٨,٥٠٦٥,٠٠٠,٠٦٧٢٩٤,٩٦٩,٩٧٩مجموع األدوات المالية المشتقة

تشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت وال تعتبر مؤشرًا على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.

فيما يلي صافي خسائر عدم فعالية التحوط المسجلة في بيان الدخل الموحد:

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

(٢٨,٥٩٤)١٣٦٫١١٣مكاسب/ (خسائر) من البنود المتحوطة المتعلقة بالمخاطر المتحوطة

٢٥,٣٠٦(١٤٩٫٢٨٩)(خسائر)/ مكاسب من أدوات التحوط

(٣,٢٨٨)(١٣٫١٧٦)عدم فعالية تحوطات القيمة العادلة

(٨٠٣)(٥٤٤)عدم فعالية تحوطات التدفقات النقدية

(١٣٫٧٢٠)(٤,٠٩١)

٦٨



١٠.   استثمارات في أوراق مالية

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

اإلمارات العربية 
المتحدة

ألف درهم

دول أخرى في 
مجلس التعاون 

الخليجي
ألف درهم

باقي دول 
العالم

ألف درهم
المجموع
ألف درهم

استثمارات متاحة للبيع

مدرجة:

١,٠٣٢,٧٢٢٧٣٦,٢٩٥٣,١٥٣,٧٧٨٤,٩٢٢,٧٩٥أوراق مالية حكومية

٤,٦٥٤,١٦٥١٠٢,٨٩٨١,٢٥٠,١٧٣٦,٠٠٧,٢٣٦سندات مالية - قطاع عام

٢,٦١٢,٧٧٨٣٤٨,١٦٤٥,٣٤٢,٠٢٨٨,٣٠٢,٩٧٠ سندات مالية - بنوك ومؤّسسات مالية

١٤٦,١٣٠٦٧٤,٣٠٢-٥٢٨,١٧٢سندات مالية - شركات

٤٤٨٩٨٨-٥٤٠أدوات حقوق الملكية

٧٦,٨٦٧١٤٣,٥٨٦-٦٦,٧١٩صناديق مشتركة

٨,٨٩٥,٠٩٦١,١٨٧,٣٥٧٩,٩٦٩,٤٢٤٢٠,٠٥١,٨٧٧مجموع االستثمارات المدرجة

غير مدرجة:

٣٩٨,١٠٩-٣٩٨,١٠٩-أوراق مالية حكومية

١٣,٢٤٨٣٦٢,٧٣٢-٣٤٩,٤٨٤أدوات حقوق الملكية

٥٠,٨٨٩--٥٠,٨٨٩صناديق مشتركة

٤٠٠,٣٧٣٣٩٨,١٠٩١٣,٢٤٨٨١١,٧٣٠مجموع االستثمارات غير المدرجة

٩,٢٩٥,٤٦٩١,٥٨٥,٤٦٦٩,٩٨٢,٦٧٢٢٠,٨٦٣,٦٠٧مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

استثمارات متاحة للبيع

مدرجة:

١,٥٢٨,٣٢٣١,٦٧٨,٨٣١١,٥٢٣,٢٤٢٤,٧٣٠,٣٩٦أوراق مالية حكومية

٤,١١٣,٦٢١٤٥,٠٩٠٢٨٦,٨٦٩٤,٤٤٥,٥٨٠سندات مالية - قطاع عام

٢,٧٤٠,٥١٣٧٥٧,٩٩٣٧,٠٢٦,٢٧٩١٠,٥٢٤,٧٨٥ سندات مالية - بنوك ومؤّسسات مالية

٤٢,٢٩٢٤٥٢,٠٢٩–٤٠٩,٧٣٧سندات مالية - شركات

٨٢٤––٨٢٤أدوات حقوق الملكية

١٦٥,٨٣٥––١٦٥,٨٣٥صناديق مشتركة

٨,٩٥٨,٨٥٣٢,٤٨١,٩١٤٨,٨٧٨,٦٨٢٢٠,٣١٩,٤٤٩مجموع االستثمارات المدرجة

غير مدرجة:

٨٩٥,٧١٣–٨٩٥,٧١٣–أوراق مالية حكومية

٥٧,٦٩٩––٥٧,٦٩٩سندات مالية - قطاع عام

٧٦١٧٦١––سندات مالية - شركات

١٣,٢٨١٣٢٨,١٣٦–٣١٤,٨٥٥أدوات حقوق الملكية

٥٠,٠٨٠––٥٠,٠٨٠صناديق مشتركة

٤٢٢,٦٣٤٨٩٥,٧١٣١٤,٠٤٢١,٣٣٢,٣٨٩مجموع االستثمارات غير المدرجة

٩,٣٨١,٤٨٧٣,٣٧٧,٦٢٧٨,٨٩٢,٧٢٤٢١,٦٥١,٨٣٨مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية الصافية 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.

التدفقات النقدية الصافية المتوقعة
أقل من ٣ أشهر

ألف درهم

٣ أشهر  إلى أقل من 
سنة واحدة
ألف درهم

سنة واحدة إلى أقل من 
سنتين

ألف درهم

من سنتين إلى أقل
من ٥ سنوات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

(٥٩٫٥٣٩)٢٣٫١٣١(٩٫٥٥٧)(٢٣٫٣٩٤)(٤٩٫٧١٩)٢٠١٥

(٢٦٩,٥٢٠)(٢٦,٦٥٩)(١٥,٩١٤)(١٤٥,٦٠٣)(٨١,٣٤٤)٢٠١٤

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، حصلت المجموعة على ضمان نقدي بقيمة ٧٦٫٦٧٤ ألف درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ – ٢٦٢٫٣٧٠ ألف درهم) مقابل الموجودات المشتقة من بعض األطراف المقابلة.

مارات في أوراق مالية بقيمة ١٫٣٦٧٫٤٤٠ ألف درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ –  ث كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، قامت المجموعة بإيداع ضمان نقدي بقيمة ٦٠٠٫٩٨٠ ألف درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ – ٥٥٢٫٢٠٢ ألف درهم) واست
١٫٧٨٧٫٩٤٤ ألف درهم) مقابل القيمة العادلة السالبة للمطلوبات المشتقة. تخضع هذه الضمانات التفاقيات خدمة الضمان الثنائية أو لالتفاقية الرئيسية للجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات.

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥



تتحوط المجموعة ضد مخاطر أسعار الفائدة والصرف األجنبي على بعض االستثمارات ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة من خالل مقايضات معدالت الفائدة والمقايضات فيما بين العمالت، ويقوم بتصنيفها كتحوطات 
للقيمة العادلة والتدفقات النقدية، على التوالي. بلغ صافي القيمة العادلة الموجبة لمقايضات أسعار الفائدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ما قيمته ٢٢٤٫٥٦٤ ألف درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ – بلغ صافي القيمة العادلة السالبة 

ما قيمته ١٨٫٢٧١ ألف درهم). تم إدراج أرباح وخسائر عدم فعالية هذه التحوطات ضمن بيان الدخل الموحد. 

أبرمت المجموعة اتفاقيات إعادة شراء واتفاقيات مقايضة العائد اإلجمالي حيث تم بموجبها رهن السندات واالحتفاظ بها لدى األطراف المقابلة كضمانات. تحتفظ المجموعة بالمخاطر والعوائد المتعلقة باالستثمارات 
المرهونة. إن الجدول التالي يبين القيمة المدرجة لهذه السندات والمطلوبات المالية المتعلقة بها:

٢٠١٥٢٠١٤

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

٣٫٣٠٤٫٣٨١٣٫١٥٢٫٦٧٦٤,٧٦٥,٥٤٥٤,٥٨٩,١١١تمويل إعادة الشراء

قامت المجموعة أيضًا برهن استثمارات في أوراق مالية بقيمة عادلة تبلغ ١٫٣٨٢٫١٩٧ ألف درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ – ١٫٨٠٢٫٥٨٤ ألف درهم) كضمان مقابل حسابات هامشية تحت الطلب. وبقيت المجموعة محتفظة 
بالمخاطر والعوائد المتعلقة باالستثمارات المرهونة.

١١.   قروض وسلفيات، بالصافي
٢٠١٥

ألف درهم
٢٠١٤

ألف درهم

٤,٤٨٧,٠٨٣٣٫٦٩١٫٨٤٣سحوبات على المكشوف (أفراد وشركات)

٢٨,٤٠٠,١١٢٢٣٫٦٣٨٫٦٥٧قروض أفراد

١١٥,٧٩٧,٧٠٨١٠٧٫٢٢٣٫٧٣٣قروض شركات

٣,٥١٧,٩٤٦٢٫٨٦٥٫٨٥٢بطاقات ائتمان

٧,٨١٩,٤٢٤٩٫٩٢٠٫١٥٦تسهيالت أخرى

١٦٠,٠٢٢,٢٧٣١٤٧٫٣٤٠٫٢٤١إجمالي القروض والسلفيات

(٦٫٧٧٧٫٧٤٣)(٦,٣٤٤,٨٨٧)ناقصًا: مخصص انخفاض القيمة (إيضاح ٦/٤٣)

١٥٣,٦٧٧,٣٨٦١٤٠٫٥٦٢٫٤٩٨مجموع القروض والسلفيات، بالصافي

لموجودات التمويل اإلسالمي المدرجة في الجدول أعاله، راجع إيضاح ٢٤.

تقوم المجموعة بالتحوط ضد مخاطر أسعار الفائدة على بعض القروض والسلفيات 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ما قيمته ٤٨١ ألف درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ – بلغ صافي القيمة العادلة الموجبة ما قيمته ٤٫١٥٢ ألف درهم).

أبرمت المجموعة اتفاقيات إعادة شراء مالية 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 الثنائية أو لإلتفاقية الرئيسية للجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات. يبين الجدول التالي القيمة المدرجة لهذه القروض وااللتزامات المالية 

المتعلقة بها:

٢٠١٥٢٠١٤

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

––٢٫٠٢٣٫٢٤٥١٫٤٠٦٫٥٤١تمويل إعادة الشراء
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المجموع
ألف درهم

١٥٦٠,٦٩٠ يناير ٢٠١٤

٣٢,٧٥٨إضافات خالل السنة

٢٢,٣٣٠إعادة تقييم استثمارات عقارية

١٦١٥,٧٧٨ يناير ٢٠١٥

٣١٫٦٧٧إضافات خالل السنة

١٩٢إعادة تقييم استثمارات عقارية

٣١٦٤٧٫٦٤٧ ديسمبر ٢٠١٥ 

زامات والمطلوبات الطارئة (إيضاح ٣٨) مبلغًا بقيمة ١٫٧٤٠ ألف درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٤  ت تشمل االل
مار العقاري.  ث زامات مصاريف مستقبلية على االست ت – ١٫٧٤٠ ألف درهم) يمثل ال

تشمل اإلضافات خالل السنة مبلغًا بقيمة ٣١٫٦٧٧ ألف درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ - ٢٠٫٦٦٧ ألف درهم) يمثل 
أراٍض وعقارات مستحوذ عليها من تسويات لبعض القروض والسلفيات. ولم يتم إدراج هذه المعاملة 

ضمن بيان التدفقات النقدية الموحد كونها معاملة غير نقدية. 

بناًء على موافقة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، يجوز للبنك أن يحتفظ بهذه األصول 
العقارية لفترة أقصاها ثالث سنوات ويجوز مدها بموافقة أخرى من المصرف المركزي. يمكن للبنك أيضًا 

أن يقوم بتأجير هذه العقارات ويجني منها إيرادات.  

  التقييم العادل

ُتجرى 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 االستخدام األعلى واألمثل للعقارات هو استخدامها 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.

مار: تستخدم هذه الطريقة لتقدير قيمة العقار من خالل رسملة صافي اإليرادات  ث  طريقة االست

ماره على مدار مدة  ث التشغيلية للعقار على أساس العائد المناسب الذي يتوقعه المستثمر من است
االنتفاع الخاضعة للتقييم.

مارات العقارية للمجموعة قائمة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. ث إن جميع االست

مارات العقارية: ث مبين أدناه تفاصيل إيرادات اإليجار والمصاريف التشغيلية المباشرة المتعلقة باالست

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٤١٫٢١٢٣٩,٩١٧إيرادات اإليجار

٤٫٩٩٤٦,٠١٣مصاريف تشغيلية مباشرة

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

١٫٠٧٩٫٢١٤١٫٠١٧٫٨١٩فوائد مدينة

٧٫٢٤١٢١,٩٥٩ضرائب مقدمة

٥٥٫٠٨٣٦٥,٨٣٠مدفوعات مقدمة

٧٫١٦٨٫٧١٦٢٫٩٠٦٫٤٢٠قبوالت (إيضاح ٢١)

٢٦١٫٣٨٦٥٣٩,٨١٦أخرى

٨٫٥٧١٫٦٤٠٤,٥٥١,٨٤٤مجموع الموجودات األخرى

١٣.   استثمارات عقارية

١٤.      موجودات أخرى

١٢.   استثمار في شركة زميلة

يتضمن االستثمار في شركة زميلة حصة البنك في الشركة الزميلة البالغة ٣٥٪ في أسهم الشركة الزميلة. قرر البنك أنه يمارس تأثيرا هامًا على أساس التمثيل في إدارة المنشأة.

تم احتساب االستثمار في الشركة الزميلة في البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات التي يمكن تحديدها للشركة الزميلة بتاريخ الشراء.

إن تفاصيل الشركة الزميلة هي كما يلي:

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيسنسبة حقوق الملكيةاسم الشركة الزميلة

تشغيل مخيمات عمالاإلمارات العربية المتحدة٣٥٪فور ان بروبرتي ال ال سي

لألرصدة والمعامالت مع الشركة الزميلة، راجع إيضاح ٣٧.

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥



عقارات بنظام التمّلك 
الُحر 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

٨٤٨,٩٨٢١٣٦,٦٢٨١٦٦,٧٤٢٥٠١,٢٢٣٤٦,٦٤٣١,٧٠٠,٢١٨في ١ يناير ٢٠١٤

(١٤٩)––(٨٨)–(٦١)فرق سعر الصرف

٤١٠٨٦٢,٠٩٠٦,١٦٤١٢٤,٢٨٨١٣٣,٠٣٨إضافات خالل السنة

–(١٣١,١٩٧)٥,٤٣٥٧,٦١١٨,٦٩٤١٠٩,٤٥٧تحويالت

(١,٣٦٢)–(٣٦٦)(٩٩٦)––استبعادات خالل السنة

٨٥٤٫٧٦٦١٤٤,٣٢٥١٧٦,٤٤٢٦١٦,٤٧٨٣٩,٧٣٤١,٨٣١,٧٤٥في ١ يناير ٢٠١٥

(٤٦٩)(٣٧)(١٧٦)(٩٩)(١)(١٥٦)فرق سعر الصرف

٢٣٠٥٣٤٢,٤٧٢١٫٨٨٤١٥٨,٨٥٤١٦٣٫٩٧٤إضافات خالل السنة

-(١٢٦,٣٠٩)١٥,٨٢٧١٢,٢٣٠١٥,٠٤٢٨٣,٢١٠تحويالت

(٧,٩٩٤)-(٤,٥٤٨)(٣,٤٤٦)--استبعادات خالل السنة

٨٧٠,٦٦٧١٥٧,٠٨٨١٩٠,٤١١٦٩٦,٨٤٨٧٢,٢٤٢١,٩٨٧,٢٥٦في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

االستهالك المتراكم

٨٩٤,٨٩٦–٢٦٤,٣١٢٩١,٦٠٩١٣٧,٨٠٢٤٠١,١٧٣في ١ يناير ٢٠١٤

(٩٤)–(٥٣)(٢٤)–(١٧)فرق سعر الصرف

––٢,٥٣٩(٢,٥٣٩)––تحويالت

١٣٢,٠٠٨–٣٧,٠٨٣١٧,٢٨٨١٠,٩٨٩٦٦,٦٤٨المحّمل للسنة

(١,٢٥٣)–(٣٣٣)(٩٢٠)––استبعادات خالل السنة

١,٠٢٥,٥٥٧–٣٠١,٣٧٨١٠٨,٨٩٧١٤٥,٣٠٨٤٦٩,٩٧٤في ١ يناير ٢٠١٥

(٢٣٩)-(١٣٧)(٦٠)-(٤٢)فرق سعر الصرف

١٣٤,٥٣١-٣٧,٥٣٠١٢,٤٩٤١١,٨٧٠٧٢,٦٣٧المحّمل للسنة

(٧,٧٣٨)-(٤,٥٤٦)(٣,١٩٢)--استبعادات خالل السنة

١,١٥٢,١١١-٣٣٨,٨٦٦١٢١,٣٩١١٥٣,٩٢٦٥٣٧,٩٢٨في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

القيمة المدرجة

٥٣١,٨٠١٣٥,٦٩٧٣٦,٤٨٥١٥٨,٩٢٠٧٢,٢٤٢٨٣٥,١٤٥في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٥٥٣,٣٨٨٣٥,٤٢٨٣١,١٣٤١٤٦,٥٠٤٣٩,٧٣٤٨٠٦,١٨٨في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

موجودات أخرى غير ملموسة

الشهرة
ألف درهم

عالقات عمالء 
بطاقات االئتمان

ألف درهم

عالقات عمالء
إدارة الثروات
ألف درهم

ودائع أساسية 
غير ملموسة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

التكلفة أو التقييم

١٨,٨٠٠١٢,٧٠٠١٨,٠٠٠١١٢,٧٠٠١٦٢,٢٠٠كما في ١ يناير ٢٠١٤

١٨,٨٠٠١٢,٧٠٠١٨,٠٠٠١١٢,٧٠٠١٦٢,٢٠٠كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

اإلطفاء المتراكم

١٢,٧٠٠١٤,٥٥٠٧٣,٢٥٥١٠٠,٥٠٥–كما في ١ يناير ٢٠١٤

٣,٤٥٠٢٢,٥٤٠٢٥,٩٩٠––إطفاء خالل السنة

١٢,٧٠٠١٨,٠٠٠٩٥,٧٩٥١٢٦,٤٩٥–كما في ١ يناير ٢٠١٥

١٦,٩٠٥١٦,٩٠٥--–إطفاء خالل السنة

١٢,٧٠٠١٨,٠٠٠١١٢,٧٠٠١٤٣,٤٠٠–كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

القيمة الدفترية

١٨٫٨٠٠–––١٨٫٨٠٠في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

١٦,٩٠٥٣٥,٧٠٥––١٨,٨٠٠في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

١٥.   ممتلكات ومعدات، بالصافي

١٦.   موجودات غير ملموسة
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٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٢٨٢,٦٦٦٥٧٨٫٢١٣أرصدة مستحقة للبنوك

٨٨,٢٨٩٩٦٫٢٠٠ودائع هامشية

١,٣٢٠,٨٣٨٣٫٤١٤٫٦٠٦ودائع ألجل

١,٦٩١,٧٩٣٤٫٠٨٩٫٠١٩مجموع األرصدة المستحقة للبنوك

عقود  استخدام  األجنبية ب العمالت  أسعار صرف  مخاطر  مقابل  ألجل  الودائع  بالتحوط لبعض  البنك  يقوم 
مقايضات الصرف األجنبي، ويصّنف هذه األدوات كتحوطات للتدفقات النقدية. إن صافي القيمة العادلة 
السالبة لهذه المقايضات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بلغت ١٫٥٦٢ ألف درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ – ال شيء درهم).

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٦٢,١٨٩,٥٩٤٥٧٫٠٧٥٫٣٧٣ودائع ألجل

٥١,٧١٣,٧٧٨٤٦٫٨٢٣٫٥٩٥ودائع جارية

١٠,٩٣٢,٩٨٣٨٫٨٩٥٫٦٧٢ودائع توفير

١٧,٦٢٨,٥٢٣١٢٫١١٤٫٢٦٢ودائع مرابحة

٤١٨,٩٠٧٤٢٥٫٨٩٨ودائع حكومية طويلة األجل

٦٤٢,٥١١٦٧٦٫٤٢٧ودائع هامشية

١٤٣,٥٢٦,٢٩٦١٢٦٫٠١١٫٢٢٧مجموع ودائع العمالء

إلى  الرجوع  يرجى  أعاله،  الجدول  في  المدرجة  المرابحة)  ودائع  اء  ن ث إست (ب اإلسالمية  للودائع  بالنسبة 
اإليضاح رقم ٢٤.

األجنبي  الصرف  مخاطر  ضد  األجنبية  بالعمالت  المقومة  ألجل  الودائع  لبعض  بالتحوط  البنك  يقوم 

استخدام مقايضات الصرف األجنبي ومقايضات معدالت الفائدة ويصّنف  ومعدالت الفائدة المتغيرة ب
هذه األدوات كتحوطات للتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة العادلة السالبة لهذه المقايضات كما في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ما قيمته ٣٢٫٩٥٣ ألف درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ - بلغ صافي القيمة العادلة السالبة ما 

قيمته ٤٧٫٩٢٠ ألف درهم).

فيما يلي تفاصيل األوراق التجارية باليورو المصدرة ضمن برنامج البنك:

العملة
٢٠١٥

ألف درهم
٢٠١٤

ألف درهم

٤٥٣,٢٢٣٦١٩,٢٩٥الفرنك السويسري

٢,٣٤١,٣٩٣١,٠٨٢,٦٥٩اليورو

٥٤٣,٦٣٦١,٤٤١,٤١٠الجنيه االسترليني

–٦٧,٠٦٢الدوالر االسترالي

٢,٢٩٤,٧٥٠٣,٢٣١,٩٢٠الدوالر األمريكي

٥,٧٠٠,٠٦٤٦,٣٧٥,٢٨٤مجموع األوراق التجارية باليورو

عقود  استخدام  ب األجنبية  العمالت  صرف  مخاطر  ضد  باليورو  التجارية  األوراق  لبعض  البنك  يتحوط 
مقايضات الصرف األجنبي ويصّنف هذه األدوات كتحوطات للتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة العادلة 
السالبة لعقود التحوطات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ما قيمته ٨٢٫٨١١ ألف درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ – بلغ 

صافي القيمة العادلة السالبة ما قيمته ١٦٦٫٨٨٣ ألف درهم). 

تم إصدار األوراق التجارية باليورو بأسعار مخصومة حيث تراوحت معدالت الخصم بين ٠٫٠٤٪ إلى ٢٫١٧٪ 
سنويًا وبأسعار مخصومة سالبة تراوحت معدالت الخصم بين ٠٫٦٨٪ إلى ٠٫٨٥٪ سنويًا (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ : 

٠٫٠٨٪ إلى ٠٫٧٧٪ سنويًا).

لالطالع على تحليل آجال استحقاق قروض األوراق التجارية باليورو، يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم ٤٥.

ابع) ١٦. موجودات غير ملموسة (ت

بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠١٠، استحوذ البنك على أعمال الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات والشركات 
الصغيرة والمتوسطة لبنك رويال بنك أوف سكوتالند (”RBS“) في دولة اإلمارات العربية المتحدة لقاء 

مبلغ قدره ١٦٨٫٩٠٠ ألف درهم. وبناًء على التقييم العادل وعملية تحديد سعر الشراء التي قام بها 
حواذ في عام ٢٠١٠، احتسب البنك مبلغ ١٤٣٫٤٠٠ ألف درهم  استشاري خارجي على الفور بعد االست

كموجودات غير ملموسة ومبلغ ١٨٫٨٠٠ ألف درهم كشهرة. 

  الشهرة

ألغراض اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة على قطاعات المجموعة التشغيلية التي تمثل أدنى 
مستوى لدى المجموعة يتم من خالله مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية، والتي ال تعتبر أعلى من 

قطاعات األعمال لدى المجموعة.

إجمالي القيم الدفترية للشهرة الموزعة على كل وحدة هي كما يلي:

ألف درهمالوحدة المولدة للنقد

١٠,٧٨٤بطاقات ائتمان

٥,٠٩٩قروض

٩٤سحوبات على المكشوف

٢,٨٢٣نشاط إدارة الثروات

١٨,٨٠٠مجموع الشهرة

  موجودات أخرى غير ملموسة

تمثل موجودات عالقات العمالء غير الملموسة القيمة العائدة إلى األعمال التي عالقات العمالء
يتوقع أن تتولد من العمالء الحاليين كما في تاريخ االستحواذ. ولتحديد القيمة 
العادلة لعالقات العمالء، فقد تم تناول عمالء بطاقات االئتمان وعمالء إدارة 

الثروات بشكٍل منفصل وذلك بسبب اختالف محفظة المخاطر والعالقات والوالء. 
ومن المتوقع أن ينتج عن هذه العالقات دخًال ماديًا متكررًا في شكل رسوم 

وفوائد وعموالت.

ودائع أساسية
غير ملموسة

تنشأ قيمة الموجودات غير الملموسة للودائع األساسية من حقيقة أن قاعدة 
الودائع لدى المجموعة تمثل مصدرًا للتمويل أرخص من تمويل العمليات الكبيرة 

أو صناديق االستثمار في األصول السائلة. إن الفارق بين تكلفة التمويل على 
الودائع وتكلفة تمويل العمليات الكبيرة/ صناديق االستثمار في األصول السائلة 

يمثل قيمة الودائع األساسية غير الملموسة.

  تقييم انخفاض قيمة الشهرة

لم يتم تسجيل أي خسائر عن االنخفاض في القيمة للشهرة خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 
(٢٠١٤ - ال شيء درهم).

رداد للوحدات المولدة للنقد قد تم تقييمها على أساس قيمتها قيد  إن المبالغ القابلة لإلست
االستخدام. تم تحديد القيمة قيد االستخدام لكل وحدة عن طريق خصم التدفقات النقدية 
المستقبلية المتوقع توليدها من استمرار استخدام هذه الوحدات. استند حساب القيمة قيد 

االستخدام على االفتراضات األساسية التالية:

 أعدت توقعات التدفقات النقدية استنادًا إلى الخبرة السابقة ونتائج التشغيل الفعلية وخطة العمل 
استخدام المعدل المتوقع تحقيقه من خالل هذه  في عام ٢٠١٥. وتم استقراء التدفقات النقدية ب

األعمال. تستند فترة التوقع على التوجه الحالي للمجموعة فيما يتعلق بتشغيل هذه الوحدات.

رداد للوحدات المولدة للنقد. ُقّدرت   تم تطبيق معدالت خصم مناسبة لتحديد المبالغ القابلة لإلست
استخدام بيانات السندات  معدالت الخصم على أساس نموذج تسعير الموجودات الرأسمالية ب

األمريكية وأسواق رأس المال في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

إن االفتراضات األساسية المذكورة أعاله تتغير مع تغير الظروف االقتصادية والسوقية. تشير تقديرات 
البنك إلى أنه ليس من المتوقع أن تؤدي التغيرات المعقولة في هذه االفتراضات إلى انخفاض المبلغ 

رداد من الوحدات لما دون القيمة الدفترية. القابل لإلست

١٧.   أرصدة مستحقة للبنوك

١٨.   ودائع العمالء

١٩.   أوراق تجارية باليورو

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥



تفاصيل القروض كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ كالتالي:

العملةاألداة
خالل سنة واحدة

ألف درهم
سنة إلى  ٣ سنوات

ألف درهم
٣ إلى ٥ سنوات

ألف درهم
أكثر من  ٥ سنوات

ألف درهم
المجموع
ألف درهم

٦٧٩,٧٥٨-٦٧٩,٧٥٨--دوالر أستراليسندات عالمية متوسطة األجل

١٦٧,٠٣٢--١٦٧,٠٣٢-رينمينبي صيني

٤٨,٣١٤-٤٨,٣١٤--يورو

٥٩٨,٢٢٧--٥٩٨,٢٢٧-رينغيت ماليزي

٣٨٨,٦٧٧--٣٨٨,٦٧٧-فرنك سويسري

٤٦,٨٢١---٤٦,٨٢١ليرة تركية

٥٠٤,١٦٤--٥٠٤,١٦٤-درهم إماراتي

٢٢٢,٦٥٠-١٣٠,٥٦٢٤٥,٨٩٦٤٦,١٩٢ين ياباني

١٥١,١٨١-١٥١,١٨١--دوالر هونج كونج

٤,٥٨٦,٢٩٩٧,٩٨٨,٧٣٧٢,٠١٤,٩٤٠١٤,٥٨٩,٩٧٦-دوالر أمريكي

١٧٧,٣٨٣٦,٢٩٠,٢٩٥٨,٩١٤,١٨٢٢,٠١٤,٩٤٠١٧,٣٩٦,٨٠٠

١,٨٤١,٤٠٦---١,٨٤١,٤٠٦دوالر أمريكيسندات صكوك إسالمية

٣,٣٠٢,٣٢١--٥٥٠,٩٥٠٢,٧٥١,٣٧١دوالر أمريكيقروض ثنائية - سعر فائدة عائم

١,٤٦٥,١٢٥--١,٤٦٥,١٢٥-دوالر أمريكيقرض مشترك - سعر فائدة عائم

٦٣٦,٣٥٥---٦٣٦,٣٥٥باوند بريطانيشهادات ودائع مصدرة

٢٣٦,٧٠٨---٢٣٦,٧٠٨دوالر هونج كونج

٣,٦٦٢,٤١٧٣,٦٦٢,٤١٧---دوالر أمريكيسندات ثانوية - سعر فائدة ثابت

٣٧١,٣٨٢٣٧١,٣٨٢---فرنك سويسري

٤,٥٥٩,٢١٧--٣,٢٨٤,٧٥٠١,٢٧٤,٤٦٧دوالر أمريكيقروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

٦,٧٢٧,٥٥٢١١,٧٨١,٢٥٨٨,٩١٤,١٨٢٦,٠٤٨,٧٣٩٣٣,٤٧١,٧٣١مجموع القروض

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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ما قيمته ٨٧٠٫٨٢٦ ألف درهم.

تفاصيل القروض كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ كالتالي:

العملةاألداة
خالل سنة واحدة

ألف درهم
سنة إلى  ٣ سنوات

ألف درهم
٣ إلى ٥ سنوات

ألف درهم
أكثر من  ٥ سنوات

ألف درهم
المجموع
ألف درهم

٧٥٨,٧٦٣–٧٥٨,٧٦٣––دوالر أستراليسندات عالمية متوسطة األجل

١٧٢,٩٥٠––١٧٢,٩٥٠–رينمينبي صيني

٥٣,٩٠٥٥٣,٩٠٥–––يورو

١,٥١٨,٣٠٦––٧٨٤,٥٧٥٧٣٣,٧٣١رينغيت ماليزي

٩٥٣,١٤٥––٥٦٤,٤٦٨٣٨٨,٦٧٧فرنك سويسري

٦٠,١٢٧––٦٠,١٢٧–ليرة تركية

٥١٣,٢٧٠––٥١٣,٢٧٠–درهم إماراتي

٢٢٣,١٠٢–١٧٦,٩١٣٤٦,١٨٩–ين ياباني

١,٨٨٩,٥٤٧٧,٦٥١,١٠٧١,٦٣١,٥٣٠١١,١٧٢,١٨٤–دوالر أمريكي

١,٣٤٩,٠٤٣٣,٩٣٥,٢١٥٨,٤٥٦,٠٥٩١,٦٨٥,٤٣٥١٥,٤٢٥,٧٥٢

١,٨٦٣,٦٠٩––١,٨٦٣,٦٠٩–دوالر أمريكيسندات صكوك إسالمية

٣,٣٠٠,٢١١––١,٤٦٩,٢٠٠١,٨٣١,٠١١دوالر أمريكيقروض ثنائية - سعر فائدة عائم

١,٠٥٨,٨٥٥–––١,٠٥٨,٨٥٥دوالر أمريكيسندات ثانوية - سعر فائدة عائم

٣,٧٠٩,٧٧٠٣,٧٠٩,٧٧٠–––دوالر أمريكي                      - سعر فائدة ثابت

٣٧٢,٨١٣٣٧٢,٨١٣–––فرنك سويسري

٤,٥٨٩,١١١–––٤,٥٨٩,١١١دوالر أمريكيقروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

٨,٤٦٦,٢٠٩٧,٦٢٩,٨٣٥٨,٤٥٦,٠٥٩٥,٧٦٨,٠١٨٣٠,٣٢٠,١٢١مجموع القروض

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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ ما قيمته ٤٨٤٫٨٧٠ ألف درهم.

٢٠.   قروض

٧٤



 سندات صكوك إسالمية

تحمل الصكوك معدل ربح متوقع بنسبة ٤٫٠٧١٪ سنويًا تستحق الدفع بصورة نصف سنوية (إيضاح ٢٤).

 قروض ثنائية بسعر فائدة عائم

قسائم شهرية بمعدل ٦٠ إلى ٨٠ نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور.
قسائم ربع سنوية بمعدل ٧٠ نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور.

 قروض مشتركة بسعر فائدة عائم

قسائم شهرية بمعدل ٦٨ نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور.
قسائم ربع سنوية بمعدل ٦٠ نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور.

 شهادات ودائع مصدرة

معدل فائدة ثابت يبلغ ٠٫٤٣٪ سنويًا إلى ٠٫٩٠٪ سنويًا.

 سندات ثانوية بسعر فائدة ثابت

المعدالت  يلي  وفيما  أشهر؛  ستة  كل  الثابت  السعر  ذات  الثانوية  السندات  على  الفائدة  تستحق 
المتعاقد عليها لقسائم الفائدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ :

أكثر من ٥ سنوات العملة    

معدل فائدة ثابت ٣٫١٢٥٪ إلى ٤٫٥٪ سنويًا دوالر أمريكي:   

معدل فائدة ثابت يبلغ ١٫٨٨٥٪ سنويًا فرنك سويسري:   

ُتدرج السندات الثانوية ذات سعر الفائدة الثابت بالكامل كقروض ثانوية ضمن الشق الثاني من رأس 
المال ألول فترة خمس سنوات حتى سنة ٢٠١٨ ثم يتم إطفاؤها بعد ذلك بمعدل ٢٠٪ سنويًا حتى عام 
٢٠٢٣ وذلك ألغراض احتساب نسبة كفاية رأس المال (إيضاح ٥٢). وقد تم اعتماد ذلك من قبل المصرف 
المركزي في اإلمارات العربية المتحدة. هناك سندات ثانوية بقيمة ١٫٤٥٣٫٤١٢ ألف درهم مستحقة في 

سنة ٢٠٢٣ ولكنها تحت الطلب بعد فترة خمس سنوات من تاريخ إصدارها بناًء على اختيار البنك.

 قروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

معدل فائدة ثابت يتراوح بين ٠٫٦٦٪ سنويًا إلى ٠٫٩٢٪ سنويًا.
قسائم ربع سنوية بمعدل ١٣٠ إلى ١٤٥ نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور وتشمل اتفاقيات إعادة 

شراء مقابل قروض بقيمة ١٫٤٠٦٫٥٤١ ألف درهم. 

٢٠. قروض (تابع)

 سندات عالمية متوسطة األجل

تدفع الفائدة على السندات العالمية متوسطة األجل كمتأخرات؛ وفيما يلي المعدالت المتعاقد عليها لقسائم الفائدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥:  

أكثر من ٥ سنوات٣ إلى ٥ سنواتسنة إلى ٣ سنواتخالل سنة واحدةالعملة

–معدل فائدة ثابت يبلغ ٤٫٧٥٪ سنويًا––دوالر أسترالي

معدل فائدة ثابت يتراوح من ٣٫٧٪–رينمينبي صيني
إلى ٤٫١٢٥٪ سنويًا

––

قسائم أرباح ربع سنوية بعائد ٥٩ نقطة ––يورو
أساس مضافة إلى سعر يوريبور

–

معدل فائدة ثابت يتراوح من ٤٫٣٠٪–رينغيت ماليزي
إلى ٥٫٣٥٪ سنويًا

––

قسائم أرباح ربع سنوية بعائد ١١٠ نقطة –فرنك سويسري
بالفرنك  ليبور  سعر  إلى  مضافة  أساس 

السويسري

––

–––معدل فائدة ثابت يبلغ ١٢٫٧٥٪ سنويًاليرة تركية

––معدل فائدة ثابت يبلغ ٦٫٠٠٪ سنويًا–درهم

–معدل فائدة ثابت يبلغ ٠٫٦٨٪ سنويًامعدل فائدة ثابت يبلغ ٠,٤٨٪ سنويًامعدل فائدة ثابت يبلغ ٠٫٤١٪ و٠٫٨١٪ سنويًاين ياباني

معدل فائدة ثابت يتراوح من ٢٫٣٠٪ إلى ––دوالر هونج كونج
٢٫٤٦٪ سنويًا

–

معـــدل فائـــدة ثابـــت  يبلـــغ ٢٫٥٠٪ ســـنويًا –دوالر أمريكي (*)
ســـنويًا وقســـائم أربـــاح ربـــع ســـنوية بمعـــدل 
١٠٨ إلـــى ١٣٠ نقطـــة أســـاس مضافـــة إلـــى 

سعر ليبور

معـــدل فائـــدة ثابـــت يتـــراوح بيـــن ٢٫٦٣٪ و 
٣٪ ســـنويًا وقســـائم أربـــاح ربـــع ســـنوية 
بمعـــدل ٧٣ نقطـــة أســـاس مضافـــة إلـــى 

سعر ليبور

معدل فائدة ثابت يتراوح بين ٤٫٥٢٪ 
و٥٫١٢٪ سنويًا

(*) تشمل سندات بقيمة ١٫٤٢٤٫٦٢٩ ألف درهم مستحقة على مدى ٣٠ عامًا بعائد يترواح بين ٤٫٥٢٪ سنويًا و ٥٫١٢٪ سنويًا ويستحق طلبها بنهاية كل فترة خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥



٢١.   مطلوبات أخرى
٢٠١٥

ألف درهم
 ٢٠١٤

ألف درهم

٥٠٦,٥٠٢٣٦٨٫٢٥٤فوائد دائنة

٣٨٤,٦٧٧٣٣٤٫٨٧٢التزام معترف به عن التزامات المنافع المحددة

٢٩١,٥٠٦٢٤٨٫٤٤١حسابات دائنة وأرصدة دائنة أخرى

٦٢٦,٣٦٠٥٦٦٫١٥٠إيرادات مؤجلة

٧,١٦٨,٧١٦٢٫٩٠٦٫٤٢٠قبوالت (إيضاح ١٤)

١,٤٢٥,٤٧٣١٫٣٨٠٫٧٧٥أخرى

١٠,٤٠٣,٢٣٤٥٫٨٠٤٫٩١٢مجموع المطلوبات األخرى

 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 
٢٠١٥ من قبل خبير اكتواري مسجل في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تم قياس القيمة  من سنة 
الحالية اللتزام المنافع المحددة، وما يتعلق بها من تكاليف الخدمة الحالية والسابقة، باستخدام طريقة 

الوحدة االئتمانية المتوقعة.

تم استخدام االفتراضات األساسية التالية لتقييم االلتزامات:

٤٫٥٪ سنويًا معدل الخصم
٤٫٥٠٪ سنويًا معدل زيادة الراتب

تم استخدام االفتراضات الديموغرافية للوفيات والتقاعد لتقييم االلتزامات والمنافع ضمن الخطة.

سيكون االلتزام أعلى بقيمة ٥٫٦٥٤ ألف درهم إذا كان معدل الخصم المستخدم في االفتراض أقل 
بنسبة ٠٫٢٥٪ وأن االلتزام سيكون أقل بقيمة ٥٫٤٨٦ ألف درهم إذا كان معدل الخصم المستخدم في 
االفتراض أعلى بنسبة ٠٫٢٥٪. وبالمثل، سيكون االلتزام أعلى بقيمة ١١٫٦٥٧ ألف درهم إذا كان معدل 
زيادة الرواتب المستخدمة في االفتراض أعلى بنسبة ٠٫٥٠٪ وااللتزام سيكون أقل بقيمة ٩٫٣٢٩ ألف 

درهم إذا كان معدل زيادة الرواتب المستخدمة في االفتراض أقل بنسبة ٠٫٥٠٪.

إن الحركة في التزامات المنافع المحددة هي على النحو التالي:

٢٠١٥
ألف درهم

 ٢٠١٤
ألف درهم

٣٣٤,٨٧٢٢٥٦,١٠٢الرصيد االفتتاحي

٦٨,١٢١٦٩,٩٣٥صافي المحّمل خالل السنة (*)

١٠,١٤١٢٥,٨٨٧خسائر اكتوارية من التزامات المنافع المحددة

(١٧,٠٥٢)(٢٨,٤٥٧)منافع مدفوعة

٣٨٤,٦٧٧٣٣٤,٨٧٢الرصيد الختامي

(*) تم االعتراف بها ضمن “تكاليف الموظفين“ في بيان الدخل الموحد.

 مساهمات المنافع المحددة

تدفع المجموعة أيضًا مساهمات إلى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي فيما يتعلق 
بموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويتم تصنيفها 
ألف   ٢٧٫٧٦٣ قيمته  ما  المساهمات  لهذه  بالنسبة  السنة  مصروف  يبلغ  محددة.  مساهمات  كخطط 
درهم (٢٠١٤ – ٢٦٫٦١١ ألف درهم). كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، تم تصنيف معاشات دائنة بقيمة ٥٫٩٠٥ 

ألف درهم إلى بند مطلوبات أخرى – أخرى (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ – ٥٫٠٢٣ ألف درهم). 

٢٢.   رأس المال 

المصّرح به، المصّدر والمدفوع بالكامل

ألف درهم
 ٢٠١٥

ألف درهم
 ٢٠١٤

ألف درهم

٥,٥٩٥,٥٩٧٥,٥٩٥,٥٩٧٥,٥٩٥,٥٩٧أسهم عادية بقيمة ١ درهم للسهم

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، احتفظ مجلس أبوظبي لالستثمار بما نسبته ٥٨٫٠٨٣٪ (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ – 
٥٨٫٠٨٣٪) من رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل. 

 أسهم خزينة

بعض  من  العادية  األسهم  من   (٢٫٠١١٫١٠٨  -  ٢٠١٤)  ٢٫٦١٣٫٣٥٣ شراء  بإعادة  السنة  خالل  البنك  قام 
المساهمين مقابل بدل نقدي إجمالي يبلغ ١٧٫٠٠٥ ألف درهم (٢٠١٤- ١١٫٦٩١ ألف درهم) - وتم االحتفاظ 
٢٣) ومن المتوقع إلغاؤها نهائيًا. إن  ٢٠١٥ (إيضاح  ٣١ ديسمبر  بهذه األسهم كأسهم خزينة كما في 
إجمالي عدد األسهم التي تم إعادة شراؤها من قبل البنك كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بلغ ٣٩٧٫٣٦٦٫١٧٢ 
(٣١ ديسمبر ٢٠١٤ – ٣٩٤٫٧٥٢٫٨١٩). تم الحصول على موافقة هيئة األوراق المالية والسلع والمصرف 
المركزي في اإلمارات العربية المتحدة والمساهمين في البنك على برنامج إعادة الشراء إلى حد ١٠٪ 

من أسهم البنك.

 توزيعات أرباح 

اقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة ٢٫٣٣٩٫٢٠٤ ألف درهم بواقع ٠٫٤٥ درهم للسهم 
الواحد بما يمثل ٤٥٪ من رأس المال المدفوع صافي من األسهم المعاد شراؤها، وذلك عن السنة 
٠٫٤٠ درهم للسهم  ٢٫٠٧٩٫٢٩٢ ألف درهم بواقع   – ٢٠١٤ ٢٠١٥ (٣١ ديسمبر  ٣١ ديسمبر  المنتهية في 
الواحد بما يمثل ٤٠٪ من رأس المال المدفوع صافي من األسهم المعاد شراؤها). يخضع هذا االقتراح 

لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية. 
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٢٣.   احتياطيات أخرى، صافية من أسهم الخزينة

حركة االحتياطيات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥:

أسهم خزينة
ألف درهم

أسهم خطة 
حوافز الموظفين،

بالصافي
ألف درهم

احتياطي نظامي
ألف درهم

٢,٦٩٢,١٥٤(٦٦,٠٩٩)(١,٨٠٨,٦٤٨)الرصيد في ١ يناير ٢٠١٥ 

–––فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية 

–––صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

–––إعادة تصنيف صافي التغيرات في القيمة العادلة إلى بيان الدخل الموحد

–––صافي التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

–––صافي التغيرات في القيمة العادلة المحررة إلى بيان الدخل الموحد عند استبعاد استثمارات متاحة للبيع

–––مجموع (الخسارة)/ الدخل الشامل اآلخر للسنة

–(٥٠,١٩٥)–شراء أسهم

–(٤,٠٥٦)–تعديالت القيمة العادلة وأخرى

–٢٧,٣٩١–أسهم - الجزء المكتسب (إيضاح ٢٥) 

––(١٧,٠٠٥)إعادة شراء أسهم (إيضاح ٢٢)

١٠٥,٦٤٥––تحويل من أرباح مستبقاة (إيضاح ٥٢)

٢,٧٩٧,٧٩٩(٩٢,٩٥٩)(١,٨٢٥,٦٥٣)الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 

٢,٢٨٧,١٨١(٥٧,٤٣٨)(١,٨١٨,٩٦٩)الرصيد في ١ يناير ٢٠١٤

–––فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية 

–––صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

–––إعادة تصنيف صافي التغيرات في القيمة العادلة إلى بيان الدخل الموحد

–––صافي التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

–––صافي التغيرات في القيمة العادلة المحررة إلى بيان الدخل الموحد عند استبعاد استثمارات متاحة للبيع

–––مجموع الخسارة الشاملة للسنة

–(٣١,٤٥٩)–شراء أسهم

–(٦,٥١١)–تعديالت القيمة العادلة وأخرى

–٢٩,٣٠٩–أسهم - الجزء المكتسب (إيضاح ٢٥) 

––(١١,٦٩١)إعادة شراء أسهم (إيضاح ٢٢)

––٢٢,٠١٢صافي الحركة في أسهم خزينة عند استبعاد صناديق تابعة (إيضاح ٥٣)

٤٠٤,٩٧٣––تحويل من أرباح مستبقاة (إيضاح ٥٢)

٢,٦٩٢,١٥٤(٦٦,٠٩٩)(١,٨٠٨,٦٤٨)الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

لالطالع على المعلومات الخاصة باالحتياطيات، يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم ٥٢.

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥



احتياطي قانوني
ألف درهم

احتياطي عام
ألف درهم

احتياطي طوارئ
ألف درهم

احتياطي تحويل
عمالت أجنبية

ألف درهم

احتياطي تحوط
التدفق النقدي

ألف درهم

تغيرات متراكمة 
في القيم العادلة

ألف درهم
المجموع
ألف درهم

٢٥١,٦٩٢٥,٧٩١,٧٩٨(١١,٢٨٣)(٦٣,٣٨٥)٢,٦٤٧,٣٦٧٢,٠٠٠,٠٠٠١٥٠,٠٠٠

–––(٩,٨٧٥)––(٩,٨٧٥)

––––(٢٠٤,٩٩٤)–(٢٠٤,٩٩٤)

––––٢١٩,٣٣٤–٢١٩,٣٣٤

–––––(٣٣٤,٨٨٣)(٣٣٤,٨٨٣)

–––––(١٧,٠٢٨)(١٧,٠٢٨)

–––(٩,٨٧٥)(٣٤٧,٤٤٦)(٣٥١,٩١١)١٤,٣٤٠

––––––(٥٠,١٩٥)

––––––(٤,٠٥٦)

––––––٢٧,٣٩١

––––––(١٧,٠٠٥)

٢٥٦,٠٧٧–––––١٥٠,٤٣٢

٥,٦٥٦,٥٦٤(١٠٠,٢١٩)٣,٠٥٧(٧٣,٢٦٠)٢,٧٩٧,٧٩٩٢,٠٠٠,٠٠٠١٥٠,٠٠٠

٤٠,٨٠٠٣٥١,١٥٨٥,١٣٥,٤٤٠(٥٩,٦٨٦)٢,٢٤٢,٣٩٤٢,٠٠٠,٠٠٠١٥٠,٠٠٠

–––(٣,٦٩٩)––(٣,٦٩٩)

––––(٤٢٥,٤١٦)–(٤٢٥,٤١٦)

––––٣٧٣,٣٣٣–٣٧٣,٣٣٣

–––––(٧٧,٢٦٥)(٧٧,٢٦٥)

–––––(٢٢,٢٠١)(٢٢,٢٠١)

–––(٣,٦٩٩)(٥٢,٠٨٣)(٩٩,٤٦٦)(١٥٥,٢٤٨)

––––––(٣١,٤٥٩)

––––––(٦,٥١١)

––––––٢٩,٣٠٩

––––––(١١,٦٩١)

––––––٢٢,٠١٢

٨٠٩,٩٤٦–––––٤٠٤,٩٧٣

٢٥١,٦٩٢٥,٧٩١,٧٩٨(١١,٢٨٣)(٦٣,٣٨٥)٢,٦٤٧,٣٦٧٢,٠٠٠,٠٠٠١٥٠,٠٠٠
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موجودات التمويل اإلسالمي

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٢,٤٥٦,٢٦٥٢,٢٩٩,٩٣٠المرابحة

٦,٧٤٩,٨٠٦٤,١٧٠,٦٥٤اإلجارة التمويلية

٣٢,٣٩٠١٣٨,٥٣٤المضاربة

٥,٣٠٣,٣٩٨٤,٤٢٠,٠١٩السالم

١٩٧,٩٨٣١٢٦,٧٧٦أخرى

١٤,٧٣٩,٨٤٢١١,١٥٥,٩١٣إجمالي موجودات التمويل اإلسالمي

(١٤٣,٢١٩)(١٩٧,٨٨٥)ناقصًا: مخصص انخفاض القيمة

١٤,٥٤١,٩٥٧١١,٠١٢,٦٩٤صافي موجودات التمويل اإلسالمي

إجمالي اإلجارة والقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإلجارة

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٤٨٣,٠٠٢٥٣٩,٢٣٨أقل من سنة واحدة

١,٨٥٣,٦٤٩٢,٣٢٣,٠٣١من سنة واحدة إلى خمس سنوات

٦,١٣٢,٩٠٨٢,٨٣٩,٨٠٩أكثر من خمس سنوات

٨,٤٦٩,٥٥٩٥,٧٠٢,٠٧٨إجمالي اإلجارة

(١,٥٣١,٤٢٤)(١,٧١٩,٧٥٣)ناقصًا: إيرادات مؤجلة

٦,٧٤٩,٨٠٦٤,١٧٠,٦٥٤صافي اإلجارة 

صافي القيمة الحالية

٣٨٤,٩٩٨٢٩١,٣٢٣أقل من سنة واحدة

١,٤٧٧,٢٨٠١,٦٠٨,٦١٩من سنة واحدة إلى خمس سنوات

٤,٨٨٧,٥٢٨٢,٢٧٠,٧١٢أكثر من خمس سنوات

٦,٧٤٩,٨٠٦٤,١٧٠,٦٥٤مجموع صافي القيمة الحالية

إيرادات التمويل اإلسالمي

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٨٣,٦٢٥٦٩,٧٤٤المرابحة

٢٢٦,٠٧٤٢١٩,٦٩٤اإلجارة التمويلية

٤,٤٣٣١٣,٧٥٣المضاربة

٣٥٩,٥٨٨٣٠٨,٤٢٤السالم

٣,٤٢٤٥,٨١٨أخرى

٦٧٧,١٤٤٦١٧,٤٣٣مجموع إيرادات التمويل اإلسالمي

الودائع اإلسالمية
٢٠١٥

ألف درهم
٢٠١٤

ألف درهم

٢,٦٤٦,٧٨١٢,٥٤٣,٨٧٥ودائع جارية

١١,١٢٢١٣,٢٨١ودائع هامشية

٤,٩١٩,٠٣٣٤,١٩٨,٢١٩ودائع توفير المضاربة

١,٢٨٠,٧٣٨١,٣٧٤,٥٧٥ودائع مضاربة ألجل

١,٣٦٣,٨٩٣١,٢٤٩,٤٧٩ودائع وكالة

١٠,٢٢١,٥٦٧٩,٣٧٩,٤٢٩مجموع الودائع اإلسالمية

توزيعات األرباح اإلسالمية

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٤١,٥٠٥٤٤,٠٤٢ودائع توفير المضاربة والودائع ألجل

١٧,٤١٠١٤,٧٨٠ودائع وكالة

٥٠,٧٩٧٥٣,٢٧٤صكوك

١٠٩,٧١٢١١٢,٠٩٦مجموع توزيعات األرباح اإلسالمية

للتمويل  التجاري  أبوظبي  التابعة  شركته  خالل  من  التجاري،  أبوظبي  بنك  أصدر   ،٢٠١١ نوفمبر  في 
اإلسالمي (كايمان) المحدودة (شركة صكوك) ترتيبًا لتمويل الصكوك بما يتفق مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية بمبلغ ٥٠٠٫٠٠٠ ألف دوالر أمريكي (١٫٨٣٦٫٥٠٠ ألف درهم). تحمل الصكوك معدل ربح متوقع 
٤٫٠٧١٪ سنويًا مستحق الدفع بصورة نصف سنوية ويحين تاريخ استحقاقها في نوفمبر ٢٠١٦. إن هذه 

الصكوك مدرجة في بورصة لندن.

٢٥.   أسهم خطة حوافز الموظفين، بالصافي

تدير المجموعة خطة حوافز طويلة األجل للموظفين (“الخطة“) وذلك بغرض تقدير الموظفين ذوي األداء المتميز واإلبقاء عليهم داخل البنك. ووفقًا للخطة، ُيمنح الموظفون أسهمًا 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 أربعة خطط للحوافز للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ كما هو مبين على النحو التالي:

١ يناير ١٢٠١٤ يناير ١٢٠١٤ يناير ١٢٠١٥ يناير ٢٠١٥

١٫٧٩٥٫٠٠٠٣٫٨٤٠٫٩٦٨١٫٦٦٥٫٠٠٠٣٫٥٦٢٫٦٣١عدد األسهم الممنوحة

١٢٫٦١٩٢٧٫٠٠٢١٠٫٨٢٣٢٣٫١٥٧القيمة العادلة لألسهم الممنوحة في تاريخ المنح بآالف الدراهم

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٦ ديسمبر ٣١٢٠١٧ ديسمبر ٣١٢٠١٧ ديسمبر ٢٠١٨تاريخ االستحقاق

شروط االستحقاق - مرور ثالث / أربع سنوات في الخدمة اعتبارًا من تاريخ المنح أو استيفاء شروط خاصة خالل فترة االستحقاق (تشمل الوفاة أو العجز أو  التقاعد أو إنهاء الخدمة أو تحقيق األداء المستهدف).

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٢٤.   التمويل اإلسالمي
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٢٦.   سندات رأس المال

في فبراير ٢٠٠٩، قامت دائرة المالية لدى حكومة أبوظبي باالكتتاب في سندات رأسمالية تنظيمية من 
درهم  ألف   ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ تبلغ  اسمية  بقيمة  التجاري  أبوظبي  بنك  في  المال  رأس  من  األول  الشق 

(“السندات“). 

ال تتمتع هذه السندات بحق التصويت، وهي سندات دائمة غير مجّمعة لألرباح، وليس لها تاريخ إسترداد 
مضمونة  وغير  مباشرة  التزامات  السندات  هذه  تمثل  فقط.  للبنك  متوفر  اإلسترداد  خيار  إن  محدد. 
حاملي  والتزامات  حقوق  وتأتي  بينها،  تفاضل  أي  دون  تصنيفها  في  وتتساوى  البنك  على  وثانوية 
السندات بعد مطالبات الدائنين الرئيسيين. تخضع السندات لمعدل فائدة سنوي بنسبة ٦٪ يستحق 
الدفع كل ستة أشهر حتى فبراير ٢٠١٤، ومعدل فائدة عائم لستة أشهر بسعر إيبور باإلضافة إلى نسبة 
٢٫٣٪ سنويًا بعد ذلك، إال أنه يحق للبنك وفقًا 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) إسترداد 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، بإستثناء 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.

٢٧.   إيرادات الفوائد
٢٠١٥

ألف درهم
٢٠١٤

ألف درهم

١٩٨,٥٣٧٢٠٥,٠٢٥قروض وسلفيات للبنوك

٦,٤٥١,٧٣٤٥,٦٥٥,٢٤٩قروض وسلفيات للعمالء

٤٥٩,٢٦٠٥٠٢٫٩٩١استثمارات متاحة للبيع

١٠,٤٣٧٤٫٦٩٠أوراق مالية بغرض المتاجرة

٧,١١٩,٩٦٨٦٫٣٦٧٫٩٥٥مجموع إيرادات الفوائد

٢٨.   مصاريف الفوائد
٢٠١٥

ألف درهم
٢٠١٤

ألف درهم

٧,٢١٢٧,٥٩٥ودائع من البنوك

٩١٩,٥٠٦٧٦٤٫٣١٥ودائع العمالء

٣٦,٠٠٣٣٠٫٩٧٧أوراق تجارية باليورو

٥١٨,٨٨٠٤٨٥,٨٩٦قروض

١,٤٨١,٦٠١١٫٢٨٨٫٧٨٣مجموع مصاريف الفوائد

٢٩.   صافي إيرادات الرسوم والعموالت
٢٠١٥ 

ألف درهم
٢٠١٤ 

ألف درهم

إيرادات الرسوم والعموالت

١,٠١٤,٤٧٠٨٥٨,١٢٦رسوم مصرفية لألفراد

٥٥٩,٥٠١٥٠٢,٥٨٤رسوم مصرفية للشركات

١٧٨,٤١٨١١٩٫٧٩٢رسوم من صناديق االئتمان واألنشطة االئتمانية األخرى

١٤,٠١٨٤٠٫٣٢٨رسوم وساطة

٤١,٧٧٥٤٧,٩٤٢رسوم أخرى

١,٨٠٨,١٨٢١,٥٦٨,٧٧٢مجموع إيرادات الرسوم والعموالت

(٣٢٥,٨٢٤)(٣٧٠,٦٠٥)مصاريف الرسوم والعموالت

١,٤٣٧,٥٧٧١,٢٤٢,٩٤٨صافي إيرادات الرسوم والعموالت

٣٠.   صافي إيرادات المتاجرة
٢٠١٥ 

ألف درهم
٢٠١٤ 

ألف درهم

٦٤,١٤٥٢٣٫٩٥٨صافي األرباح من التعامل في المشتقات

٢٩٢,١٠٤٢٨٤٫٩٥٩صافي األرباح من التعامل في العمالت األجنبية

٩٨,٠٧١(٤,٢٣٧)صافي (الخسائر)/ األرباح من األوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة

٣٥٢,٠١٢٤٠٦,٩٨٨صافي إيرادات المتاجرة

الحركة في أسهم الخطة كالتالي:

٢٠١٥٢٠١٤

٦,٠٩٧,٩٠٥٩,٠٥٥,٤٦٢الرصيد االفتتاحي

٥,٦٣٥,٩٦٨٥٫٢٢٧٫٦٣١األسهم الممنوحة خالل السنة

(٧,٨٥٢,٢١٣)(٤,٤٥٥,٢٦٣)المكتسبة خالل السنة

(٣٣٢,٩٧٥)(٥٥١,٢٠٦)المتقادمة خالل السنة

٦,٧٢٧,٤٠٤٦,٠٩٧,٩٠٥الرصيد الختامي

٢٧,٣٩١٢٩,٣٠٩قيمة تكلفة “الخطة“ المعترف بها ضمن “تكاليف الموظفين“ في بيان الدخل الموحد (بآالف الدراهم)

غير  األسهم  هذه  تشمل   .( سهمًا  ٥٫٩٨٠٫٩٦٣  –  ٢٠١٤ ديسمبر   ٣١ ) سهمًا   ٧٫٣٣٧٫٥٣٠ بلغ   ٢٠١٥ ديسمبر   ٣١ في  كما  الخطة  ضمن  المخصصة  غير  المتبقية  المتقادمة  لألسهم  اإلجمالي  العدد  إن 
خطة  برنامج  في  األسهم  هذه  إدراج  المجموعة  لدى  البشرية  والموارد  والتعويضات  الترشيحات  لجنة  تعتزم  المستقبلية.  للخطط  شراؤها  تم  التي  واألسهم  المتقادمة  األسهم  المخصصة 

المقبلة. الحوافز 



٣١.   إيرادات أخرى من العمليات
٢٠١٥ 

ألف درهم
٢٠١٤ 

ألف درهم

١٧,٠٢٨٢٢٫٢٠١صافي المكاسب من استبعاد استثمارات متاحة للبيع

١٥١,٤٦٤١٣٨٫٧٩١إيرادات إدارة العقارات

٥٣,٢٢٠٦٥٫٩٧١إيرادات إيجار

٩,٨٦٧٢٦٫٥١٣إيرادات توزيعات األرباح

–(٣,٨٨٧)خسائر ناتجة عن تقاعد التحوطات

٣٧,٢١٤١٩,١٤٧أخرى

٢٦٤,٩٠٦٢٧٢٫٦٢٣مجموع اإليرادات األخرى من العمليات

٣٢.   مصاريف العمليات
٢٠١٥ 

ألف درهم
٢٠١٤ 

ألف درهم

١,٦٨٩,٤٢٧١,٤٦٤,٣٥٩مصاريف موظفين

١٣٤,٥٣١١٣٢,٠٠٨استهالك (إيضاح ١٥)

١٦,٩٠٥٢٥,٩٩٠إطفاء موجودات غير ملموسة (إيضاح ١٦)

٩٨٦,٠٧٥٩٤٠,٧٠٣أخرى

٢,٨٢٦,٩٣٨٢٫٥٦٣٫٠٦٠مجموع مصاريف العمليات

٣٣.   مخصصات انخفاض القيمة

٢٠١٥ 
ألف درهم

٢٠١٤ 
ألف درهم

٧٥٢,٨٤٦١,٠٤٠,٥٥١محمل خالل السنة

(٢٢٩,٣٥٢)(٢٥٢,٥٦٦)مستردات خالل السنة

مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات،
٥٠٠,٢٨٠٨١١,١٩٩بالصافي (إيضاح ٦/٤٣)

(٤٨,٩٥٢)(١٠,٨٥٣)صافي مستردات االنخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع

–١٢,١٢١مخصص إنخفاض القيمة - أخرى 

٥٠١,٥٤٨٧٦٢,٢٤٧مجموع مخصصات انخفاض القيمة

٣٤.   العائد على السهم

 العائد األساسي والمخّفض على السهم

يستند احتساب العائد األساسي للسهم إلى صافي الربح العائد للمساهمين في البنك وكذلك إلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة. ُيحتسب العائد المخّفض 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.

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٤,٩٢٤,٢٤٤٤٫٠٤٩٫٧٣١صافي ربح السنة العائد إلى المساهمين في البنك

(١٨٦٫٣٩٣)(١٢٨,٨٦٠)ناقصًا: قسيمة مدفوعة على سندات رأس المال

٤,٧٩٥,٣٨٤٣٫٨٦٣٫٣٣٨صافي األرباح المعدلة للسنة العائدة إلى المساهمين في البنك (أ)

عدد األسهم باآلالف

٥,٥٩٥,٥٩٧٥,٥٩٥,٥٩٧المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة خالل السنة

(٣٩٢٫٧٩٧)(٣٩٧,٣٣٠)ناقصًا: المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة الناشئة عن إعادة الشراء

(١,٨٤٩)-ناقصًا: المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة الناشئة عن توحيد الصناديق

(١٤,٠٣٠)(١٤,٦٠٧)ناقصًا: المتوسط المرجح لعدد األسهم الناتجة عن أسهم خطة حوافز الموظفين

٥,١٨٣,٦٦٠٥٫١٨٦٫٩٢١المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة والمستخدمة في احتساب العائد األساسي على السهم (ب)

١,٨٤٩-زائدًا: المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة الناشئة عن توحيد الصناديق

١٤,٦٠٧١٤,٠٣٠زائدًا: المتوسط المرجح لعدد األسهم الناتجة عن أسهم خطة حوافز الموظفين

٥,١٩٨,٢٦٧٥,٢٠٢,٨٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة والمستخدمة في احتساب العائد المخّفض على السهم (ج)

٠٫٩٣٠٫٧٤العائد األساسي على السهم (بالدرهم) (أ) / (ب)

٠٫٩٢٠٫٧٤العائد المخّفض على السهم (بالدرهم) (أ) / (ج)

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥
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٣٥.   اإليجار التشغيلي

 المجموعة كمستأجر

ترتبط عقود اإليجار التشغيلي أساسًا بإيجارات مباني فروع المجموعة وماكينات الصّراف اآللي بمدة 
إيجار تتراوح بين سنة واحدة وثالث سنوات. لدى المجموعة خيار لتجديد عقود اإليجار وبدون أي خيار 

لشراء المباني المستأجرة عند انتهاء فترات التأجير.
٢٠١٥

ألف درهم
٢٠١٤

ألف درهم

دفعات معترف بها كمصاريف

٦٨,٤٧٢٦٤,٠٨٠الحد األدنى لدفعات اإليجار

التزامات عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء

٣١,٣٤٥٥٤,٠٥١أقل من سنة واحدة

١٥,٦٤٢٣٧٫٩٠٩أكثر من سنة حتى خمس سنوات

٢٢٥٢٤٢أكثر من خمس سنوات

القابلة  غير  التشغيلي  اإليجار  عقود  التزامات  مجموع 
٤٧,٢١٢٩٢,٢٠٢لإللغاء

 البنك كمؤّجر

تتعلق عقود اإليجار التشغيلي باالستثمارات العقارية المملوكة للمجموعة بُمدد إيجار لسنة واحدة 
بشروط تأجير متنوعة مع خيار تمديد مدة اإليجار. تتضمن جميع عقود اإليجار التشغيلي بندًا 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 ١٣.

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

إيجارات تشغيلية مدينة غير قابلة لإللغاء

٣٣,٢٩٠٢٥,٩٤٣أقل من سنة واحدة

٤٢,٧٩٣١١٫٧٠٢أكثر من سنة حتى خمس سنوات

٤١,٣١٨٣٢٫٢٥٠أقل من سنة واحدة

مجموع التزامات عقود اإليجارات التشغيلية المدينة غير 
١١٧,٤٠١٦٩٫٨٩٥القابلة لإللغاء

٣٦.   النقد ومرادفات النقد

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

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٢٠,١٨٠,٢٧٧١٥,٠٩٢,١٩٢نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

١٤,٩٥٤,٩٩٧١٣,١٨٩,٤١٢ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٤,٢٥٦,٢٧٧٢,٨٣٠,٠٤٩إيداعات الشراء العكسي

(٤,٠٨٩,٠١٩)(١,٦٩١,٧٩٣)أرصدة مستحقة للبنوك

٣٧,٦٩٩,٧٥٨٢٧,٠٢٢,٦٣٤

وأرصدة  وودائع  المركزية  البنوك  لدى  وأرصدة  نقد   : ناقصًا
مستحقة من البنوك –  بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من ٣ أشهر

(٧,٣٦٤,١٢٦)(١٢,٠٩٥,٩٥٥)

أصلية  استحقاق  بتواريخ   - للبنوك  مستحقة  أرصدة  زائدًا: 
٤٣٧,٩٣٧٩٣,٨٢٧ألكثر من ٣ أشهر

٣٠,٧٧٣,٥٦٩١٥,٠٢٠,٥٠٦مجموع النقد ومرادفات النقد

٣٧.   معامالت األطراف ذات العالقة

تبرم المجموعة تعامالت مع الشركة األم وشركاتها ذات العالقة، والشركة الزميلة، والصناديق المدارة، 
المسيطر  (الطرف  أبوظبي  وحكومة  العالقة،  ذات  ومنشآتهم  العليا  واإلدارة  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء 
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 استبعاد 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 وفقًا للقوانين واللوائح ذات العالقة. تحتفظ أمانة المجلس بسجل تضارب المصالح الذي يتم 
مراجعته بانتظام من قبل لجنة حوكمة الشركات. باإلضافة إلى ذلك، يبقى المجلس على إطالع على أية 
التزامات أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المديرين. وقد قام البنك بتنفيذ سياسة تضارب المصالح ألعضاء 
مجلس اإلدارة وقواعد السلوك لكبار المديرين. بناًء على بيانات اإلقرار الخطية المقدمة من كل عضو من 
أعضاء مجلس اإلدارة، يعتبر المجلس أن التزامات المديرين األخرى ال تتعارض مع مسؤولياتهم، أو عند نشوء 

النزاعات، فإن المجلس على دراية كافية بوجود سياسات قائمة للتقليل من المخاطر. 



 الشركة األم والطرف الُمسيطر النهائي

يملك مجلس أبوظبي لالستثمار ما نسبته ٥٨٫٠٨٣٪ (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ - ٥٨٫٠٨٣٪) من رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل (إيضاح ٢٢). تم إنشاء مجلس أبوظبي لالستثمار من قبل حكومة أبوظبي بموجب 
القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٦، ولذلك فإن الطرف المسيطر النهائي هو حكومة أبوظبي.

 
إن أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة التي تم إدراجها في بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الموحد هي كما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

الطرف المسيطر 
المطلق وأطرافه 

ذات العالقة
ألف درهم

أعضاء مجلس 
اإلدارة وأطرافهم 

ذات العالقة
ألف درهم

كبار 
المديرين
ألف درهم

الشركة 
الزميلة

ألف درهم
المجموع
ألف درهم

األرصدة:

٣٫٣٣٥٫١٣٤–––٣٫٣٣٥٫١٣٤ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٢,٧٦٢,٠٩٥–––٢,٧٦٢,٠٩٥إيداعات الشراء العكسي

٤٤,٦٩٩–––٤٤,٦٩٩أوراق مالية بغرض المتاجرة

١,٧٠٩,٣٧٩–––١,٧٠٩,٣٧٩أدوات مالية مشتقة - موجودات

٣,٦٥١,٨٦٢–––٣,٦٥١,٨٦٢استثمارات في أوراق مالية

٢١,٠٢٧,٤٨٥٢٨٧,٤٢٥٣٨٫٦٠٣٣٤٨٫٤٤٤٢١٫٧٠١٫٩٥٧قروض وسلفيات، بالصافي

١٩١,٣٧٨٢,٢٦٦٣٥٢٩٤١٩٤٫٠٩٠موجودات أخرى

٧١٩٫٤٤٩–––٧١٩,٤٤٩أدوات مالية مشتقة - مطلوبات

٤٧,٦٧٦–––٤٧,٦٧٦أرصدة مستحقة للبنوك

٢٨,٥٥١,٣٠١١٧٧,٩٠٢٢٠٫٦٩٨٤٦٫٨٣٠٢٨,٧٩٦,٧٣١ودائع العمالء

٣٨,٠٠٠--٣٧,٥٧٤٤٢٦مطلوبات أخرى

٤٫٠٠٠٫٠٠٠–––٤٫٠٠٠٫٠٠٠سندات رأس المال

٣٫٨١٣٫٤٣١١٤٨,٨٠٦٢٫٠٢٦٩١٩٣٫٩٦٥٫١٨٢التزامات ومطلوبات طارئة

المعامالت:

٣٣٦,٥٦٨٩,٩٥٤١٫٠٨٨١٧٫٣٣٦٣٦٤٫٩٤٦فوائد ورسوم وإيرادات أخرى

٢٣٤٫٨٤٦-٢٣٤,٤٨١٢١٠١٥٥مصاريف الفوائد

١٤٢,٦٦٣---١٤٢,٦٦٣إيرادات مشتقات

١٫٣٠٢١٫٣٠٢---الحصة في ربح شركة زميلة

١٢٨٫٨٦٠---١٢٨٫٨٦٠قسائم مدفوعة على سندات رأس المال

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

األرصدة:

٣,٨٨٥,٥٥٠–––٣,٨٨٥,٥٥٠ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٣٧,٣٩٣–––٣٧,٣٩٣أوراق مالية بغرض المتاجرة

١,٦٩٩,٣٠٥–––١,٦٩٩,٣٠٥أدوات مالية مشتقة - موجودات

٣,٥٣٧,٨٧٥–––٣,٥٣٧,٨٧٥استثمارات في أوراق مالية

١٨,١٧٥,١١٢١٦٠,٨٢٥٣٥,٣٣٥٣٩٧,٦٤٤١٨,٧٦٨,٩١٦قروض وسلفيات، بالصافي

٤٨١,٣٤٩١,٤١٣١٩١١٠٤٤٨٣,٠٥٧موجودات أخرى

٨٩٦,٦٤٩–––٨٩٦,٦٤٩أدوات مالية مشتقة - مطلوبات

٢٥,١١٨,٤٩٧١٢١,٨٣٧٣٥,٢٤٩٣٧,١٠٦٢٥,٣١٢,٦٨٩ودائع العمالء

٢٤,٥١٦––٢٣,٩٧٦٥٤٠مطلوبات أخرى

٤,٠٠٠,٠٠٠–––٤,٠٠٠,٠٠٠سندات رأس المال

٦,٨٩٥,٣١٧١٢١,٦٣٧٣٠٠٩١٩٧,٠١٨,١٧٣التزامات ومطلوبات طارئة

المعامالت:

٣٩٧,٢٢٣٩,٠٩١١,١٩٢٢٨,٥٤٠٤٣٦,٠٤٦فوائد ورسوم وإيرادات أخرى

٢٦٩,٧٥٥–٢٦٩,٥٥٤٩٠١١١مصاريف الفوائد

٥٢٨٫٥٦٢–––٥٢٨٫٥٦٢إيرادات مشتقات

١٨٦٫٣٩٣–––١٨٦٫٣٩٣قسائم مدفوعة على سندات رأس المال

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، بلغ رصيد األسهم في الصناديق المدارة ٦٫٧٤٣٫٩٩٧ سهمًا (٣١ ديسمبر ٢٠١٤: ٥٫٤٦٩٫٨٧٣ سهمًا) لدى البنك. دفع البنك خالل السنة أرباحًا بقيمة ١٫٩٣٧ ألف درهم (٢٠١٤: ٢٫٢٧٠ ألف درهم) 
عن هذه األسهم.

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥



٨٤

مكافآت كبار موظفي اإلدارة وأتعاب ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة كالتالي:

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٢٥,٥٣٦٢٥,٩٩٥منافع قصيرة األجل

٢,٦٣٦٢,٦٥٧منافع نهاية الخدمة

٣٠,٣٧٥٣٠,٤٥٠منافع بدفعات متغيرة 

٥٨,٥٤٧٥٩,١٠٢

٧,٩٠٩٧,٥٥٦أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

باإلضافة إلى ما سبق، تم منح كبار موظفي اإلدارة تعويضات مؤجلة طويلة األجل تشمل مدفوعات 
على أساس األسهم بقيمة ٢٧٫٦٢٥ ألف درهم (٢٠١٤ - ٢٥٫٤٢٥ ألف درهم).

٣٨.   التزامات ومطلوبات طارئة

لدى المجموعة االلتزامات والمطلوبات الطارئة التالية كما في ٣١ ديسمبر:

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٧,٣٩٧,٢٢٧٦,٤١١,٣٦١اعتمادات مستندية

٢٠,٦٨٨,٢٠٣١٧,٤١٨,٨٧٢ضمانات

١٠,١٤٠,٠٧٦١٠,٨٠٩,٥٤٧التزامات لتقديم تسهيالت ائتمانية – قابلة لإللغاء (*)

١٣,٤٣٦,٧٦٠١٢,٦٨٧,٨٣١التزامات لتقديم تسهيالت ائتمانية – غير قابلة لإللغاء 

٥١,٦٦٢,٢٦٦٤٧,٣٢٧,٦١١مجموع االلتزامات نيابة عن العمالء

٣٦٤,٩٨٥١٣٧,٧٣٦التزامات مصاريف رأسمالية مستقبلية

٨٩,١٨٢٧١,٧٥٠التزامات استثمارات في أوراق مالية

٥٢,١١٦,٤٣٣٤٧,٥٣٧,٠٩٧مجموع االلتزامات والمطلوبات الطارئة

(*) تشمل مبلغًا بقيمة ٦٫٨٦٠٫٨٦٠ ألف درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٤: ٦٫٢٧٦٫٣٨٨ ألف درهم) يتعلق بسقوف بطاقات االئتمان غير 

المسحوبة.

 االلتزامات المرتبطة باالئتمان

مستندية  واعتمادات  ائتمانية  تسهيالت  بمنح  االلتزامات  على  باالئتمان  المرتبطة  االلتزامات  تشتمل 
مستندية  واعتمادات  ائتمانية  تسهيالت  بمنح  االلتزامات  على  باالئتمان  المرتبطة  االلتزامات  تشتمل 
احتياطية 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 المتعلقة 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 
دون  العقود  هذه  صالحية  انتهاء  إلمكانية  ونظرًا  إللغائها.  شروط  على  تشتمل  أو  محددة  صالحية 

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 وفقًا لشروط العقد. قد تكون هذه العقود معرضة لمخاطر السوق إذا تم إصدارها أو 

تمديد صالحيتها بأسعار فائدة ثابتة، غير أن هذه العقود تكون أساسًا بأسعار متغيرة.

ال تدرج االلتزامات والمطلوبات الطارئة، التي تم إبرامها نيابًة 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 
أعاله.  الجدول  في  المدرجة  األدوات  لهذه  التعاقدية  االسمية  القيمة  في  يتمثل  قيمة،  أقل  كانت 

تخضع هذه االلتزامات والمطلوبات الطارئة لموافقة البنك االعتيادية على االئتمان.

٣٩.   القطاعات التشغيلية

يوجد لدى المجموعة أربعة قطاعات ألغراض رفع التقارير، كما هو موضح أدناه. تقدم هذه القطاعات 
منتجات وخدمات مختلفة وُتدار بشكٍل منفصل وفقًا لهيكل اإلدارة والتقارير الداخلية لدى المجموعة. 
تقوم لجنة اإلدارة التنفيذية لدى المجموعة بتوزيع الموارد على هذه القطاعات، بينما تقوم لجنة إدارة 
األداء لدى المجموعة، بناًء 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 عمليات التجزئة وإدارة الثروات والتمويل اإلسالمي. ويشمل 
األفراد  من  العمالء  وأرصدة  األخرى  والمعامالت  والودائع  القروض 
وحسابات الشركات والحسابات الخاصة لكبار العمالء من األفراد وأنشطة 

إدارة الصناديق.

قطاع الخدمات 
المصرفية للشركات

وتمويل  التجاري  والتمويل  النقد  وإدارة  المصرفية  األعمال  من  يتألف 
الشركات وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية 
التحتية  والبنية  اإلسالمي  والتمويل  الهند  في  والعمليات  االستثمارية 
وتمويل األصول والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام؛ كما 
يشمل القروض والودائع والمعامالت واألرصدة األخرى لدى العمالء من 

الشركات.

قطاع االستثمارات 
والخزينة

االستثمارية  المحفظة  وإدارة  المركزية  الخزينة  عمليات  من  يتألف 
السلع  ومشتقات  والعمالت  الفائدة  أسعار  ومحفظة  للمجموعة 
أنشطة  تنفيذ  والخزينة  االستثمارات  قطاع  يتولى  اإلسالمي.  والتمويل 
القروض وإصدار  المركزية للمجموعة من خالل  المخاطر  التمويل وإدارة 
سندات الدين واستخدام المشتقات المالية في إدارة المخاطر، كما تقوم 
بتنفيذ أنشطة التمويل التجاري وتمويل الشركات واالستثمار في األصول 
النقدية السائلة مثل اإليداعات قصيرة األجل وسندات الدين للشركات 

والحكومات.

يتألف من إدارة العقارات وعمليات الخدمات الهندسية للشركات التابعة قطاع إدارة العقارات
التجاري  أبوظبي  وشركة  ذ.م.م  للعقارات  التجاري  أبوظبي  شركة  وهي 

للخدمات الهندسية ذ.م.م وإيرادات اإليجارات لبنك أبوظبي التجاري. 

مبين أدناه المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغيلي. يتم قياس األداء استنادًا إلى أرباح القطاع 
قبل خصم ضريبة الدخل وفقًا لما يتم بيانه في التقارير اإلدارية الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل لجنة 
إدارة األداء. ُتستخدم أرباح القطاع في قياس األداء حيث ترى اإلدارة أن هذه المعلومات هي األكثر 
األخرى  المنشآت  في  القطاعات  نتائج  وبين  بينها  المقارنة  لتسهيل  القطاعات  نتائج  لتقييم  مالءمة 

العاملة في نفس قطاع العمل. يتم تحديد األسعار فيما بين القطاعات على أساس تجاري بحت.



فيما يلي تحليًال إليرادات المجموعة ونتائج أعمالها وفقًا للقطاع التشغيلي للسنة المنتهية:

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد
ألف درهم

الخدمات المصرفية 
للشركات
ألف درهم

االستثمارات 
والخزينة

ألف درهم

إدارة 
العقارات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

٢٠١٥

٢,٤٩٣,٢٧٢١,٦٥٦,٧٢٤١,٣٩٣,٨٩٦٩٤,٤٧٥٥,٦٣٨,٣٦٧صافي إيرادات الفوائد

٣٦٢,١٢٢١٦٢,٧٧١٤٠,٠٥٩٢,٤٨٠٥٦٧,٤٣٢صافي إيرادات من التمويل اإلسالمي 

٢,٨٥٥,٣٩٤١,٨١٩,٤٩٥١,٤٣٣,٩٥٥٩٦,٩٥٥٦,٢٠٥,٧٩٩مجموع صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي

٨٩٣,٢١٩٦٧٦,٤٩٥٢٦١,٨٩٨٢٢٣,٠٧٥٢,٠٥٤,٦٨٧إيرادات ال تحمل فوائد

(٢,٨٢٦,٩٣٨)(١١١,٩٧٦)(٢١٨,٤٣٣)(٧٦٥,٨٠٣)(١,٧٣٠,٧٢٦مصاريف العمليات

٢,٠١٧,٨٨٧١,٧٣٠,١٨٧١,٤٧٧,٤٢٠٢٠٨,٠٥٤٥,٤٣٣,٥٤٨أرباح العمليات قبل مخصصات انخفاض القيمة

(٥٠١,٥٤٨)-١٧٢,٠٠٥١٠,٨٥٣(٦٨٤,٤٠٦)(مخصصات) / مستردات انخفاض القيمة

١,٣٠٢---١,٣٠٢الحصة في أرباح شركة زميلة

١,٣٣٤,٧٨٣١,٩٠٢,١٩٢١,٤٨٨,٢٧٣٢٠٨,٠٥٤٤,٩٣٣,٣٠٢األرباح قبل الضريبة

(٦,٢٣٣)--(٦,٢٣٣)-مصروف ضريبة الدخل الخارجية

١,٣٣٤,٧٨٣١,٨٩٥,٩٥٩١,٤٨٨,٢٧٣٢٠٨,٠٥٤٤,٩٢٧,٠٦٩صافي أرباح السنة

١٦٣,٤٨٨إنفاق رأسمالي

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٦٩,٨٤٥,٣٢٨٩٤,٣٠١,٩٩٨٦٣,٤٦٥,٧٨٤٦٥٣,٩٩١٢٢٨,٢٦٧,١٠١موجودات قطاعية

٤٣,٤٨٦,٠٠٠٦٧,٥٤١,٣١٢٨٨,٤٨٤,٤٤٢٢٢,٥٤٤١٩٩,٥٣٤,٢٩٨مطلوبات قطاعية

٢٠١٤

١,٩٨٢,١٨١١,٢٤٣,٣٥٥١,٧٤٤,٨٧٥١٠٨,٧٦١٥,٠٧٩,١٧٢صافي إيرادات الفوائد

٥٠٥,٣٣٧-٣١٤,٤٥٨١٤٦,٨٥٢٤٤,٠٢٧صافي إيرادات من التمويل اإلسالمي 

٢٫٢٩٦٫٦٣٩١٫٣٩٠٫٢٠٧١٫٧٨٨٫٩٠٢١٠٨٫٧٦١٥٫٥٨٤٫٥٠٩مجموع صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي

٩٢١٫٨١٧٥٩٦٫٦٠٩١٨١٫٩٨٩٢٤٤٫٤٧٤١٫٩٤٤٫٨٨٩إيرادات ال تحمل فوائد

(٢٫٥٦٣٫٠٦٠)(١٠١٫٣٧٢)(١٩٨٫٣٦٦)(٦٨٥٫٩٥٢)(١٫٥٧٧٫٣٧٠)مصاريف العمليات

١٫٦٤١٫٠٨٦١٫٣٠٠٫٨٦٤١٫٧٧٢٫٥٢٥٢٥١٫٨٦٣٤٫٩٦٦٫٣٣٨أرباح العمليات قبل مخصصات انخفاض القيمة

(٧٦٢٫٢٤٧)-٤٨٫٩٥٢(١٤٨٫١٧٥)(٦٦٣٫٠٢٤)(مخصصات) / مستردات انخفاض القيمة

٩٧٨٫٠٦٢١٫١٥٢٫٦٨٩١٫٨٢١٫٤٧٧٢٥١٫٨٦٣٤٫٢٠٤٫٠٩١األرباح قبل الضريبة

(٢٫٧٠٧)--(٢٫٧٠٧)-مصروف ضريبة الدخل الخارجية

٩٧٨٫٠٦٢١٫١٤٩٫٩٨٢١٫٨٢١٫٤٧٧٢٥١٫٨٦٣٤٫٢٠١٫٣٨٤صافي أرباح السنة

١٤٤٫٩٦٥إنفاق رأسمالي

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

٦٣٫٢١٦٫٦٨٨٨٣٫٧١٧٫٧٦١٥٦٫٤٦٠٫٦٥٩٦٢٤٫٣٥٥٢٠٤٫٠١٩٫٤٦٣موجودات قطاعية

٣٧٫٣١٦٫٧٩٥٥١٫٢١٠٫٩٧٨٨٩٫٠٥٥٫٩٦٢١٦٫٨٩٥١٧٧٫٦٠٠٫٦٣٠مطلوبات قطاعية

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥



٨٦

 إفصاحات أخرى

فيما يلي تحليًال إلجمالي اإليرادات من عمليات كل قطاع مصنفة من حيث اإليرادات من األطراف الخارجية وبين القطاعات: 

بين القطاعاتخارجية

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

(١,١١٤,٧٥٤)(١,٠٤٧,١٥٤)٤,٧٩٥,٧٦٧٤,٣٣٣,٢١٠الخدمات المصرفية لألفراد

(١,٠٤٢,٩٢٤)(٨٧٧,٥٠١)٣,٣٧٣,٤٩١٣,٠٢٩,٧٤٠الخدمات المصرفية للشركات

١,٨١٣,١٦٢٢,٠٤٨,٩١٧(٧٨,٠٢٦)(١١٧,٣٠٩)االستثمارات والخزينة

٢٠٨,٥٣٧٢٤٤,٤٧٤١١١,٤٩٣١٠٨,٧٦١إدارة العقارات

––٨,٢٦٠,٤٨٦٧,٥٢٩,٣٩٨المجموع 

 المعلومات الجغرافية

يعمل ضمن المجموعة قطاعين جغرافيين رئيسيين هما السوق المحلية والسوق الدولية. إن دولة اإلمارات العربية المتحدة تمثل السوق المحلية لعمليات البنك التي تنشأ من الفروع والشركات التابعة للبنك في 
الدولة، بينما تمثل السوق الدولية عمليات البنك التي تنشأ من فروعه في الهند وجيرسي ومن خالل شركاته التابعة التي تقع خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن إيرادات ومعلومات المجموعة المتعلقة 

بموجوداتها المالية غير المتداولة لدى القطاعات بحسب الموقع الجغرافي هي كالتالي:

دوليمحلي

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

اإليرادات

٦,١٣٧,٨٤٨٥,٥٣٣,٦٢٥٦٧,٩٥١٥٠,٨٨٤صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي

٢,٠٢٥,٥١٥١,٧٦٧,٦٤٠٢٩,١٧٢١٧٧,٢٤٩إيرادات ال تحمل فوائد

موجودات غير متداولة

––١٩٧,١٥٦١٩٥,٨٥٤استثمار في شركة زميلة

––٦٤٧,٦٤٧٦١٥,٧٧٨استثمارات عقارية

٨٣٠,١٣٦٨٠١,٧٤٦٥٫٠٠٩٤٫٤٤٢ممتلكات ومعدات، بالصافي

––١٨,٨٠٠٣٥,٧٠٥موجودات غير ملموسة 



٤٠.   األدوات المالية

 فئات األدوات المالية

تصّنف الجداول التالية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة وفقًا لفئات األدوات المالية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩. 

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

محتفظ بها 
للمتاجرة

ألف درهم

مشتقات 
التحوط

ألف درهم

متاحة 
للبيع

ألف درهم

التكلفة 
المطفأة
ألف درهم

المجموع 
ألف درهم

الموجودات

٢٠,١٨٠,٢٧٧٢٠,١٨٠,٢٧٧–––نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

١٤,٩٥٤,٩٩٧١٤,٩٥٤,٩٩٧–––ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٤,٢٥٦,٢٧٧٤,٢٥٦,٢٧٧–––إيداعات الشراء العكسي

٦٢,٢٦١–––٦٢,٢٦١أوراق مالية بغرض المتاجرة

٤,٠٠١,٩٠٨––٣,٥٧٩,٩٠٠٤٢٢,٠٠٨أدوات مالية مشتقة

٢٠,٨٦٣,٦٠٧–٢٠,٨٦٣,٦٠٧––استثمارات في أوراق مالية

١٥٣,٦٧٧,٣٨٦١٥٣,٦٧٧,٣٨٦–––قروض وسلفيات، بالصافي

٨,٥١٦,٥٥٧٨,٥١٦,٥٥٧–––موجودات أخرى

٣,٦٤٢,١٦١٤٢٢,٠٠٨٢٠,٨٦٣,٦٠٧٢٠١,٥٨٥,٤٩٤٢٢٦,٥١٣,٢٧٠مجموع الموجودات المالية

المطلوبات

١,٦٩١,٧٩٣١,٦٩١,٧٩٣–––أرصدة مستحقة للبنوك

٤,٧٤١,١٨٠––٣,٥٥٥,٥٧٩١٫١٨٥٫٦٠١أدوات مالية مشتقة

١٤٣,٥٢٦,٢٩٦١٤٣,٥٢٦,٢٩٦–––ودائع العمالء

٥,٧٠٠,٠٦٤٥,٧٠٠,٠٦٤–––أوراق تجارية باليورو

٣٣,٤٧١,٧٣١٣٣,٤٧١,٧٣١–––قروض

٩,٣٨٦,٢٩٢٩,٣٨٦,٢٩٢–––مطلوبات أخرى

١٩٣,٧٧٦,١٧٦١٩٨,٥١٧,٣٥٦–٣,٥٥٥,٥٧٩١٫١٨٥٫٦٠١مجموع المطلوبات المالية

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

الموجودات

١٥,٠٩٢,١٩٢١٥,٠٩٢,١٩٢–––نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

١٣,١٨٩,٤١٢١٣,١٨٩,٤١٢–––ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٢,٨٣٠,٠٤٩٢,٨٣٠,٠٤٩–––إيداعات الشراء العكسي

١٩٩,٥٩٩–––١٩٩,٥٩٩أوراق مالية بغرض المتاجرة

٤,٢٨٨,٥٠٦––٤,٠٤٥,٢٠٥٢٤٣,٣٠١أدوات مالية مشتقة

٢١,٦٥١,٨٣٨–٢١,٦٥١,٨٣٨––استثمارات في أوراق مالية

١٤٠,٥٦٢,٤٩٨١٤٠,٥٦٢,٤٩٨–––قروض وسلفيات، بالصافي

٤,٤٨٦,٠١٤٤,٤٨٦,٠١٤–––موجودات أخرى

٤,٢٤٤,٨٠٤٢٤٣,٣٠١٢١,٦٥١,٨٣٨١٧٦,١٦٠,١٦٥٢٠٢,٣٠٠,١٠٨مجموع الموجودات المالية

المطلوبات

٤٫٠٨٩٫٠١٩٤٫٠٨٩٫٠١٩–––أرصدة مستحقة للبنوك

٥٫٠٠٠٫٠٦٧––٤٫٠٤١٫٨٢١٩٥٨٫٢٤٦أدوات مالية مشتقة

١٢٦٫٠١١٫٢٢٧١٢٦٫٠١١٫٢٢٧–––ودائع العمالء

٦٫٣٧٥٫٢٨٤٦٫٣٧٥٫٢٨٤–––أوراق تجارية باليورو

٣٠٫٣٢٠٫١٢١٣٠٫٣٢٠٫١٢١–––قروض

٤,٨٩٨,٨٦٧٤,٨٩٨,٨٦٧–––مطلوبات أخرى

١٧١,٦٩٤,٥١٨١٧٦,٦٩٤,٥٨٥–٤٫٠٤١٫٨٢١٩٥٨٫٢٤٦مجموع المطلوبات المالية

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥



٨٨

٤١.   تسلسل 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 بشكٍل مباشر وتكون مستخدمة في معامالت 

فعلية ومنتظمة الظهور في السوق.   

 أساليب التقييم باستخدام المعطيات القابلة للمالحظة – المستوى الثاني 

باستخدام  الثاني  المستوى  ضمن  المصنفة  العقارية  واالستثمارات  المالية  األدوات  تقييم  تم  لقد 
التقييم  أسلوب  إن  نشطة.  سوق  في  للمالحظة  القابلة  األساسية  معطياتها  تكون  التي  األساليب 
المستند إلى المعطيات القابلة للمالحظة يشمل أدوات مالية مثل المقايضات والعقود اآلجلة المقّيمة 
باستخدام أساليب التسعير القياسية في السوق والخيارات العامة المتداولة في األسواق التي يمكن 

فيها مالحظة المعطيات الخاصة بأساليب التسعير القياسية. 

الموازية  السوق  في  المتداولة  المشتقات  بعض  مثل  مشتقة  مالية  أدوات  المستوى  هذا  يشمل 
ومشتقات السلع وعقود الصرف األجنبي الفورية واآلجلة. 

يتم تقييم هذه األدوات باستخدام المعطيات القابلة للمالحظة في سوق نشطة. ُيجرى التقييم لألدوات 
المالية المشتقة من خالل طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد المعمول به 
الخيارات  تسعير  أساليب  وباستخدام  خيارات  تتضمن  ال  التي  للمشتقات  بالنسبة  األدوات  فترات  خالل 

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 تضّمن التقييم معطيات هامة ال تستند إلى 
القابلة  المعطيات  تعتبر  بالمالحظة).  جديرة  غير  (معطيات  السوق  في  للمالحظة  القابلة  بيانات 

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 استنادًا إلى 
المعطيات القابلة للمالحظة المشابهة لها من حيث طبيعتها أو استنادًا إلى المالحظات التاريخية أو 

األساليب التحليلية األخرى.  

يشمل هذا المستوى في المقام األول أدوات حقوق الملكية والصناديق الخاصة. يتم تعديل القيم 
المدرجة لهذه االستثمارات وفقًا لما يلي:

(أ) أدوات حقوق الملكية – باستخدام أحدث قيمة دفترية صافية متوفرة؛ و

(ب) الصناديق الخاصة – 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. 



٤١. تسلسل 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 تقارب قيمها العادلة.

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

إيضاحات٣١ ديسمبر ٢٠١٥

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

موجودات بالقيمة العادلة  

٦٢,٢٦١٦٢,٢٦١––٨٦٢,٢٦١أوراق مالية بغرض المتاجرة  

٤,٠٠١,٩٠٨٤,٠٠١,٩٠٨–٩١,٣٣٥٤,٠٠٠,٥٧٣أدوات مالية مشتقة 

١٠استثمارات في أوراق مالية  

٢٠,٠٥١,٨٧٧٢٠,٠٥١,٨٧٧–١٩,٢٩٨,٥٤١٧٥٣,٣٣٦       - مدرجة  

٣٩٨,١٠٩٤١٣,٦٢١٨١١,٧٣٠٨١١,٧٣٠–       - غير مدرجة  

٦٤٧,٦٤٧٦٤٧,٦٤٧٦٤٧,٦٤٧––١٣استثمارات عقارية  

١٩,٣٦٢,١٣٧٥,١٥٢,٠١٨١,٠٦١,٢٦٨٢٥,٥٧٥,٤٢٣٢٥,٥٧٥,٤٢٣المجموع

مطلوبات بالقيمة العادلة

٤,٧٤١,١٨٠٤,٧٤١,١٨٠-٩١,٠٤٥٤,٧٤٠,١٣٥أدوات مالية مشتقة

مطلوبات بالتكلفة المطفأة

٣٣,٥٥١,٣١٦٣٣,٤٧١,٧٣١–٢٠١٨,٩٦٥,٦٣٧١٤,٥٨٥,٦٧٩قروض

٣٨,٢٩٢,٤٩٦٣٨,٢١٢,٩١١–١٨,٩٦٦,٦٨٢١٩,٣٢٥,٨١٤المجموع

٣١ ديسمبر ٢٠١٤ 

موجودات بالقيمة العادلة  

١٩٩,٥٩٩١٩٩,٥٩٩––٨١٩٩,٥٩٩أوراق مالية بغرض المتاجرة  

٤,٢٨٨,٥٠٦٤,٢٨٨,٥٠٦–٩٢,٥٣٦٤,٢٨٥,٩٧٠أدوات مالية مشتقة 

١٠استثمارات في أوراق مالية  

٢٠,٣١٩,٤٤٩٢٠,٣١٩,٤٤٩–١٩,٣٨٤,٢٤٤٩٣٥,٢٠٥       - مدرجة  

٩٥٤,١٧٣٣٧٨,٢١٦١,٣٣٢,٣٨٩١,٣٣٢,٣٨٩–       - غير مدرجة  

٦١٥,٧٧٨٦١٥,٧٧٨–٦١٥,٧٧٨–١٣استثمارات عقارية  

١٩,٥٨٦,٣٧٩٦,٧٩١,١٢٦٣٧٨,٢١٦٢٦,٧٥٥,٧٢١٢٦,٧٥٥,٧٢١المجموع

مطلوبات بالقيمة العادلة

٥,٠٠٠,٠٦٧٥,٠٠٠,٠٦٧-٩١٤٦٤,٩٩٩,٩٢١أدوات مالية مشتقة

مطلوبات بالتكلفة المطفأة

٣٠,٥٥٨,٣١٥٣٠,٣٢٠,١٢١–٢٠١٩,٣٣٥,٥٦٢١١,٢٢٢,٧٥٣قروض

٣٥,٥٥٨,٣٨٢٣٥,٣٢٠,١٨٨–١٩,٣٣٥,٧٠٨١٦,٢٢٢,٦٧٤المجموع

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥



٩٠

 منشآت مهيكلة غير موحدة:

تشمل األدوات المالية في المستوى األول والمستوى الثالث استثمارات البنك في بعض الصناديق. 
بلغت القيمة المدرجة اإلجمالية لالستثمارات في هذه الصناديق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ مبلغًا وقدره 
١٩٤٫٥٠٤ ألف درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ –١٦٥,٨٣٥ ألف درهم). مّدد البنك أيضًا تسهيالت السحب على 
المكشوف القابلة لإللغاء لهذه الصناديق بقيمة ٢٨٫٣٦٥ ألف درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ – ٥٠٫٠٣٠ ألف 
درهم)، وبلغ المستخدم والقائم منها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ما قيمته ٢٤٤ ألف درهم (٣١ ديسمبر 
٢٠١٤ -  ٣٥٫٦٣٢ ألف درهم). إن الحد األقصى للتعرض لخسارة هذه الصناديق تعادل القيمة المدرجة 

لالستثمارات ومخاطر االئتمان للتسهيالت الممنوحة.

تصّنف المشتقات المتداولة خارج السوق ضمن المستوى الثاني حيث يتم تقييمها باستخدام معطيات 
يمكن مالحظتها في السوق.  

ضمن  المدرجة  للبيع  المتاحة  لالستثمارات  العادلة  القيم  في  الحركة  ُتظهر  التي  المطابقة  يلي  فيما 
المستوى الثالث:

تمثل المشتريات ضمن فئة المستوى الثالث مساهمات رأس المال خالل السنة في صناديق األسهم 
الخاصة ضمن االلتزامات الرأسمالية القائمة.

ال يوجد مكاسب/ خسائر من استبعاد استثمارات مدرجة ضمن المستوى الثالث خالل سنة ٢٠١٥ (٢٠١٤: 
صافي مكاسب بقيمة ٢٠٫٤٢٩ ألف درهم)، وتم إدراجه ضمن بند “إيرادات أخرى من العمليات“ في بيان 

الدخل الموحد (إيضاح ٣١).

لم يكن هناك أي تحويل بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل سنة ٢٠١٥ وال يوجد أي تغيير في 
أساليب التقييم المستخدمة خالل هذه السنة.

خالل السنة قامت اإلدارة بتحويل استثمارات عقارية من تصنيف المستوى ٢ إلى المستوى ٣. تم إعادة 
التصنيف نتيجة التباطؤ في سوق العقارات واالنخفاض في حجم التعامالت في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة. بناًء على ذلك، وفي سبيل تحديد تقديرات القيم السوقية، لجأ المقيمون إلى معلوماتهم 
السوقية وتقديرهم المهني، ولم يقتصر اعتمادهم في التقدير فقط على مقارنات المعامالت التاريخية. 
في هذه الظروف، هنالك درجة أكبر من عدم التأكد عن تلك التي تتميز بها األسواق األكثر نشاطًا 

لتقدير القيم السوقية لالستثمارات العقارية. راجع إيضاح ١٣ فيما يتعلق بمنهجية التقييم المستخدمة.

العقارية  لالستثمارات  العادلة  القيمة  قياس  في  المستخدمة  الهامة  المالحظة  غير  المدخالت  إن 
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 االستثمار العقاري. 

ولذلك، فإن تأثير هذه التغييرات يتم تسويتها جزئيًا مع بعضها البعض.

٤٢.   إدارة المخاطر

إن هيكل حوكمة المخاطر يعد برهانًا 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 وأيضًا 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 تقّبل المخاطر واإلدارة الفّعالة لها على عاتق مجلس اإلدارة 
حيث تتم إدارة المخاطر من خالل اللجان المتعددة على مستوى المجلس، وتحديدًا لجنة مجلس اإلدارة 
للمخاطر واالئتمان ولجنة مجلس اإلدارة للتدقيق واالمتثال، اللتان تضمنان تدّرج صالحيات وسياسات 

التعامل مع المخاطر من مجلس اإلدارة وصوًال إلى الوحدات التنظيمية المالئمة.

مجلس  قبل  من  لها  الممنوحة  الصالحيات  خالل  من  واالئتمان  للمخاطر  اإلدارة  مجلس  لجنة  تتولى 
واالحتيال  والسيولة  والتشغيل  والسوق  االئتمان  ومراجعة  الرقابة  عن  الكاملة  المسؤولية  اإلدارة، 
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 
المخاطر  إدارة  لجان  على  اإلشراف  للمجموعة،  المخاطر  إدارة  وضوابط  نظم  وفعالية  مالءمة  مدى 
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 مع تقارير منتظمة عن إدارة المخاطر، بما في ذلك جهة 
في  والتغيرات  اإلجهاد  اختبار  نتائج  الرئيسية،  المخاطر  مؤشرات  العامة،  السياسة  معايير  المحفظة، 
االفتراضات، تدابير السيولة وكفاية رأس المال والتخطيط، وأيضا لها الحق في التحقق أو طلب أي 
واالئتمان  للمخاطر  اإلدارة  مجلس  لجنة  تقوم  كما  اختصاصاتها.  ضمن  نشاط  بأي  تتعلق  معلومات 
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. 

لجان  وخاصة  المخاطر،  إدارة  على  فاعل  بشكل  اإلدارة  مستوى  على  المشّكلة  اللجان  كذلك  تعمل 
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 وضمان الشفافية في اتخاذ القرارات وفقًا 
للمعايير والسياسات الموضوعة. تمارس وحدة المخاطر الرقابة على مخاطر االئتمان والسوق والسيولة 

قصيرة األجل والتشغيل واالمتثال.

تساعد لجنة التدقيق واالمتثال المجلس في أداء واجباته لضمان مراقبة البيانات المالية للمجموعة، 
القانونية  بالمتطلبات  وااللتزام  للمجموعة،  والداخلي  الخارجي  الحسابات  مدقق  وأداء  واستقاللية 

والتنظيمية والسياسات والرقابة الداخلية على التقارير المالية. 

يهدف فريق التدقيق الداخلي إلى تطبيق نهج منتظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة 
اإلدارة  مجلس  لجنة  إلى  مباشرة  تقاريره  الفريق  يرفع  المجموعة.  في  والحوكمة  والرقابة  المخاطر 
للتدقيق واالمتثال، ويتألف 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 أيضًا بشكٍل وثيق مع قسم االمتثال لضمان تنفيذ معامالت 
للبنك،  الداخلية  لإلجراءات  وفقًا  وكذلك  السارية،  والتنظيمية  القانونية  للمتطلبات  وفقًا  المجموعة 

وبالتالي تقليل مخاطر الممارسات االحتيالية أو المحظورة أو غير المشروعة.

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٣٧٨٫٢١٦٣١٦,٥٨٨ الرصيد االفتتاحي

١٤٫٥٢٠٦٠,٤٩٤استحواذات، بالصافي

(٢٤,٩٥٠)(٥٫٣٠٤) استبعادات بما فيها مرتجعات رأس المال

٢٦٫١٨٩٢٦,٨٤٥تعديل من خالل الدخل الشامل

(٧٦١)-تحويل من

٤١٣٫٦٢١٣٧٨,٢١٦الرصيد الختامي



٤٣.   إدارة مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تتمثل في عجز أحد أطراف األداة المالية عن الوفاء بالتزاماته مما 
يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.

تتبنى وحدة المخاطر لدى المجموعة األساليب المبينة أدناه إلدارة مخاطر االئتمان تبعًا لنوع العميل.

إدارة الحسابات الفردية - ُتدار هذه الحسابات من قبل مدير العالقات ومدير االئتمان. تتضمن هذه الفئة 
تحليالت  خالل  من  المخاطر  إدارة  تتم  المالية.  والمؤسسات  للشركات  الكبيرة  المصرفية  المعامالت 

الخبراء بدعم من أدوات اتخاذ القرار استنادًا إلى نماذج داخلية لتقييم المخاطر.

إدارة المحفظة - تشمل هذه الفئة بوجٍه عام العمالء من األفراد والمنشآت الفردية وشركات التضامن 
وبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة. تستند إدارة هذه المخاطر على نماذج تقييم داخلية وقرارات 

مبينة على بطاقات األداء مدعومة بتحليالت داخلية للمحفظة.

وغير  االئتمانية (المباشرة  التعرضات  ورصد  تجميع  خالل  من  االئتمان  مخاطر  في  المجموعة  تتحكم 
المباشرة) على القروض والسلفيات واالستثمارات في األوراق المالية والتعرضات خارج فئة التمويل 
واألرصدة المستحقة من البنوك. تضع المجموعة سقوفًا ألطراف معينة ويقّيم بإستمرار مالءتهم 

العمل  وقطاعات  البلدان  مختلف  في  المخاطر  ورصد  بتحديد  أيضًا  المجموعة  تقوم  االئتمانية. 
والمنتجات وآجال االستحقاق، وتستخدم نماذج التقييم الداخلي الخاصة بها لتحديد درجات التقييم 
للعمالء بما يعكس حجم الخطر تجاه العميل. لكل تصنيف درجة معينة من احتمال التخلف عن السداد. 

لذا، يوجد لدى المجموعة العديد من نماذج التقييم الداخلي لشرائح العمالء المختلفة.

وإلى جانب الرقابة على سقوف االئتمان، تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بأنشطتها 
التجارية بإبرام اتفاقيات تسوية وترتيبات ضمانات مع األطراف األخرى في الظروف المناسبة وكذلك 
بالحد من فترة التعرض. قد تقوم المجموعة في بعض الحاالت بتصفية المعامالت أو التنازل عنها 

ألطراف أخرى لتقليل مخاطر االئتمان.

تتولى لجنة المخاطر واالئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة اعتماد السياسات والمعايير االئتمانية على 
مستوى المجموعة التي تنّظم عملية تفويض صالحيات اإلقراض، كما يشمل ذلك السياسات والمعايير 
والمقاييس واالستراتيجيات واإلجراءات المحددة لقطاعات العمل المختلفة، ويتم تحديدها بناًء على 
تتم  الداخلية.  والمقّومات  والكفاءات  السوق  وبيانات  الخطر  تقّبل  ودرجة  الكلي  االقتصاد  ظروف 
وحمايتها  وموثوقيتها  استمراريتها  يضمن  بما  بانتظام  وتعديلها  والمعايير  السياسات  هذه  مراجعة 
لمصالح المجموعة في ظروف التشغيل المتغيرة. وباإلضافة إلى السياسات المطبقة على مستوى 

المجموعة، توجد معايير محددة للتأمين على شرائح المحفظة االستثمارية.

٤٣. ١ تحليل حد التعرض األقصى لمخاطر االئتمان

يعرض الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤ لألدوات المالية داخل وخارج الميزانية العمومية، وبعد مخصص االنخفاض في القيمة والمقاصة عند االقتضاء وبعد 
األخذ باالعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو مخّففات أخرى لمخاطر االئتمان.

يتمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للبنود المدرجة في الميزانية العمومية في قيمتها المدرجة. بالنسبة للضمانات المالية غير 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.

إن تحليل مخاطر االئتمان ضمن هذا البند يتضمن فقط األدوات المالية المعرضة لمخاطر االئتمان. تم استبعاد الموجودات المالية األخرى مثل محفظة التداول المعرضة لمخاطر السوق. في حال تم تسجيل 
األدوات المالية بالقيمة العادلة، فإن المبالغ المبينة أدناه تمثل مخاطر االئتمان الحالية ولكن ليس الحد األقصى للتعرض التي يمكن أن تنشأ في المستقبل نتيجة للتغيرات في القيم العادلة.

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

البنود داخل الميزانية 
العمومية
ألف درهم

البنود خارج الميزانية 
العمومية
ألف درهم

إجمالي التعّرض 
لمخاطر االئتمان

ألف درهم

مخففات مخاطر 
االئتمان

ألف درهم

الحد األقصى للتعّرض 
لمخاطر االئتمان

ألف درهم

١٤,٩٥٤,٩٩٧–١٤,٩٥٤,٩٩٧–١٤,٩٥٤,٩٩٧ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

–٤,٢٥٦,٢٧٧٤,٢٥٦,٢٧٧–٤,٢٥٦,٢٧٧إيداعات الشراء العكسي

٤,٠٠١,٩٠٨٣,٥٥٩,٦٦١٤٤٢,٢٤٧–٤,٠٠١,٩٠٨أدوات مالية مشتقة

٢٠,٣٣٠,٦٤٠–٢٠,٨٦٣,٦٠٧٢٥٫٢٢٨٢٠,٨٨٨,٨٣٥استثمارات في أوراق مالية

١٥٣,٦٧٧,٣٨٦٤١,٥٢٢,١٩٠١٩٥,١٩٩,٥٧٦٨٧,٧٢٤,١١٠١٠٧,٤٧٥,٤٦٦قروض وسلفيات، بالصافي

٨,٥٠٩,٣١٦–٨,٥٧١,٦٤٠–٨,٥٧١,٦٤٠موجودات أخرى

٢٠٦,٣٢٥,٨١٥٤١,٥٤٧,٤١٨٢٤٧,٨٧٣,٢٣٣٩٥,٥٤٠,٠٤٨١٥١,٧١٢,٦٦٦المجموع

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

١٣,١٨٩,٤١٢–١٣,١٨٩,٤١٢–١٣,١٨٩,٤١٢ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٢,٨٣٠,٠٤٩٢,٨١٤,٠٤٢١٦,٠٠٧–٢,٨٣٠,٠٤٩إيداعات الشراء العكسي

٤,٢٨٨,٥٠٦٣,٥٦٩,٤٦٦٧١٩,٠٤٠–٤,٢٨٨,٥٠٦أدوات مالية مشتقة

٢١,١٠٦,٩٦٣–٢١,٦٥١,٨٣٨–٢١,٦٥١,٨٣٨استثمارات في أوراق مالية

١٤٠,٥٦٢,٤٩٨٣٦,٥١٨,٠٦٤١٧٧,٠٨٠,٥٦٢٨٠,١٨٦,٩٩٠٩٦,٨٩٣,٥٧٢قروض وسلفيات، بالصافي

٤,٤٦٤,٠٥٥–٤,٥٥١,٨٤٤–٤,٥٥١,٨٤٤موجودات أخرى

١٨٧,٠٧٤,١٤٧٣٦,٥١٨,٠٦٤٢٢٣,٥٩٢,٢١١٨٦,٥٧٠,٤٩٨١٣٦,٣٨٩,٠٤٩المجموع

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥



٩٢

٤٣.  إدارة مخاطر االئتمان (تابع)

٤٣. ٢ تركيز 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

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

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

الموجودات

٥,٦٠٢,٤٢٨٧,٠٣١,١٢٣٣,٧٩٤٧٩,٩٠٥٢,١٦٦,٨١٧٥١,٠٩٦١٩,٨٣٤١٤,٩٥٤,٩٩٧ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٤,٢٥٦,٢٧٧--١,٤٩٤,١٨٢---٢,٧٦٢,٠٩٥إيداعات الشراء العكسي

١٩,٣٤٤٤,٠٠١,٩٠٨-٢,١٤٨,٤٩٩٦,٤٤٦١٨,١٣٧٦٠,٧٧٤١,٧٤٨,٧٠٨أدوات مالية مشتقة 

٨,٨٢٧,٨٣٧١,٥٨٥,٤٦٦١,٢٣٢,٩٢٦٤,١٣٤,٩٤٧٢,٥٧٠,٧٨٣١,٢١٩,٩٧٨٧٣٣,٤٧٥٢٠,٣٠٥,٤١٢استثمارات في أوراق مالية

١٣٩,٥٩٧,٧٢٢٤,٣٨٢,٩٠٨٢٧٣,٩٣٤٦,٠٤٥,٠٦١١,٥٩٧,٨٩٩٦,٠٠٦١,٧٧٣,٨٥٦١٥٣,٦٧٧,٣٨٦قروض وسلفيات، بالصافي

٥,٩٠٣,٧٨٦٢٢٠,١٨٢٦٧٤٦٣,٣٩١٦٢,٨٣٢٢,١٤٢,٠٨٣١١٦,٣٦٨٨,٥٠٩,٣١٦موجودات أخرى

١٦٤,٨٤٢,٣٦٧١٣,٢٢٦,١٢٥١,٥٢٩,٤٦٥١٠,٣٨٤,٠٧٨٩,٦٤١,٢٢١٣,٤١٩,١٦٣٢,٦٦٢,٨٧٧٢٠٥,٧٠٥,٢٩٦مجموع الموجودات

٣٣,٦٧٠,٤١٤١,٥١٠,٩٧٣٢١٩,٣٤٩٢,٨٥٤,٢٦٢٢,٢١٨,٩٠١٨٨٥,٤٦٥١٨٨,٠٥٤٤١,٥٤٧,٤١٨التزامات ومطلوبات طارئة

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

الموجودات

٧,١٧٩,٠٣٠٣,١٢٥,٢٠٩٢٥٤١,٢٢٣,٧١٩١,٣٥٧,٤٧٢٢٧٢,٠٢٩٣١,٦٩٩١٣,١٨٩,٤١٢ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٢,٨٣٠,٠٤٩--٢,٨٣٠,٠٤٩-–--إيداعات الشراء العكسي

٦٧,٣٢٤١,٨١٠,٥٨٧٩٨١٩,٨٥٢٤,٢٨٨,٥٠٦-٢,٣٨٩,٧٠٠٩٤٥أدوات مالية مشتقة 

٨,٨٤٩,٨٩٣٣,٣٧٧,٦٢٧٢٨٢,٣٠٩٢,٥١٥,٣٦١٢,٥٩١,٧٦٧٢,٨١٩,٦٣٥٦٧٠,٣٧١٢١,١٠٦,٩٦٣استثمارات في أوراق مالية

١٢٦,١٩٦,٧٠٦٣,٦٣٧,٠٠٦٢٣٤,٩٥٤٨,١٤٤,٤٩٨١,٣٧٧,٧٤٣١٩١,٦٥٠٧٧٩,٩٤١١٤٠,٥٦٢,٤٩٨قروض وسلفيات، بالصافي

٣,٩٠٩,٢٣٢٣٥٢,١٥١٤,٤١٦٩٩,٠٦٣٥١,٠٤١٣١,٢٣٨١٦,٩١٤٤,٤٦٤,٠٥٥موجودات أخرى

١٤٨,٥٢٤,٥٦١١٠,٤٩٢,٩٣٨٥٢١,٩٣٣١٢,٠٤٩,٩٦٥١٠,٠١٨,٦٥٩٣,٣١٤,٦٥٠١,٥١٨,٧٧٧١٨٦,٤٤١,٤٨٣مجموع الموجودات

٢٩,٩٧٢,٨٤٧١,٨٢٨,١٧٠٢١٩٢,٢٥٩,٠٦٢١,٩٩٨,٧٢٤٣١١,٢١٧١٤٧,٨٢٥٣٦,٥١٨,٠٦٤التزامات ومطلوبات طارئة

(ب)  تركيز مخاطر االئتمان بحسب القطاع االقتصادي / قطاع العمل
فيما يلي محفظة القروض والسلفيات بحسب قطاع النشاط االقتصادي:

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٤ ديسمبر ٢٠١٥

داخل دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

ألف درهم

خارج دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

ألف درهم
المجموع
ألف درهم

اإلمارات  دولة  داخل 
العربية المتحدة

ألف درهم

اإلمارات  دولة  خارج 
العربية المتحدة

ألف درهم
المجموع
ألف درهم

قطاع النشاط االقتصادي

٢٠٨,٣٩٤–٢١٦,٦٤٦٢٠٨,٣٩٤–٢١٦,٦٤٦الزراعة 

٧٨,٠٠٥٢١٥,٦٩٨٢٩٣,٧٠٣١,٤٧٠,٥١٢١,٩١٠,٧١٢٣,٣٨١,٢٢٤الطاقة 

٣,٨٥٤,٢٣٨١,٠٧١,٧٨٠٤,٩٢٦,٠١٨٣,١٤٢,٩٣١٣٣٢,٦٨٠٣,٤٧٥,٦١١التجارة 

٥٣,٢٩٣,٩٢٠١,٠٨٨,٩٨٥٥٤,٣٨٢,٩٠٥٤٨,٢٣٤,١٣٤٥٩٤,٨٧٢٤٨,٨٢٩,٠٠٦االستثمار العقاري والضيافة

١,٤١٧,٤٣٣٩٦٢,٧٥٦٢,٣٨٠,١٨٩١,٣٧٣,١٩٣٨١٥,٩٩٨٢,١٨٩,١٩١النقل والمواصالت 

٣٩,٠٧٧,٢٤٨٢٣٥,١٣٢٣٩,٣١٢,٣٨٠٣٣,٩٥١,٤٤٠٢٦٩,٦٢٦٣٤,٢٢١,٠٦٦األفراد

٣٢,٨٢٢,١٦١٢٥٨,٢٥٨٣٣,٠٨٠,٤١٩٣٠٫٤٦٨٫٧٥٤٢٤١,٠٤١٣٠,٧٠٩,٧٩٥الحكومة ومؤّسسات القطاع العام

١٠,٤٦٨,٢٦٦٩,٤٤٩,٠١٣١٩,٩١٧,٢٧٩١٠,٢١٢,٠٥٥٩,٨٧٣,٥٦١٢٠,٠٨٥,٦١٦المؤّسسات المالية (*)

١,٧٧٤,٣٩٥١,٥٠٨,٧٩٥٣,٢٨٣,١٩٠١,٤٦٦,٢٦٦١,٠٠٧,٨٤٣٢,٤٧٤,١٠٩التصنيع

١,٥٩١,١٩٠١٨٧,٥٩٠١,٧٧٨,٧٨٠١,٠٩٠,٥٥٠١٣٠,٥٣٠١,٢٢١,٠٨٠الخدمات 

٢٠٣,٧١٤٢٤٧,٠٥٠٤٥٠,٧٦٤٣٢٣,٣٠٢٢٢١,٨٤٧٥٤٥,١٤٩أخرى

١٤٤,٧٩٧,٢١٦١٥,٢٢٥,٠٥٧١٦٠,٠٢٢,٢٧٣١٣١,٩٤١,٥٣١١٥,٣٩٨,٧١٠١٤٧,٣٤٠,٢٤١

(٦,٧٧٧,٧٤٣)(٦,٣٤٤,٨٨٧)ناقصًا: مخصص انخفاض القيمة

١٥٣,٦٧٧,٣٨٦١٤٠,٥٦٢,٤٩٨مجموع القروض والسلفيات، بالصافي

(*) تشمل شركات االستثمار



٤٣.  إدارة مخاطر االئتمان (تابع)

تصنيف التعرضات األخرى بحسب قطاع العمل كالتالي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

تجاري 
وشركات
ألف درهم

أفراد
ألف درهم

قطاع عام
ألف درهم

حكومي
ألف درهم

بنوك
ومؤّسسات مالية

ألف درهم
المجموع 
ألف درهم

الموجودات

١٤,٩٥٤,٩٩٧١٤,٩٥٤,٩٩٧––––ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

١,٨٣٦,٥٠١٢,٤١٩,٧٧٦٤,٢٥٦,٢٧٧–––إيداعات الشراء العكسي

١,٠٦٨,٣٥٢١,٤٦٩٦٤٠,٦٠٧١٥,٥٠٥٢,٢٧٥,٩٧٥٤,٠٠١,٩٠٨أدوات مالية مشتقة

٦,٠٠٧,٢٣٦٥,٣٢٠,٩٠٤٨,٣٠٢,٩٧٠٢٠,٣٠٥,٤١٢–٦٧٤,٣٠٢استثمارات في أوراق مالية

٧,٤٨١,٤٧٤٣٢٦,٧٨٩٣٠٠,٦٦٥١٥٧,٥٩٢٢٤٢,٧٩٦٨,٥٠٩,٣١٦موجودات أخرى

٩,٢٢٤,١٢٨٣٢٨,٢٥٨٦,٩٤٨,٥٠٨٧,٣٣٠,٥٠٢٢٨,١٩٦,٥١٤٥٢,٠٢٧,٩١٠مجموع الموجودات

٢٧,٩٤٨,٨٨٤١,٨١٥,٧٦٥٣,١٠٧,٦٣٦١,٢٢٥,٤٢٤٧,٤٤٩,٧٠٩٤١,٥٤٧,٤١٨التزامات ومطلوبات طارئة

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

الموجودات

١٣,١٨٩,٤١٢١٣,١٨٩,٤١٢––––ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٢,٨٣٠,٠٤٩٢,٨٣٠,٠٤٩––––إيداعات الشراء العكسي

٢,٢٤٢,٧١٢٤,٢٨٨,٥٠٦–١,٢٦٨,٩٣٣٨,١٨٦٧٦٨,٦٧٥أدوات مالية مشتقة

٤٫٥٠٣٫٢٧٩٥٫٦٢٦٫١٠٩١٠,٥٢٤,٧٨٥٢١,١٠٦,٩٦٣–٤٥٢,٧٩٠استثمارات في أوراق مالية

٣,٤٤٩,٧٥٢٢٥٤,٩٧٦١٣٠,٠٥٨٤٢٥,٠٥٣٢٠٤,٢١٦٤,٤٦٤,٠٥٥موجودات أخرى

٥٫١٧١٫٤٧٥٢٦٣٫١٦٢٥٫٤٠٢٫٠١٢٦٫٠٥١٫١٦٢٢٨,٩٩١,١٧٤٤٥,٨٧٨,٩٨٥مجموع الموجودات

٢٢٫٦٤٣٫٨٦٤١٫٠٢٥٫١٨٢٥٫٧٩٤٫٢١١٣٧٦٫٩١٠٦٫٦٧٧٫٨٩٧٣٦٫٥١٨٫٠٦٤التزامات ومطلوبات طارئة

بلغت نسبة التعّرض الخاصة بقروض أكبر ٢٠ عميًال بتاريخ التقرير ٣٥٫٢٦٪ من إجمالي القروض والسفليات (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ – ٣٧٫٠٤٪).

٤٣. ٣ مراجعة إدارة مخاطر االئتمان

اإلطار التنظيمي 
تم وضع هيكل واضح المعالم إلدارة مخاطر المجموعة بأدوار ومسؤوليات محددة كما هو مبين في 

اإليضاح رقم ٤٢.

تشمل اللجان المسؤولة عن إدارة مخاطر االئتمان لجنة المخاطر واالئتمان ولجنة التحصيل التابعتين 
لإلدارة. إن ممارسات واستراتيجيات إدارة المخاطر لدى المجموعة تشكل جزءًا ال يتجزأ من عملية إعداد 
خطط وموازنات األعمال. كما أن جميع مجاالت إدارة المخاطر تتمركز لدى فريق المخاطر واالئتمان. 

تضطلع لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر واالئتمان بالمسؤولية عن اعتماد التسهيالت االئتمانية مرتفعة 
االستراتيجية.  واألهداف  المخاطر  وإدارة  النمو  ألهداف  وفقًا  االئتمان  وإجراءات  وسياسات  القيمة 
باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بإدارة تعّرضها لمخاطر االئتمان بالحصول على ضمانات مقبولة 
والحد من فترة التعرض. إن مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية المشتقة مقصورة على تلك 

األدوات التي لها قيم عادلة موجبة. 

تجرى أعمال التدقيق المنتظمة على الوحدات التنظيمية واإلجراءات االئتمانية لدى المجموعة من قبل 
قسم التدقيق الداخلي وقسم االمتثال.

٤٣. ٤ تقييم مخاطر االئتمان وسياسات تخفيفها

إن القروض والسلفيات المقدمة إلى العمالء هي المصدر الرئيسي لمخاطر االئتمان على الرغم من أن 
المثال،  سبيل  على  خالل،  من  االئتمان  مخاطر  من  أخرى  ألشكاٍل  أيضًا  تتعرض  أن  يمكن  المجموعة 
القروض إلى البنوك والتزامات القروض وسندات الدين. تهدف سياسات وعمليات إدارة المخاطر لدى 
المجموعة إلى التعّرف على المخاطر وتحليلها لتحديد المستوى المقبول للخطر وسقوف المخاطر 
وضوابطها، وكذلك لمراقبة المخاطر وااللتزام بسقوفها من خالل البيانات الموثوقة والمنتظمة. تقوم 
المجموعة بتقدير احتمال إخفاق الطرف المقابل باستخدام أدوات تصنيف داخلية تناسب مختلف فئات 

األطراف المقابلة (إيضاح ٥/٤٣). 

يدار التعرض لمخاطر االئتمان أيضًا 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 القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، 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. وبشكٍل عام، ال يتم 
االحتفاظ بضمانات للقروض والسلفيات المقدمة إلى البنوك إال عندما يتم االحتفاظ بأوراق مالية كجزء 
للقروض  الرئيسية  الضمانات  أنواع  إن  المالية.  األوراق  واقتراض  العكسي  الشراء  إعادة  نشاط  من 

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.

 الكفاالت.

القروض  مقابل  بها  المحتفظ  األخرى  اإلضافية  والرهونات  للضمانات  المقدرة  العادلة  القيمة  إن 
والسلفيات للعمالء والبنوك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بلغت ١٣٥٫١٢٢٫١٥٤ ألف درهم (٣١ 

ديسمبر ٢٠١٤ - ١٣٠٫٥٨٢٫٧٥٠ ألف درهم).

معظم الضمانات المحتفظ بها كرهن مقابل القروض التي تعرضت النخفاض في قيمتها تشمل عقارات 
تجارية وسكنية وأوراق مالية. ومتى تجاوزت القيمة العادلة المقدرة للضمان قيمة القرض المستحق، 

فإن أي زيادة تنتج عن تمّلك الضمان ُتعاد إلى العمالء وال تستخدم في تسوية أي قروض أخرى.

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥



المشتقات
لدى المجموعة سقوف صارمة للرقابة على صافي مراكز المشتقات المفتوحة (أي الفرق بين عقود 
الشراء والبيع) من حيث المبلغ والمدة. يقتصر المبلغ المعّرض لمخاطر االئتمان في أي وقت على 
القيمة العادلة الحالية لألدوات المفّضلة لدى المجموعة (أي القيمة العادلة الموجبة للموجودات)، 
حيث يعد هذا المبلغ بالنسبة للمشتقات جزءًا صغيرًا من العقد أو القيم االسمية المستخدمة في بيان 
حجم األدوات القائمة. يدار التعرض لمخاطر االئتمان كجزء من مجموع سقوف اإلقراض للعمالء إلى 

جانب التعرضات المحتملة من جّراء حركات السوق.

تنشأ مخاطر التسوية عندما يكون الدفع نقدًا أو باألوراق المالية أو األسهم مرهونًا بتوّقع الحصول 
على مبالغ نقدية أو أوراق مالية أو أسهم مكافئة لتلك المدفوعة. يتم وضع شروط تسوية يومية لكل 
طرٍف مقابل لمواجهة كافة المخاطر الناجمة عن عملية التسوية الناشئة عن معامالت السوق اليومية 

لدى المجموعة.

ترتيبات المقاصة الرئيسية
تقوم المجموعة أيضًا بالحد من تعرضها للخسائر االئتمانية بإبرام ترتيبات مقاصة رئيسية مع األطراف 
المقابلة التي تربطها بالبنك معامالت كبيرة. ال تؤدي ترتيبات المقاصة الرئيسية عمومًا إلى مقاصة 
أساس  على  عادة  المعامالت  تسوية  تتم  حيث  المالي  المركز  بيان  في  والمطلوبات  للموجودات 

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 تعّثر يتم إنهاء وتسديد المبالغ لدى الطرف المقابل 
المشتقة  المالية  األدوات  من  االئتمان  لمخاطر  عمومًا  المجموعة  تعّرض  إن  الصافي.  أساس  على 
الخاضعة لترتيبات مقاصة رئيسية يمكن أن يتغير بصورة كبيرة خالل سنة واحدة نظرًا لتأثره بأي معاملة 

تشملها هذه الترتيبات.

٤٣. ٥ مراقبة المحفظة وتحديد مخاطر االئتمان 

وتراقب  للقروض،  االئتمان  مخاطر  ورصد  تحديد  في  بنشاط  االئتمان  مخاطر  إدارة  وحدة  تشارك 
المحفظة من خالل نظام المعلومات اإلدارية والمراجعات الدورية مع إيالء العناية الواجبة لمؤشرات 

قطاع العمل / المؤشرات االقتصادية العامة وآراء السوق وتقارير وسائل اإلعالم.

ُتستخدم ضمن محافظ األفراد، التي تتألف من أصول متجانسة، تقنيات إحصائية لمراقبة نقاط الضعف 
المحتملة داخل محفظة معينة. يتسق هذا النهج مع سياسة البنك فيما يتعلق برصد مخصص محدد 
لالنخفاض في القيمة عندما يتوفر دليل موضوعي على حدوث االنخفاض في القيمة. تصّنف حسابات 
األفراد في فئات محددة من حيث حالة المتأخرات (أي عدد أيام التأخر عن السداد)، األمر الذي يعكس 

مستوى الدفعات التعاقدية المتعّثرة للقرض.  

من  يزيد  مما  التعاقدية،  الدفعات  بعض  سداد  في  اإلخفاق  مع  السداد  عن  التخلف  احتمالية  تزيد 
االنخفاض المطلوب في القيمة. إذا اّتخذ أي قرار بشطب دين ما، ُينقل الحساب إلى وحدة التحصيل 
القانوني غير أنه في حاالت معينة قد يتم شطب الحساب مباشرة من الحالة العاملة كما في حالة 

اإلعسار أو الوفاة.

بالنسبة لمحفظة الخدمات المصرفية للمؤسسات الكبيرة، فإن المجموعة تشارك بوتيرة أسرع في 
اتفاقيات إعادة هيكلة الديون كجزء من عملية دعم األعمال التجارية. قد تشمل اتفاقيات إعادة هيكلة 
الديون اتخاذ بعض اإلجراءات لتسهيل إسترداد أصل الدين والفائدة المستحقة عليه، وقد تشمل أيضًا 

التفاوض على سعر الفائدة وتمديد مواعيد السداد، إلى آخره. 

التعرض لمخاطر االئتمان من خالل  أيام التأخر في السداد
مصرف  وتوجيهات  توصيات  مع  تماشيًا  والسلفيات  القروض  لمخاطر  المجموعة  تصنيف  يلي  فيما 

اإلمارات العربية المتحدة المركزي:

فئة الخطر

متأخرة السداد حتى ٣٠ يومًالم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة

متأخرة السداد لفترة بين ٣١ و٩٠ يومًاقروض تأخر سدداها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة 

متأخرة السداد ألكثر من ٩١ يومًاتأخر سدادها وتعرضت لالنخفاض في القيمة

فيما يلي تصنيف القروض والسلفيات حسب أيام التأخر عن السداد:

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

١٥١,٩٩٨,٩٣٨١٤٠٫٤٧٠٫٢٢٧لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة

٣,١٨٩,٢٢٩٢٫٢٥٩٫٠١٥تأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة 

٤,٨٣٤,١٠٦٤٫٦١٠٫٩٩٩تأخر سدادها وتعرضت لالنخفاض في القيمة

١٦٠,٠٢٢,٢٧٣١٤٧٫٣٤٠٫٢٤١

(٦,٧٧٧,٧٤٣)(٦,٣٤٤,٨٨٧)ناقصًا: مخصص االنخفاض في القيمة

١٥٣,٦٧٧,٣٨٦١٤٠٫٥٦٢٫٤٩٨القروض والسلفيات، بالصافي

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

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٣١٢,٥١٤,١١٠٩٨٠٫٣٥٣ - ٦٠ يومًا

٦٧٥,١١٩١٫٢٧٨٫٦٦٢أكثر من ٦٠ يومًا

تتعرض  لم  ولكنها  سدادها  تأخر  التي  القروض  مجموع 
٣,١٨٩,٢٢٩٢,٢٥٩,٠١٥لالنخفاض في القيمة

التعرض لمخاطر االئتمان بحسب درجات المخاطر الداخلية

من  المجموعة  عمالء  لتصنيف  درجات  عشر  من  يتكون  داخلي  تقييم  نظام  المجموعة  تستخدم 

المؤسسات وذوي األصول الصافية العالية بناًء على عوامل نوعية وكمية مختلفة مثل قوة المقترض 

الشركة،  ووضع  التشغيلية،  والكفاءة  اإلدارة،  وجودة  العمل،  قطاع  في  الخطر  وعوامل  المالية، 

والسيولة، وهيكل رأس المال، وتحليل مجموعة من الشركات المماثلة، إلخ. تنقسم بعض الدرجات إلى 

درجات فرعية مع عالمة موجب أو سالب. تشير الدرجات الدنيا إلى احتمال التخلف عن السداد. ُتمنح 

درجات التصنيف االئتماني من ١ - ٧ للعمالء الملتزمين أو الحسابات العاملة، في حين أن الدرجات من ٨ 

- ١٠ ُتمنح 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 التقييم 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 متدنية من قبل وكالة التصنيف الخارجي عادة ما يتم تصنيفه في درجة أكثر تدنيًا حسب 

التقييم الداخلي.

٩٤



٤٣.  إدارة مخاطر االئتمان (تابع)
٤٣-٥  مراقبة المحفظة وتحديد مخاطر االئتمان (تابع)

التعرض لمخاطر االئتمان بحسب درجات المخاطر الداخلية (تابع)

يعرض الجدول التالي الجودة االئتمانية لصافي القروض والسلفيات التي لم يتأخر سدادها ولم تنخفض قيمتها والموجودات المالية المشتقة كما في ٣١ ديسمبر:

٢٠١٥٢٠١٤

قروض وسلفيات، 
بالصافي

ألف درهم

موجودات مالية 
مشتقة

ألف درهم

قروض وسلفيات، 
بالصافي

ألف درهم

موجودات مالية 
مشتقة

ألف درهم

درجات الخطر الداخلية

٥٥,١٥٦,٢٣٥٣,٧٧١,٥٨٠٣٩٫٠٣٠٫٤٠١٣,٨٩٦,٩٢٤الدرجات من ١ إلى ٤                     

٥٥,٣٨١,٣٦٧٢٣٠,٣٢٨٦٣,٧٥٧,٤٧٣٣٩٠,٤٧٩الدرجات من ٥ إلى ٦

١١,٥٣٩,٥٣٣١,١٠٣–٩,١٩١,٤٤٣الدرجة ٧

–٢٦,١٤٢,٨٢٠–٣٢,٢٦٩,٨٩٣غير مصنفة – تشمل قروض األفراد

١٥١,٩٩٨,٩٣٨٤,٠٠١,٩٠٨١٤٠,٤٧٠,٢٢٧٤,٢٨٨,٥٠٦

التصنيفات االئتمانية الخارجية
يعرض الجدول أدناه التصنيفات االئتمانية الخارجية كما في ٣١ ديسمبر للودائع واألرصدة المستحقة من البنوك وإيداعات الشراء العكسي وسندات في أوراق مالية متاحة للبيع لدى المجموعة على أساس 

مقياس التصنيف لدى وكالة ستاندرد أند بورز. ومتى كانت تصنيفات ستاندرد أند بورز غير متاحة، فإنه يتم استخدام مقياس التصنيف المماثل لدى فيتش أو موديز.

٢٠١٥٢٠١٤

ودائع وأرصدة 
مستحقة من 

البنوك
ألف درهم

إيداعات 
الشراء العكسي

ألف درهم

سندات 
متاحة للبيع
ألف درهم

ودائع وأرصدة 
مستحقة من البنوك

ألف درهم

إيداعات 
الشراء العكسي

ألف درهم

سندات 
متاحة للبيع
ألف درهم

درجات التصنيف

AA- إلى AAA٨٠٢,٥٤٣٩٢٥,٥٩٤٥,١١٤,٧٦٨١,٦٦٣,٩٦١٤٣٥,٦٠٦٥,٩٨٢,٨٤٠

A- إلى A+١٠,١٩٥,٦٤٧١,٣٧٦,٤٠٢٦,٣٢٧,٠٨١٥,٣٧٠,١٦٦٢,٣٩٤,٤٤٣٨,٣٧٢,٣٥٩

BBB- إلى BBB+٤,٣٤٩,٤٩٦-٣,٠٦٠,٠٥٧١١٧,٧٨٠٦,٣٤٤,١٣٤٥,٢٦٥,٧٦٨

B- إلى BB+٧٤١,٠٨٨–١,١٩٤,٥٨٣٧٧٢,٠٥٧–٧٩٢,٥٩٦

C- إلى CCC+٢٦–––––

١,٦٦١,١٨٠–١٠٤,١٢٨١,٨٣٦,٥٠١١,٣٢٤,٨٤٦١١٧,٤٦٠غير مصّنفة

١٤,٩٥٤,٩٩٧٤,٢٥٦,٢٧٧٢٠,٣٠٥,٤١٢١٣,١٨٩,٤١٢٢,٨٣٠,٠٤٩٢١,١٠٦,٩٦٣

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، تشمل السندات المتاحة للبيع غير المصنفة سندات حكومية بقيمة ٧٢٠٫٧٩٦ ألف درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ - ١٫١٥٥٫٢٨٣ ألف درهم).

٤٣. ٦ تحديد انخفاض القيمة 

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على حدوث انخفاض في 
قيمة الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة الموجودات 
المالية عندما يوجد دليل موضوعي على وقوع حدث خسارة بعد التسجيل األولي لألصل ويكون لحدث 

الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل بحيث يمكن تقديرها بشكٍل موثوق به. 

قد يتضمن الدليل الموضوعي على االنخفاض في قيمة الموجودات المالية صعوبات مالية كبيرة تواجه 
المقترض أو الجهة المصدرة، أو التأخر أو اإلخفاق في السداد من قبل المقترض، أو إعادة هيكلة القرض أو 
السلفة بواسطة المجموعة وفقًا لشروط ما كانت المجموعة ستوافق عليها في الظروف العادية، أو 
مؤشرات تدل على دخول المقترض أو الجهة المصدرة في حالة إفالس، أو عدم وجود سوق نشطة 
للضمان، أو توفر بيانات أخرى جديرة بالمالحظة فيما يتعلق بموجودات المجموعة مثل التغيرات السلبية 
في حالة السداد من المقترضين أو الجهات المصدرة في المجموعة أو الظروف االقتصادية المرتبطة 

بحاالت العجز عن السداد لدى المجموعة. 

تأخذ المجموعة بعين االعتبار دليل انخفاض قيمة القروض والسلفيات واالستثمارات في األوراق المالية 
المدرجة بالتكلفة المطفأة على كل من المستويين الفردي والجماعي. 

القروض والسلفيات المقّيمة فرديًا
يتم تحديد خسائر انخفاض القيمة للقروض المقّيمة بشكل فردي عن طريق إجراء تقييم للدليل الموضوعي 
المتعلق بكل تعّرض لكل حالة على حدة. يتم تطبيق هذا اإلجراء على جميع فئات القروض التجارية وقروض 
الشركات وقروض األفراد ذات القيمة الصافية العالية وقروض البنوك والسفليات التي تمثل حسابات 
فردية كبيرة أو تكون غير خاضعة للنهج المستخدم للمحفظة. هناك عوامل إضافية محددة تأخذها اإلدارة 
الكبيرة  القيمة  ذات  الفردية   والسلفيات  القروض  قيمة  انخفاض  مخصصات  تحديد  عند  االعتبار  بعين 
مزاولة  على  وقدرتهم  لديهم،  العمل  نماذج  وجودة  العمالء،  تجاه  للمجموعة  الكلي  التعرض  وتشمل 
النشاط التجاري بنجاح دون مواجهة صعوبات مالية وتحقيق سيولة نقدية كافية لخدمة التزامات الديون، 
ومقدار وتوقيت اإليرادات المتوقعة والمبالغ المستردة، ونسب األرباح المرجح توفرها عند التصفية أو 
اإلفالس، وحجم التزامات الدائنين اآلخرين المصنفة بدرجات أعلى أو بالتساوي مع المجموعة، واحتمالية 
استمرار الدائنين اآلخرين في دعم الشركة، والقيمة البيعية للضمان (أو الوسائل األخرى لتخفيف مخاطر 
إلسترداد  مدفوعة  تكاليف  ألي  المحتمل  والخصم  الملكية،  استعادة  في  النجاح  واحتمالية  االئتمان)، 

المبالغ القائمة.

يتم قياس مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة باعتباره الفرق بين القيمة الدفترية للقرض والقيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، بإستثناء خسائر االئتمان في المستقبل مع احتساب المبالغ القابلة 
لإلسترداد من الضمانات والرهونات، مخصومة وفقًا لمعدل الفائدة الفعلي األصلي للقرض، عندما تصبح 
بند  ضمن  إدراجه  ويتم  المخصص  حساب  باستخدام  الخسارة  مبلغ  تسجيل  يتم  العقد.  بموجب  متأخرة 

مخصصات انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد.  

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥



٩٦

التسهيالت  على  القيمة  انخفاض  مخصصات  لمستوى  الدورية  المراجعة  على  المجموعة  سياسة  تنص 
منخفضة  القروض  تصنيف  يتواصل  تنفيذها.  إمكانية  في  والنظر  للضمانات  المنتظم  والتقييم  الفردية 
القيمة كمنخفضة القيمة ما لم تكن متداولة بشكٍل كامل ويكون هناك احتمال بتحصيل الفائدة وأصل 

القرض حسب المقرر.

القروض والسلفيات المقّيمة جماعيًا
يتم تقييم االنخفاض على أساس جماعي في الحالتين التاليتين:

  لتغطية الخسائر التي قد يتم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها بعد في القروض الخاضعة للتقييم الفردي؛ و
  لمجموعات القروض المتجانسة التي ال تعتبر هامة من الناحية الفردية.

خسائر متكبدة لكن غير محددة حتى تاريخه على القروض الفردية
إن القروض المقّيمة بشكل فردي التي لم يتم تحديد أي دليل على حدوث خسارة لها على أساس فردي 
على وجه التحديد، يتم تجميعها معًا وفقًا لخصائص مخاطر االئتمان بناًء على قطاع العمل أو المنتج أو 
تصنيف القرض من أجل حساب الخسارة اإلجمالية المقدرة. يعكس هذا األمر خسائر انخفاض القيمة التي 
يحتمل أن تكون المجموعة قد تكبدتها نتيجة ألحداث وقعت قبل تاريخ التقرير، والتي ال تتمكن المجموعة 
من تحديدها على أساس كل قرض على حدة، والتي يمكن تقديرها بشكل موثوق به. وبمجرد أن تتاح 
المعلومات التي تحدد خسائر كل قرض ضمن مجموعة من العمالء، فال يتم فحص االنخفاض في قيمة 
تلك القروض جماعيًا ولكن يتم تقييمها بشكل فردي لتحديد االنخفاض في قيمتها. تقوم إدارة المجموعة، 
القروض التي قد  التاريخية والظروف االقتصادية واالئتمانية السائدة، بتقييم حجم  الخبرة  إلى  استنادًا 

تنخفض قيمتها لكن لم يتم تحديدها كما في تاريخ التقرير.

ومن أجل تقييم االنخفاض الجماعي، تقوم المجموعة باستخدام النماذج اإلحصائية للمؤشرات التاريخية 
حول احتمالية التخلف عن السداد وتوقيت إسترداد المبالغ المستحقة وقيمة الخسائر التي تم تكبدها، 
ويتم تعديلها وفقًا لتقديرات اإلدارة حول ما إذا كانت الظروف الحالية االقتصادية واالئتمانية هي من 
النوع الذي يحتمل معه أن تكون الخسائر الفعلية أكبر أو أقل من تلك المستنبطة من النماذج التاريخية. يتم 
لإلسترداد  المتوقع  والتوقيت  الخسارة  ومعدالت  منتظم  بشكٍل  السداد  عن  التخلف  معدالت  قياس 

المستقبلي مقابل النتائج الفعلية للتأكد من استمرار مالءمتها.

يتم تحديد مخصص االنخفاض الجماعي في القيمة بعد األخذ في االعتبار عوامل معينة مثل التجربة 
الجدولة  إعادة  وعمليات  المتماثلة،  االئتمان  مخاطر  خصائص  ذات  للمحافظ  بالنسبة  للخسارة  التاريخية 
السابقة، والفترة المقدرة بين حدوث االنخفاض في القيمة وتحديد الخسارة وإثبات ذلك من خالل تكوين 
مخصص مناسب مقابل للقروض الفردية، وتقدير اإلدارة القائم على تحديد ما إذا كانت الظروف الحالية 
االقتصادية واالئتمانية هي من النوع الذي يحتمل معه أن تكون الخسائر الفعلية في تاريخ التقرير أكبر أو 

أقل من تلك المستنبطة من التجربة التاريخية.

إن الفترة بين حدوث الخسارة وتحديدها يتم تقديرها من قبل اإلدارة لكل محفظة على حدة.

مجموعات القروض والسلفيات المتجانسة
ُتستخدم األساليب اإلحصائية لتحديد خسائر انخفاض القيمة على أساس جماعي لمجموعات متجانسة من 
القروض التي ال تعتبر هامة على المستوى الفردي، نظرًا لعدم جدوى تقييم القروض على أساس فردي 
من الناحية العملية. تسّجل خسائر مجموعات هذه القروض على أساس فردي عندما يتم شطب القروض 

الفردية وعندئٍذ تتم إزالتها من المجموعة.

معدالت  تحدد  معينة  صيغة  يتضمن  أسلوب  باستخدام  الفردية  للقروض  القيمة  انخفاض  احتساب  يتم 
قصوى للخسائر تدريجيًا بما يتماشى مع تاريخ الدفعة المتأخرة. 

قروض األفراد – إن جميع القروض غير المضمونة التي تندرج ضمن نفس فئة القروض متأخرة السداد 
يفترض أنها تحمل مخاطر ائتمان متشابهة ويتم تكوين مخصص عن االنخفاض في قيمتها على أساس 
البيعية  القيمة  أخذ  يتم  (الرهن)  ضمانات  المجموعة  فيها  تمتلك  التي  القروض  حاالت  في  المحفظة. 

للضمانات بعين االعتبار عند تقييم مخصص االنخفاض في القيمة.

شطب القروض والسلفيات
يتم عادًة شطب القروض والسلفيات (ومخصص االنخفاض في قيمتها)، إما جزئيًا أو كليًا، عندما ال تتوفر 
توقعات معقولة على إسترداد أصل الدين، وعندما يتم استالم متحصالت الضمان بالنسبة للقرض المضمون. 
يتم شطب جميع القروض المقدمة لألفراد (بإستثناء الرهونات) عندما يتجاوز موعد استحقاقها مدة ١٨١ يومًا 

بناًء على سياسات الشطب المعتمدة. ومع ذلك، تبقى جميع جهود التحصيل مفعلة على هذه القروض.

إن الحركة في المخصص الفردي والجماعي لالنخفاض في قيمة القروض والسلفيات كالتالي:

٢٠١٥٢٠١٤

انخفاض 
فردي 

في القيمة
ألف درهم

انخفاض 
جماعي 

في القيمة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

انخفاض 
فردي 

في القيمة
ألف درهم

انخفاض 
جماعي 

في القيمة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

٣,٨٥٦,٧٩٦٢,٩٢٠,٩٤٧٦,٧٧٧,٧٤٣٤,٢٥٠,١٩٥٢,٦٣٩,٧٥٢٦,٨٨٩,٩٤٧الرصيد االفتتاحي

٧٠٤,٦١٦٤٨,٢٣٠٧٥٢,٨٤٦٧١٤,٩٩١٣٢٥,٥٦٠١,٠٤٠,٥٥١المحّمل للسنة

(٢٢٩,٣٥٢)–(٢٢٩,٣٥٢)(٢٥٢,٥٦٦)–(٢٥٢,٥٦٦)مستردات خالل السنة 

٤٥٢,٠٥٠٤٨,٢٣٠٥٠٠,٢٨٠٤٨٥,٦٣٩٣٢٥,٥٦٠٨١١,١٩٩صافي المحّمل للسنة

(٢٠٤,٢٥٦)(٤٤,٢٤٥)(١٦٠,٠١١)(١٢٦,٠٣٣)–(١٢٦,٠٣٣)إطفاء خصومات / أخرى

(٧١٨,٦٣٨)–(٧١٨,٦٣٨)(٨٠٦,٢١٩)–(٨٠٦,٢١٩)صافي المبالغ المشطوبة

(٥٠٩)(١٢٠)(٣٨٩)(٨٨٤)(٢٨٨)(٥٩٦)تحويل عمالت

٣,٣٧٥,٩٩٨٢,٩٦٨,٨٨٩٦,٣٤٤,٨٨٧٣,٨٥٦,٧٩٦٢,٩٢٠,٩٤٧٦,٧٧٧,٧٤٣الرصيد الختامي



٤٣.  إدارة مخاطر االئتمان (تابع)
٤٣-٦ تحديد انخفاض القيمة (تابع)

عكس االنخفاض في القيمة 
 

عندما ينخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في فترٍة الحقة، ويكون باإلمكان ربط هذا االنخفاض 
حساب  بتخفيض  الزيادة  إسترداد  يتم  فإنه  القيمة،  في  االنخفاض  إثبات  بعد  يقع  بحدث  موضوعيًا 
مخصص االنخفاض في قيمة القروض ويتم تسجيلها في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تحدث 

فيها.

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 كما هو مبين في اإليضاح ٤/٤٣.

خارج الميزانية العمومية
تطّبق المجموعة نفس سياسات إدارة المخاطر لمواجهة مخاطر البنود خارج الميزانية العمومية كما هو 
يخضع  باإلقراض،  التزامات  وجود  حالة  في  العمومية.  الميزانية  داخل  البنود  لمخاطر  بالنسبة  الحال 
والسلفيات.  القروض  مع  الحال  هو  كما  االئتمان  إدارة  سياسات  لنفس  المقابلة  واألطراف  العمالء 

ويمكن طلب ضمانات اعتمادًا على مدى قوة الطرف المقابل وطبيعة المعاملة.

٤٣. ٧ قروض معاد التفاوض بشأنها 

يجوز تعديل الشروط التعاقدية للقرض لعدة أسباب، وال يقتصر ذلك على تدهور االئتمان للعميل. عند 
تحديد ما إذا كان ينبغي إلغاء االعتراف بالقرض المعاد التفاوض بشأنه واالعتراف بالقرض الجديد، تقوم 
المجموعة بالتقييم الكمي والنوعي فيما إذا كانت التغييرات في الشروط التعاقدية األساسية تؤدي 
بصورة جوهرية إلى أداة مالية مختلفة، في هذه الحالة يتم شطب القرض القائم ويتم االعتراف بالقرض 
المعاد التفاوض بشأنه بالقيمة العادلة. بالنسبة للقروض ذات االئتمان المتدهور، وبغض النظر عما إذا 
تم استبعاد القرض عندإعادة التفاوض، فإن القرض يبقى في نفس مستوى درجة المخاطر إلى أن يكون 

هناك أدلة كافية على تحسن االئتمان.

٤٤.   إطار عمل مخاطر أسعار الفوائد، القياس والمراقبة

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من األدوات المالية المحّملة بالفائدة وتعكس احتمالية تأثر األدوات المالية 
واإليرادات المتعلقة بها سلبيًا بالتغيرات في أسعار الفائدة. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر بصورة 
رئيسية من خالل مراقبة فروق أسعار الفائدة وتوفيق عمليات إعادة التسعير للموجودات والمطلوبات.

تدار مراكز مخاطر معدالت الفائدة بوجٍه عام من خالل قسم الخزينة لدى المجموعة الذي يستخدم 
مشتقات مالية مثل مقايضات أسعار الفائدة ومقايضات العمالت إلدارة مخاطر أسعار الفائدة العامة 

الناشئة من األدوات المالية للمجموعة المحّملة بالفائدة. 

موجودات  عن  عبارة  هي  الفائدة  أسعار  لمخاطر  المعّرضة  المالية  والمطلوبات  الموجودات  إن 
ومطلوبات مالية بمعدالت فائدة تعاقدية ثابتة أو متغيرة. هناك جزء هام من أرصدة البنك المتعلقة 
المالية  األوراق  في  واالستثمارات  البنوك  من  المستحقة  واألرصدة  والودائع  والسلفيات  بالقروض 
وودائع العمالء واألرصدة المستحقة إلى البنوك والقروض وسندات رأس المال يندرج ضمن هذه الفئة. 

أما الموجودات المالية غير المعّرضة لمخاطر أسعار الفائدة فتشمل باألساس استثمارات حقوق الملكية 
والنقد واألرصدة لدى البنوك المركزية بإستثناء شهادات اإليداع واتفاقيات الشراء العكسي. 

تمثل فجوة البنود خارج الميزانية العمومية صافي القيم االسمية لألدوات المالية خارج الميزانية العمومية 
مثل مقايضات أسعار الفائدة ومقايضات العمالت التي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار الفائدة.

تحليل  ويتم  الفوائد،  معدالت  حساسية  ومراقبة  لقياس  مالية  محاكاة  أدوات  المجموعة  تستخدم 
ومراجعة النتائج من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات.

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥



إن مركز حساسية أسعار الفائدة للمجموعة على أساس ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ مبينة أدناه. ُتدرج األدوات المالية المشتقة (بخالف تلك المصنفة ضمن عالقة تحوط) وموجودات ومطلوبات 
محفظة المتاجرة (بإستثناء غير المحّملة بالفائدة) ضمن الخانة “أقل من ٣ أشهر“ بقيمها العادلة. كما ُتدرج األدوات المالية المشتقة المصنفة ضمن عالقة تحوط وفقًا لشريحة فترة إعادة التسعير التعاقدي القادمة.

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

 أقل من
٣ أشهر 

 ألف درهم 

٣ أشهر 
إلى أقل من 

٦ أشهر 
ألف درهم 

٦ أشهر 
إلى أقل من
سنة واحدة 
ألف درهم 

من سنة واحدة 
إلى أقل من 

٣ سنوات 
ألف درهم 

أكثر من 
٣ سنوات 

ألف درهم 

 بنود غير 
محّملة بالفائدة 

ألف درهم 
المجموع  
ألف درهم 

الموجودات

١٣,٥٣٣,٤٧٤٢٠,١٨٠,٢٧٧––٣,٨٧٧,٦٠٣١,٣٠٠,٠٠٠١,٤٦٩,٢٠٠نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

٣٩٨,٧٧٣١٤,٩٥٤,٩٩٧–––١٤,٠٠٦,٢٢٤٥٥٠,٠٠٠ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٤,٢٥٦,٢٧٧––––٤,١٤٦,٠٨٧١١٠,١٩٠إيداعات الشراء العكسي

٦٢,٢٦١–––––٦٢,٢٦١أوراق مالية بغرض المتاجرة

٢,٩٣٠,١٨٩٥٩,٢٥٧١٣,٠٣٥١٤,٧٧٩٣٤٨٩٨٤,٣٠٠٤,٠٠١,٩٠٨أدوات مالية مشتقة

٢,٧١٠,٩٣١٢,٠٩٥,٠٢٩١,٧٩٩,٢٣٢٥,٧٦٤,٠٤١٧,٩٣٦,١٧٩٥٥٨,١٩٥٢٠,٨٦٣,٦٠٧استثمارات في أوراق مالية

١٥٣,٦٧٧,٣٨٦(٧,٤٦٩,٤٢٠)١٠٨,٧٣١,٠١٢١٥,٠٠٢,٠٢٨٢,٥٨١,٤٦٤٨,٨٧٠,٤٤٦٢٥,٩٦١,٨٥٦قروض وسلفيات، بالصافي

١٩٧,١٥٦١٩٧,١٥٦–––––استثمار في شركة زميلة

٦٤٧,٦٤٧٦٤٧,٦٤٧–––––استثمارات عقارية

٨,٤٩٤,٩٨٤٨,٥٧١,٦٤٠––––٧٦,٦٥٦موجودات أخرى

٨٣٥,١٤٥٨٣٥,١٤٥–––––ممتلكات ومعدات، بالصافي

١٨,٨٠٠١٨,٨٠٠–––––موجودات غير ملموسة

١٣٦,٥٤٠,٩٦٣١٩,١١٦,٥٠٤٥,٨٦٢,٩٣١١٤,٦٤٩,٢٦٦٣٣,٨٩٨,٣٨٣١٨,١٩٩,٠٥٤٢٢٨,٢٦٧,١٠١مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

٢٨٢,٦٦٦١,٦٩١,٧٩٣––١,١٦٢,٥٧٠١٧٣,٠٩٧٧٣,٤٦٠أرصدة مستحقة للبنوك

٨٥١٤,١٤١١,٠٦٨,٣٨٠٤,٧٤١,١٨٠–٣,٦٣٨,٣٠٠٢٠,٢٧٤أدوات مالية مشتقة

٦٨,٦٤٧,٩٨٧١٣,٧٩٣,١٤٢١٦,٨٣٦,٦٠٥٤,٠٧٩,١١٦١٤٨,٧٣٥٤٠,٠٢٠,٧١١١٤٣,٥٢٦,٢٩٦ودائع العمالء

٥,٧٠٠,٠٦٤---٣,١٩٩,٦٥٥١,٤٠٨,٩٠١١,٠٩١,٥٠٨أوراق تجارية باليورو

٣٣,٤٧١,٧٣١-١٢,٦٦٥,٥٤٠٢٩٢,٧٣٨١,٩١٧,٥٨٢٤,٠١١,٠٦٢١٤,٥٨٤,٨٠٩قروض

١٠,٣٧٧,٥٣٤١٠,٤٠٣,٢٣٤----٢٥,٧٠٠مطلوبات أخرى

٢٨,٧٣٢,٨٠٣٢٨,٧٣٢,٨٠٣-----حقوق الملكية

٨٩,٣٣٩,٧٥٢١٥,٦٨٨,١٥٢١٩,٩١٩,١٥٥٨,٠٩٠,٢٦٣١٤,٧٤٧,٦٨٥٨٠,٤٨٢,٠٩٤٢٢٨,٢٦٧,١٠١مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

-(٦٢,٢٨٣,٠٤٠)٦,٥٥٩,٠٠٣١٩,١٥٠,٦٩٨(١٤,٠٥٦,٢٢٤)٤٧,٢٠١,٢١١٣,٤٢٨,٣٥٢فجوة البنود داخل الميزانية العمومية

--٥,٧٢٧٥,٦٥٣,٥٩٩(٧,٤١١,٧٩١)١,٨٩٦,٩١٥(١٤٤,٤٥٠)فجوة البنود خارج الميزانية العمومية

-(٦٢,٢٨٣,٠٤٠)٦,٥٦٤,٧٣٠٢٤,٨٠٤,٢٩٧(٢١,٤٦٨,٠١٥)٤٧,٠٥٦,٧٦١٥,٣٢٥,٢٦٧مجموع فجوة حساسية أسعار الفائدة

--٤٧,٠٥٦,٧٦١٥٢,٣٨٢,٠٢٨٣٠,٩١٤,٠١٣٣٧,٤٧٨,٧٤٣٦٢,٢٨٣,٠٤٠فجوة حساسية أسعار الفائدة المتراكم

يشمل صافي البنود غير المحّملة بالفائدة ضمن بند القروض والسلفيات غالبًا مخصصات خسائر القروض.

٩٨



٤٤. إطار عمل مخاطر أسعار الفوائد، القياس والمراقبة (تابع)

إن حساسية أسعار الفائدة لدى البنك بناًء على ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ كانت كما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

 أقل من
٣ أشهر 

 ألف درهم 

٣ أشهر 
إلى أقل من 

٦ أشهر 
ألف درهم 

٦ أشهر 
إلى أقل من
سنة واحدة 
ألف درهم 

من سنة واحدة 
إلى أقل من 

٣ سنوات 
ألف درهم 

أكثر من 
٣ سنوات 

ألف درهم 

 بنود غير 
محّملة بالفائدة 

ألف درهم 
المجموع  
ألف درهم 

الموجودات

١١,٥٤٧,٣٨٠١٥,٠٩٢,١٩٢––٧٦٩,٨١٢١,٤٠٠,٠٠٠١,٣٧٥,٠٠٠نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

٧٥٩,٨٦٨١٣,١٨٩,٤١٢––٩,٦٤٢,٩١١٢,٢١٨,٦٦١٥٦٧,٩٧٢ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٢,٨٣٠,٠٤٩––––١,٧٠٤,٢١٧١,١٢٥,٨٣٢إيداعات الشراء العكسي

١٩٩,٥٩٩-–––-١٩٩,٥٩٩أوراق مالية بغرض المتاجرة

١,٢٤٣,٥٢٦٤,٢٨٨,٥٠٦–٣,٠٣٣,٢٧٩٢,٢٧٤١,٣٥٦٨,٠٧١أدوات مالية مشتقة

٢,٢٣٨,٦٨٦٢,١٧٣,٤٢٥٣,٢٥٩,٥٤٣٧,٠٥٩,٩٢٩٦,٣٧٥,٣٨٠٥٤٤,٨٧٥٢١,٦٥١,٨٣٨استثمارات في أوراق مالية

١٤٠,٥٦٢,٤٩٨(٧,٧٣٦,١٧٨)٩٤,٣١٠,٩٨٠١٧,٣٢٤,٨٨٧٢,٢٢٤,٧٧١٨,٢٢٧,٤٣١٢٦,٢١٠,٦٠٧قروض وسلفيات، بالصافي

١٩٥,٨٥٤١٩٥,٨٥٤-----استثمار في شركة زميلة

٦١٥,٧٧٨٦١٥,٧٧٨-----استثمارات عقارية

٤,١٧٩,٠٦٨٤,٥٥١,٨٤٤----٣٧٢,٧٧٦موجودات أخرى

٨٠٦,١٨٨٨٠٦,١٨٨-----ممتلكات ومعدات، بالصافي

٣٥,٧٠٥٣٥,٧٠٥-----موجودات غير ملموسة

١١٢,٢٧٢,٢٦٠٢٤,٢٤٥,٠٧٩٧,٤٢٨,٦٤٢١٥,٢٩٥,٤٣١٣٢,٥٨٥,٩٨٧١٢,١٩٢,٠٦٤٢٠٤,٠١٩,٤٦٣مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

٥٧٨,٢٢٨٤,٠٨٩,٠١٩–––٣,٤٧٤,٠٦١٣٦,٧٣٠أرصدة مستحقة للبنوك

٨,٢٩٠٣,٠٠٢١,٥٣٢,٤٨٥٥,٠٠٠,٠٦٧–٣,٤٤٤,٣٥٣١١,٩٣٧أدوات مالية مشتقة

٦٢,٢٥٢,٦٥٩١٠,٦٢٦,٩٥٣١٤,٥٤٩,٦٦٠٣,٦٦٢,٢٠٨٤,١٩٤٣٤,٩١٥,٥٥٣١٢٦,٠١١,٢٢٧ودائع العمالء

٦,٣٧٥,٢٨٤---٣,٣٩٨,٩٩٤١,٢٦٥,٥٩٨١,٧١٠,٦٩٢أوراق تجارية باليورو

٣٠,٣٢٠,١٢١-١٠,٤٨٤,٥٤٨١,١٢٥,٣٦٩١,٣٤٩,٠٤٤٣,٥٢٠,٦٠١١٣,٨٤٠,٥٥٩قروض

٥,٨٠٤,٩١٢٥,٨٠٤,٩١٢-----مطلوبات أخرى

٢٦,٤١٨,٨٣٣٢٦,٤١٨,٨٣٣-----حقوق الملكية

٨٣,٠٥٤,٦١٥١٣,٠٦٦,٥٨٧١٧,٦٠٩,٣٩٦٧,١٩١,٠٩٩١٣,٨٤٧,٧٥٥٦٩,٢٥٠,٠١١٢٠٤,٠١٩,٤٦٣مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

-(٥٧,٠٥٧,٩٤٧)٨,١٠٤,٣٣٢١٨,٧٣٨,٢٣٢(١٠,١٨٠,٧٥٤)٢٩,٢١٧,٦٤٥١١,١٧٨,٤٩٢فجوة البنود داخل الميزانية العمومية

--٧,٤١٤,٨٧٤(٣,١٢٥,٠٧٦)٣٩٠,٨٣٧(٣,٣٥٨,٤٠١)(١,٣٢٢,٢٣٤)فجوة البنود خارج الميزانية العمومية

-(٥٧,٠٥٧,٩٤٧)٤,٩٧٩,٢٥٦٢٦,١٥٣,١٠٦(٩,٧٨٩,٩١٧)٢٧,٨٩٥,٤١١٧,٨٢٠,٠٩١مجموع فجوة حساسية أسعار الفائدة

--٢٧,٨٩٥,٤١١٣٥,٧١٥,٥٠٢٢٥,٩٢٥,٥٨٥٣٠,٩٠٤,٨٤١٥٧,٠٥٧,٩٤٧فجوة حساسية أسعار الفائدة المتراكم

يشمل صافي البنود غير المحّملة بالفائدة ضمن بند القروض والسلفيات غالبًا مخصصات خسائر القروض.

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥



١٠٠

٤٥.   إطار 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 في ظل 

الظروف العادية والظروف المتأّزمة على حد سواء دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بإلحاق أي 

ضرر بسمعة المجموعة. 

 آلية إدارة مخاطر السيولة 

لدى المجموعة إطار عمل معتمد من مجلس اإلدارة حول مدى تقّبل مخاطر السيولة يتضمن أدنى حد 

للسيولة يمكن أن تتحّمله المجموعة من أجل اإلستمرار في األعمال في بيئة العمل المتأّزمة لفترة زمنية 

محددة. فّوض مجلس اإلدارة لجنة اإلدارة التنفيذية مسؤولية إدارة السيولة التي تشرف عليها يوميًا نيابة 

بتحديد  المجموعة  لدى  والمطلوبات  الموجودات  لجنة  تضطلع  والمطلوبات.  الموجودات  لجنة  عنهم 

ومراقبة نسبة السيولة، كما تراجع وتعاير بانتظام سياسات إدارة السيولة لضمان تمتع المجموعة بوضع 

البنك  التزام  إستمرار  ضمان  على  كذلك  اللجنة  تعمل  استحقاقها.  عند  بالتزاماتها  الوفاء  من  يمكنها 

بالتوجيهات التنظيمية وإرشادات السياسة الداخلية حول مخاطر السيولة.

تدار عملية إدارة مخاطر السيولة داخل المجموعة مع الرقابة عليها من قسم الخزينة وتشمل ما يلي:

النقدية  بالتدفقات  التنبؤ  ذلك  ويقتضي  وشهرية.  وأسبوعية  يومية  بصورة  السيولة  وضع  مراقبة   

المستقبلية الداخلة / الخارجة والتأكد من قدرة المجموعة على الوفاء بالتدفقات النقدية المطلوبة. 

 اختبار ضغط السيولة العادية الذي يجري في ضوء مجموعة متنوعة من التصّورات التي تغطي كل 

ظروف السوق الطبيعية واألكثر شدة مع وضع منّبهات واضحة المعالم واقتراح اإلجراءات الالزمة.

 ضمان االمتثال المنتظم لنسب السيولة مثل ”نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة“ الصادرة عن 

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.  

وضعت المجموعة سقفًا داخليًا لنسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة حيث ينبغي أّال تزيد عن المعدل 

١:١ بين:

- 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 النقدية االحتياطية. 

يتطابق التعريف المذكور أعاله مع حدود مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي حول نسبة السلفيات 

إلى الموارد المستقرة. 

كما تقوم المجموعة بمراقبة نوعية مصادر التمويل بدقة ووضع التدابير تفاديًا 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.

 تمويل العمليات الكبيرة إلى إجمالي المطلوبات.

 حسابات التوفير (Money Market Deposits) إلى إجمالي المطلوبات.

 تمويل األنشطة األساسية إلى إجمالي المطلوبات.

 تمويل األنشطة غير األساسية إلى إجمالي المطلوبات.

 تمويل االنشطة الخارجية إلى إجمالي المطلوبات.

  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 

السندات  برنامج  ضمن  الصادرة  المساندة  وااللتزامات  الدين  سندات  مثل  األجل  طويل  التمويل  جانب 

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 عمومًا 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 

المركزي  المصرف  لدى  اإليداع  كشهادات  الجودة  عالية  المالية  للموجودات   ٣ بازل  توجيهات  مع 

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 ١٥٠ 

نقطة أساس.

 تسهيالت سحب على المكشوف فوق االحتياطيات النقدية بنسبة فائدة يومية بهامش ٣٠٠ نقطة 

أساس.

 تسهيالت إعادة الشراء مقابل بعض سندات االستثمار في األوراق المالية لفترة سبعة أيام كحد أقصى 

قابلة للتجديد بنسبة فائدة يومية بهامش ١٠٠ نقطة أساس لشهادات اإليداع.

يحق للبنك الحصول على تسهيالت إقراض هامشية أعلن عنها المصرف المركزي اعتبارًا من مارس ٢٠١٤، 

وبموجبها 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 ُتستخدم وال يوجد أية تسهيالت قائمة من تسهيالت المصرف المركزي المذكورة أعاله بنهاية السنة. 

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 

السوق  ظروف  مع  تحديثها  ويتم  بوضوح  والمسؤوليات  األدوار  الوحدات  تمويل  خطة  تحدد  الكبيرة. 

المتغيرة بواسطة لجنة الموجودات والمطلوبات.

االستحقاق  تواريخ  تحديد  تم  المجموعة.  ومطلوبات  موجودات  استحقاق  تواريخ  أدناه  الجدول  يلخص 

التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية بنهاية فترة التقرير حتى تاريخ االستحقاق 

التعاقدي دون األخذ باالعتبار تواريخ االستحقاق الفعالة وفقًا لما تشير إليه تجربة المجموعة السابقة في 

االحتفاظ بالودائع وتوفر األموال السائلة. 

ومطلوبات  وموجودات  تحوط)  عالقة  ضمن  المصنفة  تلك  (بخالف  المشتقة  المالية  األدوات  ُتدرج 

محفظة المتاجرة ضمن الخانة “أقل من ٣ أشهر“ بقيمها العادلة. إن مخاطر السيولة على هذه البنود ال تدار 

على أساس فترة االستحقاق المتبقية نظرًا لعدم االحتفاظ بها بغرض تسويتها بناًء 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 بناًء على فترة االستحقاق المتبقية.

تتم مراقبة تواريخ االستحقاق بواسطة اإلدارة لضمان توفر السيولة الكافية.



٤٥. إطار عمل مخاطر السيولة، والقياس والمراقبة (تابع)

إن تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ على النحو التالي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

 أقل من
٣ أشهر 

 ألف درهم 

٣ أشهر 
إلى أقل من 

٦ أشهر 
ألف درهم 

٦ أشهر 
إلى أقل من
سنة واحدة 
ألف درهم 

من سنة واحدة 
إلى أقل من 

٣ سنوات 
ألف درهم 

أكثر من 
٣ سنوات 

ألف درهم 
المجموع  
ألف درهم 

الموجودات

٢٠,١٨٠,٢٧٧––١٧,٤١١,٠٧٧١,٣٠٠٠,٠٠٠١,٤٦٩,٢٠٠نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

١٤,٩٥٤,٩٩٧–––١٤,٤٠٤,٩٩٧٥٥٠,٠٠٠ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٤,٢٥٦,٢٧٧–––٤,١٤٦,٠٨٧١١٠,١٩٠إيداعات الشراء العكسي

٦٢,٢٦١––––٦٢,٢٦١أوراق مالية بغرض المتاجرة

٣,٥٩٧,١٩٠١٣٠,٤٦١٢١,٩٣٥٥١,٨١٣٢٠٠,٥٠٩٤,٠٠١,٩٠٨أدوات مالية مشتقة

٢,٨٤٧,٥٧٠٢,٠٩٥,٠٢٩١,٨١٠,٢٦٥٦,١٧٤,٥٦٤٧,٩٣٦,١٧٩٢٠,٨٦٣,٦٠٧استثمارات في أوراق مالية

١٧,٩٩٠,٦٥٢٢،٨١١,٢٣٧٤,٥٨٥,٣٢٩٢٢,٥١٥,٦٣٨١٠٥,٧٧٤,٥٣٠١٥٣,٦٧٧,٣٨٦قروض وسلفيات، بالصافي

١٩٧,١٥٦١٩٧,١٥٦––––استثمار في شركة زميلة

٦٤٧,٦٤٧–٦٤٧,٦٤٧–––استثمارات عقارية

٨,٥٧١,٦٤٠––٣,٣٧١,١٠٩١,٣٧٥,٨٩٥٣,٨٢٤,٦٣٦موجودات أخرى

٨٣٥,١٤٥٨٣٥,١٤٥----ممتلكات ومعدات، بالصافي

١٨,٨٠٠١٨,٨٠٠----موجودات غير ملموسة

٦٣,٨٣٠,٩٤٣٨,٣٧٢,٨١٢١١,٧١١,٣٦٥٢٩,٣٨٩,٦٦٢١١٤,٩٦٢,٣١٩٢٢٨,٢٦٧,١٠١مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

١,٦٩١,٧٩٣––١,٤٤٥,٢٣٦١٧٣,٠٩٧٧٣,٤٦٠أرصدة مستحقة للبنوك

٣,٦٢٥,٦١٣١٣١,٠٥١٣٤,٧٩٤٣٦٩,٢٥٥٥٨٠,٤٦٧٤,٧٤١,١٨٠أدوات مالية مشتقة

١٠٨,٢٤٩,٧٩٢١٣,٧٩٣,١٤٢١٦,٨٣٦,٦٠٥٤,٠٧٩,١١٦٥٦٧,٦٤١١٤٣,٥٢٦,٢٩٦ودائع العمالء

٥,٧٠٠,٠٦٤––٣,١٩٩,٦٥٥١,٤٠٨,٩٠١١,٠٩١,٥٠٨أوراق تجارية باليورو

٣,٨٣٤,٢٠٨٢٩٢,٧٣٨٢,٦٠٠,٦٠٦١١,٧٨١,٢٥٨١٤,٩٦٢,٩٢١٣٣,٤٧١,٧٣١قروض

٣٨٤,٦٧٧١٠,٤٠٣,٢٣٤–٤,٨٧٨,٠٩٧١,٣٦١٦,٥٧١٣,٨٢٣,٨٨٩مطلوبات أخرى

٢٨,٧٣٢,٨٠٣٢٨,٧٣٢,٨٠٣––––حقوق الملكية

١٢٥,٢٣٢,٦٠١١٧,١١٥,٥٠٠٤٢,٤٦٠,٨٦٢٦١,٢٢٩,٦٢٩٤٥,٢٢٨,٥٠٩٢٢٨,٢٦٧,١٠١مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

–١٣,١٦٠,٠٣٣٦٩,٧٣٣,٨١٠(١٢,٧٤٩,٤٩٧)(٨,٧٤٢,٦٨٨)(٦١,٤٠١,٦٥٨)فجوة السيولة داخل الميزانية العمومية

خارج الميزانية العمومية

٨٧٣,٩٨٤٩٥١,٧٧٥٢,٢٦٣,٤١٨٥,٧٢٢,١٩٦٥,٣٦٠,٦١٣١٥,١٧١,٩٨٦ضمانات مالية والتزامات غير قابلة لإللغاء 

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥



١٠٢

٤٥. إطار عمل مخاطر السيولة، والقياس والمراقبة (تابع)

إن تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ على النحو التالي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

 أقل من
٣ أشهر 

 ألف درهم 

٣ أشهر 
إلى أقل من 

٦ أشهر 
ألف درهم 

٦ أشهر 
إلى أقل من
سنة واحدة 
ألف درهم 

من سنة واحدة 
إلى أقل من 

٣ سنوات 
ألف درهم 

أكثر من 
٣ سنوات 

ألف درهم 
المجموع  
ألف درهم 

الموجودات

١٥,٠٩٢,١٩٢––١٢,٣١٧,١٩٢١,٤٠٠,٠٠٠١,٣٧٥,٠٠٠نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

١٣,١٨٩,٤١٢--١٠,٤٠٢,٧٧٩٢,٢١٨,٦٦١٥٦٧,٩٧٢ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٢,٨٣٠,٠٤٩---١,٧٠٤,٢١٧١,١٢٥,٨٣٢إيداعات الشراء العكسي

١٩٩,٥٩٩----١٩٩,٥٩٩أوراق مالية بغرض المتاجرة

٤,٠٤٦,٥٦٧٣,٣٧٤١٢,٩٦١١٢٩,٧٨٣٩٥,٨٢١٤,٢٨٨,٥٠٦أدوات مالية مشتقة

٢,٧٣٠,١٥٠٢,١٧٣,٤٢٥٣,٢٥٩,٥٤٣٧,١١٣,٣٤٠٦,٣٧٥,٣٨٠٢١,٦٥١,٨٣٨استثمارات في أوراق مالية

١٣,٢٤٧,٨٢٤٣,٨٨٠,٩١٠٤,٥٥٩,٩٤٥١٩,٤٥٣,٣٣٨٩٩,٤٢٠,٤٨١١٤٠,٥٦٢,٤٩٨قروض وسلفيات، بالصافي

١٩٥,٨٥٤١٩٥,٨٥٤----استثمار في شركة زميلة

٦١٥,٧٧٨-٦١٥,٧٧٨---استثمارات عقارية

٤,٥٥١,٨٤٤-٢,٥٩٢,٥٦٧٥٠٩,٢٩٠١,٤٤٥,٤٧٣٤,٥١٤موجودات أخرى

٨٠٦,١٨٨٨٠٦,١٨٨----ممتلكات ومعدات، بالصافي

٣٥,٧٠٥٣٥,٧٠٥----موجودات غير ملموسة

٤٧,٢٤٠,٨٩٥١١,٣١١,٤٩٢١١,٢٢٠,٨٩٤٢٧,٣١٦,٧٥٣١٠٦,٩٢٩,٤٢٩٢٠٤,٠١٩,٤٦٣مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

٤,٠٨٩,٠١٩–––٤,٠٥٢,٢٨٩٣٦,٧٣٠أرصدة مستحقة للبنوك

٤,١٣١,٣٤٢١٢٠,٥٩٢١٤٧,٦١١٢٧٤,٦٨٤٣٢٥,٨٣٨٥,٠٠٠,٠٦٧أدوات مالية مشتقة

٩٦,٧٤٢,٣١٤١٠,٦٢٦,٩٥٣١٤,٥٤٩,٦٦٠٣,٦٦٢,٢٠٨٤٣٠,٠٩٢١٢٦,٠١١,٢٢٧ودائع العمالء

٦,٣٧٥,٢٨٤--٣,٣٩٨,٩٩٤١,٢٦٥,٥٩٨١,٧١٠,٦٩٢أوراق تجارية باليورو

٤,٥٢٢,٥٩٦٢,٥٩٤,٥٦٩١,٣٤٩,٠٤٤٧,٦٢٩,٨٣٦١٤,٢٢٤,٠٧٦٣٠,٣٢٠,١٢١قروض

٣,٥٧١,٨٠٦٤٤٧,٩٨٩١,٤٤٤,٠٩٨٤,٥١٤٣٣٦,٥٠٥٥,٨٠٤,٩١٢مطلوبات أخرى

٢٦,٤١٨,٨٣٣٢٦,٤١٨,٨٣٣––––حقوق الملكية

١١٦,٤١٩,٣٤١١٥,٠٩٢,٤٣١١٩,٢٠١,١٠٥١١,٥٧١,٢٤٢٤١,٧٣٥,٣٤٤٢٠٤,٠١٩,٤٦٣مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

–١٥,٧٤٥,٥١١٦٥,١٩٤,٠٨٥(٧,٩٨٠,٢١١)(٣,٧٨٠,٩٣٩)(٦٩,١٧٨,٤٤٦)فجوة السيولة داخل الميزانية العمومية

خارج الميزانية العمومية

٨٠٩,٨٧٩٥٦٥,٧٤٠٤,٤٠٥,٨٨٥٥,١١٩,١٣٥٣,٣١٦,٥٦٨١٤,٢١٧,٢٠٧ضمانات مالية والتزامات غير قابلة لإللغاء 



٤٥. إطار عمل مخاطر السيولة، القياس والمراقبة (تابع) 

يلخص الجدول التالي آجال استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و٢٠١٤ على أساس التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة. ونظرًا 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 مطالبًا فيه بالسداد، كما أن الجدول ال يتضمن التدفقات النقدية المتوقعة وفقًا لما تشير إليه تجربة المجموعة السابقة 

في االحتفاظ بالودائع.

٣١ ديسمبر ٢٠١٥
القيمة المدرجة

ألف درهم

إجمالي 
التدفقات 

النقدية الصادرة
ألف درهم

أقل من
٣ أشهر

ألف درهم

٣ أشهر 
إلى أقل من 

٦ أشهر
ألف درهم

٦ أشهر إلى
أقل من

سنة واحدة
ألف درهم

من سنة واحدة 
إلى أقل من 

٣ سنوات
ألف درهم

أكثر من ٣ 
سنوات

ألف درهم

المطلوبات

––١,٦٩١,٧٩٣١,٦٩٤,٥٠٩١,٤٤٦,٣٨٤١٧٣,٩٥٢٧٤,١٧٣أرصدة مستحقة للبنوك

(٤٦,٠٨٧)٤,٧٤١,١٨٠٤,١١٢,٥٠١٣,٥٨١,٤١٩١٩١,٥٩٤١٢,١٠٩٣٧٣,٤٦٦أدوات مالية مشتقة

١٤٣,٥٢٦,٢٩٦١٤٤,٦٩٠,٨١٣١٠٨,٧٢٤,٨٣٩١٣,٩٢٧,٢٨٢١٧,١٥٢,٤٢١٤,٢٩١,٢٥٤٥٩٥,٠١٧ودائع العمالء

––٥,٧٠٠,٠٦٤٥,٧٠٣,٨٥٩٣,١٩٩,٩٩٢١,٤١٠,٥٦٧١,٠٩٣,٣٠٠أوراق تجارية باليورو

٣٣,٤٧١,٧٣١٤١,٥٠٥,٩٧٨٤,٠٨٩,٩٥٦٤٢٨,٤٥٤٢,٩٨٩,٧٨٣١٢,٩٨٣,١٢٧٢١,٠١٤,٦٥٨قروض

١٨٩,١٣١,٠٦٤١٩٧,٧٠٧,٦٦٠١٢١,٠٤٢,٥٩٠١٦,١٣١,٨٤٩٢١,٣٢١,٧٨٦١٧,٦٤٧,٨٤٧٢١,٥٦٣,٥٨٨مجموع المطلوبات المالية

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

المطلوبات

–––٤٫٠٨٩٫٠١٩٤٫٠٨٩٫٨٨٦٤٫٠٥٣٫٠٥٨٣٦٫٨٢٨أرصدة مستحقة للبنوك

٥٫٠٠٠٫٠٦٧٥٫٠٢٣٫٦٨٢٤٫٠٧٧٫٤٧٤٢١٤٫٩٣١١١٣٫٨٩٦٢٨١٫١٦٥٣٣٦٫٢١٦أدوات مالية مشتقة

١٢٦٫٠١١٫٢٢٧١٢٦٫٤٦٨٫٦٠٨٩٦٫٨٧٤٫٠٦٧١٠٫٧١١٫١٤٧١٤٫٧١١٫٤٠٥٣٫٧٣٣٫٣٦١٤٣٨٫٦٢٨ودائع العمالء

––٦٫٣٧٥٫٢٨٤٦٫٣٨٦٫٢٦٤٣٫٤٠١٫٠٥٥١٫٢٦٧٫٦١٧١٫٧١٧٫٥٩٢أوراق تجارية باليورو

٣٠٫٣٢٠٫١٢١٣٦٫٠٤٦٫٨٣١٤٫٧٧٦٫٠٩٧٢٫٧١٠٫٨٥٩١٫٦٩٩٫٧٥٣٩٫٧٨٥٫٠١٨١٧٫٠٧٥٫١٠٤قروض

١٧١٫٧٩٥٫٧١٨١٧٨٫٠١٥٫٢٧١١١٣٫١٨١٫٧٥١١٤٫٩٤١٫٣٨٢١٨٫٢٤٢٫٦٤٦١٣٫٧٩٩٫٥٤٤١٧٫٨٤٩٫٩٤٨مجموع المطلوبات المالية

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥



١٠٤

٤٦.   إطار عمل مخاطر العمالت األجنبية، القياس والمراقبة

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، وبشكٍل إجمالي 
لكل من مركز اليوم الواحد ومن يوم إلى يوم، وتتم مراقبة هذه السقوف يوميًا. تم بيان حساسية مخاطر التقلب في أسعار العمالت في اإليضاح رقم ٤٧. يمثل المركز خارج الميزانية العمومية القيمة االسمية 

للمعامالت المتداولة التي تظل قائمة ضمن محفظة المتاجرة والتحوط لدى المجموعة في تاريخ التقرير. مبين أدناه تحليًال لتركيزات العمالت في بيان المركز المالي للمجموعة:

٣١ ديسمبر ٢٠١٥
درهم إماراتي

ألف درهم
دوالر أمريكي

ألف درهم
يورو

ألف درهم
فرنك سويسري

ألف درهم
جنيه استرليني

ألف درهم
رينغيت ماليزي

ألف درهم
أخرى

ألف درهم
المجموع 
ألف درهم

الموجودات

٣٥,٢٧٩٢٠,١٨٠,٢٧٧–-–١٣,٩٥٠,٣٨٠٦,١٩٤,٥١٥١٠٣نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

٣,٨٩٨,١٦٠٧,٦٧٤,١٣٨٥٢٤,٩٧٤١٢,٦٧٠٣٨,٥٨٠١٠٢٢,٨٠٦,٣٧٣١٤,٩٥٤,٩٩٧ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٤,٢٥٦,٢٧٧----٤,٢٥٦,٢٧٧-إيداعات الشراء العكسي

١٣,٨٤٥٦٢,٢٦١---٣,٧١٧٤٤,٦٩٩-أوراق مالية بغرض المتاجرة

١١,٤٣٩٤,٠٠١,٩٠٨–––٨٧٤,٨٤٨٣,١١٥,١٠٩٥١٢أدوات مالية مشتقة

١,٥٧٢,٢٥٩٢٠,٨٦٣,٦٠٧––٢٥٧,٤٣٠١٦,٠٦٩,٣٨٧٢,٦٢٩,٨٩٨٣٣٤,٦٣٣استثمارات في أوراق مالية

١,٠٥٠,٠٢٠١٥٣,٦٧٧,٣٨٦–١٦,٦٨٩–١٢٠,٨٠٧,١٤١٣١,٧٨٤,٦٨٦١٨,٨٥٠قروض وسلفيات، بالصافي

١٩٧,١٥٦––––––١٩٧,١٥٦استثمار في شركة زميلة

٦٤٧,٦٤٧––––––٦٤٧,٦٤٧استثمارات عقارية

٩٧٤,١١٥٧,١٧٨,٢٢١٤٦,٢٣٩٣,٨٥٨٧,٧٦٧٣,٧٩٩٣٥٧,٦٤١٨,٥٧١,٦٤٠موجودات أخرى

٤,٩١٣٨٣٥,١٤٥–––––٨٣٠,٢٣٢ممتلكات ومعدات، بالصافي

١٨,٨٠٠––––––١٨,٨٠٠موجودات غير ملموسة

١٤٢,٤٥٥,٩٠٩٧٦,٢٧٦,٠٥٠٣,٢٦٥,٢٧٥٣٥١,١٦١٦٣,٠٣٦٣,٩٠١٥,٨٥١,٧٦٩٢٢٨,٢٦٧,١٠١مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

٣١,٥٥٣١,٦٩١,٧٩٣–٦٩,٣٦٠–٧٧٥,٢٧٧٨١٥,٤٦٧١٣٦أرصدة مستحقة للبنوك

٨,٣٤٢٤,٧٤١,١٨٠–––٧٥٥,٢٤٠٣,٩٧٧,٥٥٢٤٦أدوات مالية مشتقة

٧٩,٢٢٠,٣٣٩٤٦,٥٣٣,٠٠١٣,٠٤٩,٩٠٦٤٨,٦٦٤١,٠٨٥,٨٠٣٢٤١٣,٥٨٨,٥٥٩١٤٣,٥٢٦,٢٩٦ودائع العمالء

٦٧,٠٦٢٥,٧٠٠,٠٦٤–٢,٢٩٤,٧٥٠٢,٣٤١,٣٩٣٤٥٣,٢٢٣٥٤٣,٦٣٦–أوراق تجارية باليورو

٥٠٤,١٦٤٢٩,٤٢٠,٤٦٢٤٨,٣١٤٧٦٠,٠٥٩٦٣٦,٣٥٥٥٩٨,٢٢٧١,٥٠٤,١٥٠٣٣,٤٧١,٧٣١قروض

٢,٩١١,٨٠٣٦,٥٩٠,٤٩٤٤٨,٨٨٦٣,٨٧٠٩,٩٨٤٣,٧٩٩٨٣٤,٣٩٨١٠,٤٠٣,٢٣٤مطلوبات أخرى

٢٨,٧٣٢,٨٠٣---(٧٣٨)(٢٦,١٣٢)٢٨,٧٥٦,٤١٢٣,٢٦١حقوق الملكية

١١٢,٩٢٣,٢٣٥٨٩,٦٣٤,٩٨٧٥,٤٦٢,٥٤٩١,٢٦٥,٠٧٨٢,٣٤٥,١٣٨٦٠٢,٠٥٠١٦,٠٣٤,٠٦٤٢٢٨,٢٦٧,١٠١مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

–(١٠,١٨٢,٢٩٥)(٥٩٨,١٤٩)(٢,٢٨٢,١٠٢)(٩١٣,٩١٧)(٢,١٩٧,٢٧٤)(١٣,٣٥٨,٩٣٧)٢٩,٥٣٢,٦٧٤صافي مركز الميزانية العمومية

–٥٠١,٤٩٥٨١٨,١٩١٢,٦٩٧,٤٤٠٥٩٨,٢٢٧١١,١٧٧,٠٩٠(١٢,٦٧١,٣٤٩)(٣,١٢١,٠٩٤)صافي المركز خارج الميزانية العمومية

–٤١٥,٣٣٨٧٨٩٩٤,٧٩٥(٩٥,٧٢٦)(١,٦٩٥,٧٧٩)(٢٦,٠٣٠,٢٨٦)٢٦,٤١١,٥٨٠صافي المركز المفتوح للصرف األجنبي



٣١ ديسمبر ٢٠١٤
درهم إماراتي

ألف درهم
دوالر أمريكي

ألف درهم
يورو

ألف درهم
فرنك سويسري

ألف درهم
جنيه استرليني

ألف درهم
رينغيت ماليزي

ألف درهم
أخرى

ألف درهم
المجموع 
ألف درهم

الموجودات

٤٤,٠٠٨١٥,٠٩٢,١٩٢–٢٣––١٣,٥٦٩,٨٣٠١,٤٧٨,٣٣١نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

٤,٨٧٢,٨٩٦٤,٥٧٩,٨٠٨١٦٥,٧٧٧٢٥,٢٠٦٥١٣,٠٧٦١٢٠٣,٠٣٢,٥٢٩١٣,١٨٩,٤١٢ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٢,٨٣٠,٠٤٩–––––٢,٨٣٠,٠٤٩–إيداعات الشراء العكسي

١٩٩,٥٩٩–––––١٩٩,٥٩٩–أوراق مالية بغرض المتاجرة

٦,٧١٩٤,٢٨٨,٥٠٦–––١,١٦٠,٧١١٣,١٢٠,٦٦٣٤١٣أدوات مالية مشتقة

١,٨٣٩,٢٨٦٢١,٦٥١,٨٣٨–––٣٣٦,٠٧٦١٨,٢٩٨,٠٤٤١,١٧٨,٤٣٢استثمارات في أوراق مالية

٧٢٧,٨٣٢١٤٠,٥٦٢,٤٩٨–١٧,٥٥١–١٠٧,٦٩٤,٢٠٤٣٢,٠٨٩,٢٠٥٣٣,٧٠٦قروض وسلفيات، بالصافي

١٩٥,٨٥٤––––––١٩٥,٨٥٤استثمارات عقارية

٦١٥,٧٧٨––––––٦١٥,٧٧٨استثمار في شركة زميلة

٨١٣,٨٠٦٣,٣٠٨,١١٩٧١,٦٠١٥,١٩٠١٥,١١٠٣٣,٠٩٢٣٠٤,٩٢٦٤,٥٥١,٨٤٤موجودات أخرى

٤,٣١٠٨٠٦,١٨٨–––––٨٠١,٨٧٨ممتلكات ومعدات، بالصافي

٣٥,٧٠٥––––––٣٥,٧٠٥موجودات غير ملموسة

٦٥,٩٠٣,٨١٨١,٤٤٩,٩٢٩٣٠,٣٩٦٥٤٥,٧٦٠٣٣,٢١٢٥,٩٥٩,٦١٠٢٠٤,٠١٩,٤٦٣ ١٣٠,٠٩٦,٧٣٨مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

١٤٦,٨٢٠٤,٠٨٩,٠١٩–١٠–٢,٢٣٠,٢٧٩١,٧٠٧,٨٧٦٤,٠٣٤أرصدة مستحقة للبنوك

٨,٧٢٧٥,٠٠٠,٠٦٧––––١,٥٩٢,٣٤١٣,٣٩٨,٩٩٩أدوات مالية مشتقة

٧٧,٤٨٠,٢٠١٣٣,٦٢٨,٤٨٣٩٩٤,٣٣٧٢٣,٩٣٨٧٥٥,٠١٣١٢١٣,١٢٩,٢٤٣١٢٦,٠١١,٢٢٧ودائع العمالء

٦,٣٧٥,٢٨٤––٣,٢٣١,٩٢٠١,٠٨٢,٦٥٩٦١٩,٢٩٥١,٤٤١,٤١٠–أوراق تجارية باليورو

١,٥١٨,٣٠٦١,٢١٤,٩٤٢٣٠,٣٢٠,١٢١–٥١٣,٢٧٠٢٥,٦٩٣,٧٤٠٥٣,٩٠٥١,٣٢٥,٩٥٨قروض

٢,٥٧٨,٢٧٨٢,١٦٩,٣٨٢٧٢,٧٩١٥,٢٧٠١٧,٢٢١١٨,١٨٥٩٤٣,٧٨٥٥,٨٠٤,٩١٢مطلوبات أخرى

٢٦,٤١٨,٨٣٣––––٢٦,٠٤٨,٩٣١٣٤٣,٨٤٨٢٦,٠٥٤حقوق الملكية

١١٠,٤٤٣,٣٠٠٧٠,١٧٤,٢٤٨٢,٢٣٣,٧٨٠١,٩٧٤,٤٦١٢,٢١٣,٦٥٤١,٥٣٦,٥٠٣١٥,٤٤٣,٥١٧٢٠٤,٠١٩,٤٦٣مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

–(٩,٤٨٣,٩٠٧)(١,٥٠٣,٢٩١)(١,٦٦٧,٨٩٤)(١,٩٤٤,٠٦٥)(٧٨٣,٨٥١)(٤,٢٧٠,٤٣٠)١٩,٦٥٣,٤٣٨صافي مركز الميزانية العمومية

–١,٩٩٠,٢٥٩٢,٠٨٣,٩١١١,٥١٨,٣٠٦٤,٩٠٣,١٥٤(٢,٧٨٧,٤٤٧)(٦,١٤٣,٨١٤)(١,٥٦٤,٣٦٩)صافي المركز خارج الميزانية العمومية

–(٤,٥٨٠,٧٥٣)٤٦,١٩٤٤١٦,٠١٧١٥,٠١٥(٣,٥٧١,٢٩٨)(١٠,٤١٤,٢٤٤)١٨,٠٨٩,٠٦٩صافي المركز المفتوح للصرف األجنبي

٤٧.   إطار 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.

النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  في  بالتقلب  المتعلقة  المخاطر  هي  الفائدة  أسعار  مخاطر    
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.

النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  في  بالتقلب  المتعلقة  المخاطر  هي  األخرى  األسعار  مخاطر    
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
السوق  في  الدخول  عن  الناشئة  التعامالت  وتشمل  المجموعة،  خزينة  قبل  من  التداول  تعامالت  تدار 
واحتالل المركز التجاري، جنبًا 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

ألعمال  األساسية  االستراتيجيات  تنفيذ  من  المصرفية  بالمحفظة  المتعلقة  السوق  مخاطر  تنشأ 
المجموعة ومنتجاتها وخدماتها المقدمة لعمالئها، مما يؤدي دائمًا إلى ظهور مخاطر أسعار الفائدة 
ومراكز العمالت المفتوحة التي يحاول البنك 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. 

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥



١٠٦

 مخاطر العمالت

بالتغيرات  والمصرفية  التجارية  المحفظة  في  العادلة  التقييمات  تأثر  مدى  التالي  الجدول  يوضح 
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:

                                 ٢٠١٥                                           ٢٠١٤

النسبة المئوية للتغيرات في 
أسعار صرف العمالت

v٪٥+
ألف درهم

٪٥-
ألف درهم

٪٥+
ألف درهم

٪٥-
ألف درهم

(٥٧) ٥٧(٢٢٧)١,١٢٢دوالر أمريكي - دوالر أسترالي  

٨,٩٠٦(٦,٨٣٨)٢,٥٣٦٣,١٩٥يورو - دوالر أمريكي 

(٤,٢١٩)(١,٣٨٩)١٩٣٢١٤جنيه استرليني - دوالر أمريكي 

(٣٥١)(٢٠٦)٦,٥٤١٣,٨٣٩دوالر أمريكي - ين ياباني

٢,٦٤٣١,٩٠٣(٧٨٦)١,٣٦٧دوالر أمريكي - فرنك سويسري

١٨,١٧٣(٨,٨١٦)١٢,٦٠٦(١٠,٦١٤)دوالر أمريكي - روبية هندية

 تحديد المخاطر وتصنيفها

جميع  إن  المجموعة.  لدى  السوق  مخاطر  سياسات  اعتماد  واالئتمان  للمخاطر  اإلدارة  لجنة  تتولى 
قطاعات األعمال مسؤولة بشكل شامل عن تحديد مخاطر السوق الكامنة في وحداتها التنظيمية 
الوحدات  ورؤساء  السوق  مخاطر  إدارة  فريق  بين  منظم  بشكٍل  اجتماعات  عقد  يتم  منها.  والتحقق 

المعّرضة للمخاطر لمناقشة وتحديد مدى التعّرض للمخاطر في سياق بيئة السوق.

 إدارة مخاطر السوق

 Value-at) قام مجلس اإلدارة بوضع سقوف للمخاطر على أساس تحليل القيمة المصاحبة للمخاطر
Risk)، 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.

د مخاطر السوق وتقاس وتَدار وتراَقب من قبل وحدة مستقلة لمراقبة المخاطر. إن الهدف من  تحدَّ
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.
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؛ و
  تحديد سقوف المخاطر والموافقة عليها.

 قياس المخاطر

مبين أدناه األدوات المستخدمة لقياس مخاطر السوق، علمًا 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 
بالنسبة   ٪٩٩ يبلغ  ثقة  مستوى  باستخدام  تقدير  عن  عبارة  هو  المجموعة  به  تقوم  الذي  للمخاطر 
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 نظرًا 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 مؤشرًا مجديًا عن األرباح 

والخسائر في ظروف السوق المتأزمة.  

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

القيمة المصاحبة للمخاطر يوميًا 
 (بنسبة ٩٩٪ - لمدة يوم واحد)

(٤٫٨٩٨)(٣٫٢٢٨)الخطر اإلجمالي

(٤٫٨٩٦)(٦٫٧١٤)متوسط القيمة المصاحبة للمخاطر

 المقاييس غير اإلحصائية للمخاطر

تشمل المقاييس غير اإلحصائية للمخاطر، فيما عدا اختبار الضغط المالي / الحساسية، تقييمات السوق 
المستقلة للتأكد من صحة تقييمات البنك ومقاييس الخطر للتأكد من أن عملية المتاجرة تتفق مع 
السقوف المحددة لدرجة تقّبل الخطر. توفر هذه التدابير معلومات تفصيلية عن تعّرضات المجموعة 

لمخاطر السوق. 

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 
اإلدارة  مجلس  قام  لقد  لهما.  المقرر  السقف  مع  مطابقتهما  وتتم  يوميًا  األجنبي  والصرف  الفائدة 
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 مبّين ضمن قسم 
المقاييس اإلحصائية أعاله، تقوم المجموعة أيضًا بإجراء اختبارات الضغط المالي / تحليل الحساسية يوميًا 
على محفظتها 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.

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 بدًال من السنة السابقة كما هو الحال في تحليل القيمة المصاحبة للخطر.

إن تحليل القيمة المصاحبة للمخاطر لدى المجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر هو كالتالي:



 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:
التغير النسبي في حركات أسعار الصرف الفورية لكافة الفترات كالتالي:

٢٠١٥٢٠١٤

 ٪٢٥+
ألف درهم

 ٪٢٥-
ألف درهم

٪٢٥+
ألف درهم

 ٪٢٥-
ألف درهم

(٥٦٫٢٤٣)٢٣٫٣٤٩٥٤٫٦٣٥(١٧٫٣١٩)درهم إماراتي

٤١٫١٦٠(٣٩٫٤٣٥)(٩٫٤٧١)١٠٫٢١٥دوالر أمريكي

 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:
٢٠١٥٢٠١٤

نقطة   ٢٥+
أساس

ألف درهم

نقطة   ٢٥ -
أساس 

ألف درهم 

نقطة   ٢٥ +
أساس

ألف درهم

نقطة   ٢٥ -
أساس 

ألف درهم 

(٥٢٫١٤٥)٥٢٫٩٤١(٨٨٫١٢٣)٨٨٫٧٠١حساسية صافي إيرادات الفوائد

إن تأثير الحساسية على بيان الدخل الموحد يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار الفوائد على صافي 
إيرادات الفوائد لسنة واحدة، بناًء على الموجودات والمطلوبات المالية غير التجارية المحّملة بأسعار 

فائدة متغيرة، بما في ذلك تأثير أدوات التحوط.  

٤٨.   إدارة مخاطر التشغيل

الداخلية  العمليات  فشل  أو  قصور  عن  الناجمة  بالخسارة  المتعلقة  المخاطر  هي  التشغيل  مخاطر 
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 من خاللها لخسائر كبيرة. 
تشمل  التي  اإلدارية  اإلجراءات  من  منّظمة  مجموعة  خالل  من  التشغيلية  مخاطرها  المجموعة  تدير 
تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها والحد منها ومتابعتها. يستند إطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية 
على عدد من العناصر التي تضمن للمجموعة إدارة مخاطر التشغيل وتقييمها بفاعلية وحساب مقدار 
رأس المال الذي يتعين على المجموعة االحتفاظ به الحتواء أي خسائر محتملة عن المخاطر التشغيلية. 

كما أن هذا اإلطار يقوم على فكرة من ثالثة خطوط للدفاع.  

تتحمل كل مجموعة عمل، باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من خط الدفاع األول، المسؤولية عن تحديد وإدارة 
تعّرضات  إلى  التشغيلية  للمخاطر  التعّرضات  تصنيف  يتم  أنشطتها.  عن  تنشأ  التي  المخاطر 
“منخفضة“و“متوسطة“ و“كبيرة“ و“رئيسية“ وفقًا لمعايير التقييم المحددة للمخاطر. يتم تحليل المخاطر 
الكبيرة والرئيسية لتحديد السبب الجذري ألي إخفاق من أجل معالجته والتخفيف من آثاره في المستقبل. 

وفي خط الدفاع الثاني يأتي قسم المخاطر التشغيلية للمجموعة الذي يتولى المسؤولية عن وضع 
وصيانة معايير إدارة مخاطر التشغيل والسيطرة عليها. ويشمل ذلك تحديد السياسات المناسبة وتوفير 
األدوات الكفيلة بإدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية ضمن أنشطة المجموعة. يحصل قسم المخاطر 
المخاطر  لتحديد  لألعمال  التشغيلية  المخاطر  مديري  من  الكامل  الدعم  على  للمجموعة  التشغيلية 
الهامة لدى المجموعة وتبني بيئة رقابة فعالة في جميع أنحاء المنظومة. وباإلضافة إلى ذلك، يتم 
بما  المجموعة  أنحاء  مختلف  في  بإستمرار  التشغيلية  المخاطر  بيانات  تسجيل  يضمن  نظام  تطبيق 
يتماشى مع اإلطار التنظيمي. يتم أيضًا تقييم المنتجات والخدمات المقدمة للعمالء والزبائن والموافقة 
عليها وفقًا للسياسات واإلجراءات المنّظمة للمنتجات. كما أن التبليغ عن المخاطر التشغيلية يعد جزءًا 
ال يتجزأ من إطار الحوكمة، ولذا ُترفع تقارير ربع سنوية لرؤساء مجموعة العمل ولجان اإلدارة العليا 

ولجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.   

أما خط الدفاع الثالث فهو قسم التدقيق الداخلي الذي يتولى إجراء مراجعة أخرى مستقلة لعمليات 
وُنظم وضوابط إدارة المخاطر ويرفع تقاريره إلى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بالمجموعة.

٤٩.   األرصدة بالعملة األجنبية

إن الموجودات الصافية المحتفظ بها في دولة الهند بالروبية الهندية تعادل ٢٠٢٫٧٣٢ ألف درهم (٣١ 
ديسمبر ٢٠١٤ - ٢٠٣٫٧٧٨ ألف درهم) وتخضع لقوانين مراقبة النقد في الهند.

٥٠.   األنشطة االئتمانية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، بلغ صافي موجودات الصناديق االئتمانية المدارة من قبل المجموعة ما 
قيمته ٢٫١٦١٫٥٢٢ ألف درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ – ٢٫٨٩٥٫١٦٨ ألف درهم).

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥
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٥١.   الشركات التابعة

موضح أدناه قائمة بأهم الشركات التابعة للبنك:

اسم الشركة التابعة
نسبة

الملكية

التأسيس

األنشطة الرئيسيةالبلد السنة 

الوساطة في تجارة األدوات المالية واألسهم.اإلمارات العربية المتحدة١٠٠٢٠٠٥٪أبوظبي التجاري لألوراق المالية ذ.م.م

إدارة العقارات واالستشارات العقارية.اإلمارات العربية المتحدة١٠٠٢٠٠٥٪شركة أبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م

االستثمارات المالية.اإلمارات العربية المتحدة١٠٠٢٠٠٥٪شركة أبوظبي التجاري للحلول المالية ذ.م.م 

االستثمارات المالية.اإلمارات العربية المتحدة١٠٠٢٠٠٥٪شركة أبوظبي التجاري للخدمات االستثمارية ذ.م.م 

االستثمارات المالية.اإلمارات العربية المتحدة١٠٠٢٠٠٦٪كينتك لتطوير البنية التحتية ذ.م.م 

تطوير العقارات.اإلمارات العربية المتحدة١٠٠٢٠٠٦٪شركة أبوظبي التجاري لتطوير للعقارات ذ.م.م (*)

الخدمات الهندسية.اإلمارات العربية المتحدة١٠٠٢٠٠٧٪شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية ذ.م.م

أنشطة تمويل الخزينة.جزر الكايمان١٠٠٢٠٠٨٪بنك أبوظبي التجاري فايننس (كايمان) المحدودة

أسواق بنك أبوظبي التجاري (كايمان) المحدودة (المعروفة سابقًا
باسم بنك أبوظبي التجاري القابضة (كايمان) المحدودة)

األنشطة المرتبطة بالخزينة.جزر الكايمان١٠٠٢٠٠٨٪

شركة قابضة.ماليزيا١٠٠٢٠٠٨٪بنك أبوظبي التجاري القابضة (البوان) المحدودة

شركة استثمار قابضة.ماليزيا١٠٠٢٠٠٨٪بنك أبوظبي التجاري القابضة (ماليزيا) اس دي ان بي اتش دي

أنشطة أمناء االستثمار.جزيرة مان٢٠٠٨حصة مسيطرةبنك أبوظبي التجاري ال تي آي بي (آي أو ام) ليمتد

إستشارات عقاريةاإلمارات العربية المتحدة١٠٠٢٠٠٨٪بنك أبوظبي التجاري لالستشارات العقارية (*)

مكتب تمثيل في المملكة المتحدة ووكيل خدمات.المملكة المتحدة١٠٠٢٠٠٨٪بنك أبوظبي التجاري (مكتب تمثيل المملكة المتحدة) المحدودة

شركة إدارة أموال.لوكسمبورغ١٠٠٢٠٠٩٪بنك أبوظبي التجاري فند منجمنت اس أي ار ال

الصيرفة اإلسالمية.اإلمارات العربية المتحدة١٠٠٢٠٠٩٪أبوظبي التجاري للتمويل اإلسالمي ش.م.خ

إتمام للخدمات منطقة حرة ش.ذ.م.م (المعروفة سابقًا
باسم شركة بنك أبوظبي التجاري للخدمات منطقة حرة ش.ذ.م.م)

تخليص المعامالت والدعم اإلداري للمجموعة.اإلمارات العربية المتحدة١٠٠٢٠١٠٪

أنشطة التمويل اإلسالمي.جزر الكايمان١٠٠٢٠١١٪بنك أبوظبي التجاري للتمويل اإلسالمي (كايمان) المحدودة

أنشطة أمناء االستثمار.البحرين٩٩٫٧٥٢٠١٣٪أد ان ايه سي فينتشرز ذ.م.م.

تخليص المعامالت والدعم اإلداري للمجموعة.اإلمارات العربية المتحدة١٠٠٢٠١٤٪إتمام للخدمات ش.ذ.م.م

الخدمات الهندسية.قطر١٠٠٢٠١٤٪شركات أبوظبي التجاري ذ.م.م.

أنشطة تمويل الخزينة.جزر الكايمان١٠٠٢٠١٤٪أوميكرون كابيتال (كايمان) المحدودة

(*) هذه الشركات التابعة غير عاملة

خالل السنة، تم إسترداد جميع الوحدات في صندوق تغذية النوخذة االستثماري وصندوق تغذية مؤشر إم اس سي آي ألسواق اإلمارات العربية المتحدة وصندوق تغذية المؤشر العربي (يشار إليها معًا بـ 
“الصناديق المغذية“) مقابل وحدات في صندوق اس آي سي ايه في بنك أبوظبي التجاري (سوسيتيه دي انفستمنت كابيتال صندوق متغير أو “ صندوق اس آي سي ايه في“) بالقيمة العادلة بتاريخ التحويل. تم 

تصنيف الوحدات المستلمة كاستثمارات متاحة للبيع وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩. تم إعتبار هذه العملية غير نقدية ولم يتم عكسها في بيان التدفقات النقدية.



٥٢.   كفاية وإدارة رأس المال

 آلية إدارة رأس المال 

إن أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال، التي تمثل مفهومًا 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 

وفقًا  منتظم  أساس  على  التنظيمية  الجهات  إلى  المطلوبة  المعلومات  تقديم  يتم  المركزي.  المتحدة 

لمعايير بازل ٢. 

في تعميمه رقم ٢٠٠٩/٢٧ الصادر بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٠٩، أبلغ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

جميع البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة تطبيق المقاربة الموحدة لبازل ٢ اعتبارًا من تاريخ 

مسودة  المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف  أصدر  والسوق،  االئتمان  لمخاطر  بالنسبة  التعميم. 

توجيهات لتطبيق المقاربة الموحدة حيث يتعين على البنوك االمتثال لها وإعداد تقاريرها بموجب متطلبات 

الدعامة الثانية - عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) اعتبارًا من مارس ٢٠١٠. 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 حاليًا المنهج التالي إلعداد التقارير وفقًا للدعامة األولى:

لمخاطر  الرأسمالية  متطلباتها  احتساب  في  الموحدة  المقاربة  المجموعة  تستخدم  االئتمان:  مخاطر 

االئتمان. يسمح هذا المنهج باستخدام التصنيفات الخارجية المحددة من قبل وكاالت التصنيف االئتماني، 

الموجودات  فئة  خالل  من  الخطر  وزن  تحديد  يتم  المناسبة.  الخطر  أوزان  لتحديد  متاحة،  كانت  متى 

تطبيق  بعد  العمومية  الميزانية  خارج  من  التعرض  صافي  يتضمن  المقابل.  للطرف  الخارجي  والتصنيف 

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 ٢ على 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 الثمانية المحددة. يستخدم 

كال األسلوبين متوسط اإليرادات للسنوات المالية الثالث األخيرة. لقد تبنت المجموعة المقاربة الموحدة 

في تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل.

تقوم المجموعة أيضًا بإعداد الوثيقة السنوية الشاملة ICAAP (عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال). 

وهذه الوثيقة عبارة عن تقييم مفّصل من قبل المجموعة لمجموعة المخاطر، وأساليب تقييم وقياس 

المخاطر الجوهرية المختلفة، وتخطيط رأس المال في إطار مجموعة من التصّورات للظروف االعتيادية 

والمتأزمة.

والمتطلبات  األجل  القصيرة  أو  الطويلة  االستراتيجيات  خالل  من  المال  رأس  بإدارة  المجموعة  تقوم 

التنظيمية مع إيالء العناية الواجبة للبيئة التنظيمية واالقتصادية والتجارية التي يزاول فيها البنك نشاطه.

تسعى المجموعة إلى تعظيم العائد على رأس المال وتهدف دائمًا إلى المحافظة على قاعدة رأسمالية 

قوية تدعم تطوير األعمال وتلبي متطلبات رأس المال التنظيمي في جميع األوقات.

هيكل رأس المال

وفقًا لمقررات بازل ٢، ينبغي أن يتكون رأس المال مما يلي: 

الشق األول من رأس المال يشمل رأس المال المدفوع وعالوة اإلصدار واالحتياطيات المعلنة (بما في 

في  المتراكمة  التغيرات  عن  الناتج  الموجب  الرصيد  بإستثناء  الضريبة  خصم  بعد  المستبقاة  األرباح  ذلك 

القيمة العادلة) واألدوات المختلطة من الشق األول (بموافقة مسبقة من المصرف المركزي) والحصص 

غير المسيطرة في حقوق ملكية الشركات التابعة األقل من المملوكة كليًا.

تـُجرى االقتطاعات من الشق األول من رأس المال األساسي وفقًا لمقررات بازل / مصرف اإلمارات العربية 

الصافية،  الدفترية  بالقيمة  الملموسة  غير  األخرى  والموجودات  الشهرة  وتتضمن  المركزي،  المتحدة 

والتعديالت عن التأثير التراكمي لتحويل العمالت األجنبية، والرصيد السالب الناتج عن التغيرات المتراكمة 

في القيمة العادلة، واألسهم الخاصة المحتفظ بها بالقيمة الدفترية الصافية مع األخذ في االعتبار أي 

مخصصات مرصودة مقابل قيمة االستحواذ، وخسارة السنة الحالية / الخسائر المتراكمة، والنقص في 

المخصصات، وغيرها من االقتطاعات التي يحددها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

الشق الثاني من رأس المال يشمل المخصصات اإلجمالية وفقًا لمقررات بازل ومصرف اإلمارات العربية 

المتحدة المركزي، واالحتياطيات غير المعلنة، واحتياطيات إعادة تقييم األصول أو التغيرات المتراكمة في 

القيمة العادلة، وأدوات رأس المال المختلطة (سندات الدين أو حقوق الملكية)، والقرض الثانوي ألجل.

الشق الثالث من رأس المال يتضمن الهيكل الرئيسي لرأس المال المؤهل لتغطية مخاطر السوق ويتكون 

من حقوق الملكية للمساهمين واألرباح المستبقاة (الشق األول من رأس المال) ورأس المال التكميلي 

(الشق الثاني من رأس المال)، غير أنه يجوز للبنوك بموافقة مسبقة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

المركزي توظيف الشق الثالث من رأس المال (الشق الثالث)، الذي يتألف من الديون الثانوية قصيرة األجل 

كما هو محدد في الفقرة ٤٩ (البند الرابع عشر) من اتفاقية بازل ٢، وذلك لغرض الوفاء بنسبة متطلبات رأس 

المال لمخاطر السوق فحسب، مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة ٤٩ (البندين الثالث عشر والرابع عشر).

 الموجودات الموّرقة

/Aوما دونها (على المدى الطويل)، ودون درجة ٣ (+B) إن التعرضات للموجودات الموّرقة المصنفة بدرجة

P٣ (على المدى القصير)، أو غير المصنفة يتم خصمها من قاعدة رأس المال وتكون االقتطاعات بنسبة 

٥٠٪ من الشق األول و٥٠٪ من الشق الثاني لرأس المال.

 تخصيص رأس المال

إن تخصيص رأس المال بين عمليات وأنشطة محددة يعتمد، إلى حٍد 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 

األدنى  الحد  ضمن  تندرج  ال  معينة  أنشطة  أو  عمليات  لدعم  الالزم  المال  لرأس  اإلجمالي  المستوى 

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.

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 نسبة كفاية رأس المال

النسب المحتسبة وفقًا لمقررات بازل ٢ كالتالي:

تجاوزت نسبة كفاية رأس المال الحد األدنى البالغ ١٢٪ المقرر من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
المركزي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ – ١٢٪).

الشق األول من رأس المال يتألف من الموارد التالية: 
(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:

(١) االحتياطي النظامي: وفقًا للمادة ٢٣٩ من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
(٢) لسنة ٢٠١٥، يجب تحويل ١٠٪ من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للبنك أن 
يقرر وقف هذا التحويل السنوي عندما يعادل االحتياطي نسبة ٥٠٪ من القيمة االسمية لرأس 
المال المدفوع. وعليه، فقد تم تحويل مبلغ قدره ١٠٥٫٦٤٥ ألف درهم إلى االحتياطي النظامي 

خالل السنة (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ – ٤٠٤٫٩٧٣ ألف درهم). إن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع.

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

الشق األول من رأس المال

٥,٥٩٥,٥٩٧٥٫٥٩٥٫٥٩٧رأس المال (إيضاح ٢٢)

٣,٨٤٨,٢٨٦٣٫٨٤٨٫٢٨٦عالوة إصدار

٥,٦٥٦,٥٦٤٥٫٥٤٠٫١٠٦احتياطيات أخرى، صافية من أسهم الخزينة (إيضاح ٢٣)

٩,٦٢٧,٣١٥٧٫١٧٢٫٧٥٥أرباح مستبقاة

٥,٠٤١١٠٫٣٩٧حصص غير مسيطرة في حقوق ملكية شركات تابعة

٤,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠سندات رأس المال (إيضاح ٢٦)

(٣٥٫٧٠٥)(١٨,٨٠٠)ناقصًا: موجودات غير ملموسة (إيضاح ١٦)

(٩٧٫٩٢٧)(٩٨,٥٧٨)ناقصًا: استثمار في شركة زميلة (إيضاح ١٢)

٢٨,٦١٥,٤٢٥٢٦٫٠٣٣٫٥٠٩مجموع الشق األول من رأس المال

الشق الثاني من رأس المال

١,٩٦٦,٤٣١١٫٧٠٩٫٢٥٣المخصص اإلجمالي لالنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

١١٣٫٢٦١-التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة (إيضاح ٢٣)

٤,٢٢٦,٠٣٧٤٫٤٣٩٫٦٣٧سندات ثانوية (إيضاح ٢٠)

(٩٧٫٩٢٧)(٩٨,٥٧٨)ناقصًا: استثمار في شركة زميلة (إيضاح ١٢)

٦,٠٩٣,٨٩٠٦٫١٦٤٫٢٢٤مجموع الشق الثاني من رأس المال

٣٤,٧٠٩,٣١٥٣٢٫١٩٧٫٧٣٣مجموع رأس المال التنظيمي

الموجودات المرّجحة بالمخاطر

١٥٧,٣١٤,٥١٧١٣٦٫٧٤٠٫٢٤٠مخاطر االئتمان

٥,٦٥٢,٣٦٨٤٫٤٩٧٫٠٧٩مخاطر السوق 

١٢,٦٨٩,٤٠٢١١٫٨٣٥٫٥٨٦مخاطر التشغيل

١٧٥,٦٥٦,٢٨٧١٥٣٫٠٧٢٫٩٠٥مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر

٢١٫٠٣٪١٩٫٧٦٪نسبة كفاية رأس المال 

١٧٫٠١٪١٦٫٢٩٪نسبة الشق األول 

٤٫٠٢٪٣٫٤٧٪نسبة الشق الثاني 

(٢) االحتياطي القانوني: وفقًا للمادة ٨٢ من القانون االتحادي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٠ والنظام األساسي 
للبنك، يجب تحويل ١٠٪ من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني. ويجوز للبنك أن يقرر وقف 
هذا التحويل السنوي عندما يعادل االحتياطي نسبة ٥٠٪ من القيمة االسمية لرأس المال المدفوع. 
وعليه، فقد تم تحويل مبلغ قدره ١٥٠٫٤٣٢ ألف درهم إلى االحتياطي القانوني خالل السنة (٣١ 

ديسمبر ٢٠١٤ – ٤٠٤٫٩٧٣ ألف درهم). إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع.
(ج) االحتياطي العام واحتياطي الطوارئ:

(١) االحتياطي العام: وفقًا للنظام األساسي للبنك، يجوز تحويل نسبة إضافية من صافي أرباح السنة 
إلى االحتياطي العام بناًء على توصية من مجلس اإلدارة. ويجوز للبنك أن يقرر وقف هذا التحويل 
السنوي عندما يعادل االحتياطي نسبة ٢٥٪ من القيمة االسمية لرأس المال المدفوع. وال يجوز 
من  والمعتمدة  اإلدارة  مجلس  قبل  من  المقترحة  األغراض  في  إال  االحتياطي  هذا  استخدام 

المساهمين. 

(٢) احتياطي الطوارئ: يتم رصد احتياطي الطوارئ الحتواء المخاطر غير المتوقعة في المستقبل أو 
الحاالت الطارئة التي قد تنشأ عن المخاطر المصرفية العامة. 

(د) أسهم 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. 

(ه) إحتياطي تحوط التدفقات النقدية: يتم االعتراف بالجزء الفّعال للتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات 
حقوق  في  وتراكمها  اآلخر  الشامل  الدخل  في  النقدية  التدفقات  كتحوطات  والمؤهلة  المصنفة 

الملكية.

(و) احتياطي تحويل العمالت األجنبية: يشمل احتياطي التحويل جميع فروقات صرف العمالت األجنبية 
الناشئة عن تحويل البيانات المالية للعمليات األجنبية. 

(ز) األرباح المستبقاة: تمثل األرباح المتراكمة غير الموزعة على المساهمين واالحتياطيات األخرى المطلوبة. 

(ح) الحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة.

(ط) سندات رأس المال: في فبراير ٢٠٠٩ اكتتبت دائرة المالية بحكومة أبوظبي في السندات التنظيمية من 
درهم  ألف   ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ قدره  رئيسي  بمبلغ  التجاري  أبوظبي  بنك  لدى  المال  لرأس  األول  الشق 
(“السندات“). تعتبر هذه السندات غير حاملة لحقوق التصويت ودائمة وغير مجّمعة لألرباح وليس لها 

تاريخ إسترداد ثابت. ويكون إستردادها حسب اختيار البنك.

٥٠٪ من االستثمار في  تشمل االقتطاعات من موارد الشق األول الموجودات غير الملموسة ونسبة 
الشركة الزميلة.

الشق الثاني من رأس المال يتألف من الموارد التالية:

(أ) االنخفاض اإلجمالي في قيمة القروض والسلفيات يقتصر على نسبة ١٫٢٥٪ من الموجودات المرجحة 
بمخاطر االئتمان. 

(ب) التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة - تشمل التغيرات المتراكمة في القيم العادلة صافي التغير 
المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر، وتقتصر على نسبة ٤٥٪ إذا كان الرصيد موجبًا. ولكن إذا كان الرصيد سالبًا، تتم تسوية 

الرصيد بالكامل من الشق األول لرأس المال.

(ج) السندات الثانوية المؤهلة (إيضاح ٢٠).

تشمل االقتطاعات من موارد الشق الثاني نسبة ٥٠٪ من االستثمار في الشركة الزميلة.



٥٣.   استبعاد صناديق تابعة

االستثماري  النوخذة  تغذية  صندوق  في  هامة  وحدات  بإسترداد   ٢٠١٥ مارس   ٣١ بتاريخ  البنك  قام 
وصندوق تغذية مؤشر إم اس سي آي ألسواق اإلمارات العربية المتحدة وصندوق تغذية المؤشر 
العربي مما أدى إلى انخفاض حصة البنك غير المباشرة في صندوق النوخذة وصندوق بنك أبوظبي 
التجاري  أبوظبي  بنك  وصندوق  المتحدة  العربية  اإلمارات  ألسواق  آي  سي  اس  إم  لمؤشر  التجاري 
للمؤشر العربي (“الصناديق“)، ما أدى بدوره إلى انخفاض ملموس في حصة البنك في العوائد المتغيرة 

الناتجة عن مشاركته في هذه الصناديق إلى مستوى دفع البنك إلى االستنتاج بأنه قد فقد 

كاستثمارات  الصناديق  هذه  في  المتبقية  الحصة  تصنيف  تم  التابعة.  الصناديق  هذه  على  السيطرة 
متاحة للبيع وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩. 

تحليل الموجودات الصافية التي فقدت عليها السيطرة

ألف درهم

٢٢٦٫١٢١أرصدة بنكية

٨٦٧٫٧٩٢أوراق مالية بغرض المتاجرة

١١,٨٨٨موجودات أخرى

١,١٠٥,٨٠١مجموع الموجودات

٤,٢١٨مطلوبات أخرى

٨٣٦,٤٩٥الحصص غير المسيطرة

٨٤٠,٧١٣مجموع المطلوبات

٢٦٥,٠٨٨صافي الموجودات التي فقدت السيطرة عليها 

بدل البيع 
ألف درهم

٩٥,١١٢البدل النقدي المستلم

١٦٩,٩٧٦القيمة العادلة للحصة المتبقية المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع

٢٦٥,٠٨٨مجموع بدل البيع

٢٦٥,٠٨٨ناقصًا: القيمة العادلة لصافي الموجودات التي فقدت السيطرة عليها 

–ربح من استبعاد صناديق تابعة

صافي التدفق النقدي الوارد من استبعاد صناديق تابعة
ألف درهم

٩٥٫١١٢البدل النقدي المستلم من النقد ومرادفات النقد

هذه  ألن  ونظرًا  للبيع؛  المتاحة  االستثمارات  إلى  كتحويل  المتبقية  للحصة  العادلة  القيمة  قيد  تم 
المعاملة تعتبر معاملة غير نقدية فلم يتم إدراجها في بيان التدفقات النقدية الموحد. 

لقد تم إدراج صافي أرباح بقيمة ٩١٫٥٢١ ألف درهم من أسهم خزينة محتفظ بها لدى الصناديق التابعة 
فيما يتعلق بفترات سابقة ضمن األرباح المستبقاة في تاريخ فقدان السيطرة.

٥٤.   مساهمات اجتماعية

قامت المجموعة بالمساهمات االجتماعية التالية خالل السنة:

٥٥.   دعاوى قضائية

تعد المجموعة طرفًا 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.

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٤
ألف درهم

٣,٦٨٩١,٨٦٢تبرعات

٤,٣٧١١٠,٢٦٩رعاية

٨,٠٦٠١٢,١٣١مجموع المساهمات اإلجتماعية

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥




